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РЕЗИМЕ

Своје историјске темеље Војска Србије изградила је у оквирима развоја  држава

и армија које су настајале и трансформисале се на простору бивше Социјалистичке

Федеративне Републике Југославије почев од Другог светског рата. Систем физичког

васпитања у Војсци Србије, гледајући кроз историјску перспективу од 1945. године до

данас, неизоставно је био део опште војне обуке и представљао је планску и дуготрајну

активност која је била условљена процесом целокупне обуке у војсци, а у зависности од

потреба самих оружаних снага ради обављања свих задатака у систему одбране.

Такође, битни елементи који су имали утицај на процес целокупне обуке били су

концепција и доктрина у систему одбране као и неки ограничавајући фактори:

величина годишњег регрутног састава, дужина трајања обуке, намена јединице у

систему војске, организацијско-формацијска структура оружаних снага, психо-физичке

способности појединца, економске могућности државе и сл. Имајући у виду

специфичност и процес војне обуке, у оквиру система физичког васпитања постојали су

организациони облици физичког васпитања који су били носиоци значаја, улоге и

темеља физичког васпитања припадника војске у циљу што боље оспособљености и

реализације војних задатака у свим условима. Организациони облици физичког

васпитања у војсци, гледајући кроз историју, своје утемељење су имали у упутствима,

приручницима, плановима и програмима физичког васпитања који су у том периоду

примењивани.

Предмет истраживања је обухватао организационе облике система физичког

васпитања у процесу обуке Војске Србије, сагледане кроз следеће периоде: 1945-1950;

1951-1992; 1992-2003; 2003-2006; 2006-2014. Оваква подела извршена је на основу

систематских и организационих промена које су се дешавале кроз историју Војске

Србије, као правног наследника оружаних снага на територији бивше СФРЈ. Историјска

перспектива развоја физичког васпитања у војсци може се сагледати кроз неколико

битних фактора који су се међусобно прожимали у току успостављања, развијања и

усавршавања целокупног процеса овог дела опште-војне обуке. Ти фактори су:

руковођење, стручни кадрови, организација (материјално-финансијска база),



организациони облици физичког васпитања и реализација садржаја на основу упутстава

и приручника из области физичког васпитања у војсци. Циљ истраживања је био

утврђивање начина реализације организационих облика у систему физичког васпитања

у процесу обуке у војсци у периоду 1945-2014. године и анализа управљања

организационим облицима у оквиру система физичког васпитања у наведеном периоду.

У току рада коришћена је историјска метода, а основу истраживања представљао

је материјал Војног архива и историјски извори из Центра за библиотекарство, војно

-научну документацију и информацију Министарства одбране. Ради сагледавања

структуре система физичког васпитања у Војсци Србије у наведеном периоду, односно

анализирања процеса обуке и развоја физичког васпитања у Војсци Србије, овај рад ће

се ослонити на досадашње резултате, радове и проучавања аутора који су се бавили

тематиком физичког васпитања из периода Југословенске армије, Југословенске

народне армије, Војске Југославије, Војске Србије и Црне Горе и Војске Србије.

Резултати истраживања су потврдили претпоставке да су у процесу обуке Војске

Србије у периоду 1945-2014. године постојали организациони облици физичког

васпитања који су имали утицај на развој структуре и реализацију система физичког

васпитања у војсци, као и да су се циљеви  из области физичког васпитања у процесу

обуке у Војсци Србије заснивали на примени упутстава за физичко васпитање. Такође,

потврђено је да су реформе, спроведене у области физичког васпитања у Војсци Србије

у периоду 1945-2014. године, биле планске и према потребама које је држава

постављала пред Војску Србије. Овај процес је био условљен формирањем специјалних

организационих целина и школовањем стручних кадрова који су управљали

организационим облицима физичког васпитања у оружаним снагама. У периоду 1945

-2014. године, у Војсци Србије, су се употребљавали различити називи за физичко

васпитање, а ова област је обухватала широки простор који се није односио само на

физичко васпитање, већ и на спорт и рекреацију свих припадника оружаних снага.

Примена разноврсних облика физичког васпитања у војсци била је усмерена на

основни циљ - изградњу здраве, способне и свестрано развијене личности спремне за

даље усавршавање и прилагођавање новим и специфичним условима извршавања

војних задатака. Организациони облици физичког васпитања у Војсци Србије су

правовремено и непрекидно осавремењавани новинама које су произилазиле из

научних достигнућа и савремених потреба за унапређење борбене готовости њених

припадника. Значај истраживања се односи на сагледавање историјских чињеница из



области физичке културе и њихово анализирање са историјског аспекта у смислу

организације, управљања и структуре унутар целине каква је Војска Србије, узимајући

у обзир специфичност војне професије и струке.

Кључне речи: Војска Србије, обука, физичко васпитање, организациони
облици, руковођење.



SUMMARY

The Serbian Army has built its historical foundations within the framework of the

development of the countries and armies established and transformed in the former Socialist

Federal Republic of Yugoslavia since World War II. The system of physical education in the

Serbian Army, from a historical perspective from 1945 to the present, has inevitably been a

part of general military training and represented a planned and long-term activity conditioned

by the process of the overall training in the army, depending on the needs of the armed forces

themselves to perform all tasks in the defense system. Also, important elements that had an

impact on the overall training were concepts and doctrine in the defense system as well as

some limiting factors: the size of the annual conscript intake, the length of training, the

purpose of military units in the system, the organizational and establishment structure of the

armed forces, psychophysical abilities of an individual, economic possibilities of the country,

etc. Taking into account the specificity and the process of military training, within the

framework of the system of physical education, there were organizational forms of physical

education, playing an important role and laying the foundations of physical education for

military personnel with the aim of improving qualification and implementation of the military

tasks in all conditions. Historically, organizational forms of physical education in the military

were based on the instructions, manuals, and curriculums of physical education, which were

implemented during the period.

The subject of the research included the organizational forms of physical education

system in the process of training the Army of Serbia, looking back at the following periods:

1945-1950; 1951-1992;1992-2002; 2003-2005; 2006-2014. The division was done based on

the systematic and organizational changes happening throughout the history of the Army of

Serbia, as the successor of the armed forces in the territory of the former Yugoslavia.

Historical perspective on the development of physical education in the military can be looked

at through a few important factors that intertwined during the establishment, development and

improvement of the whole process of this part of general military training. These factors are:

management, personnel, organization (capital asset/finance), organizational forms of physical

education and content realization according to the instructions and manuals in the field of

physical education in the military. The aim of the research was to determine the ways of

realization of organizational forms in the system of physical education in the process of



military training during 1945-2014, as well as the organizational forms management analysis

within the system of physical education during the above-mentioned period.

A historical method has been used in this doctoral thesis, and the research has been

conducted on the basis of the material from The Military Archives and historical sources from

The Center for Librarianship and Military-Scientific Documentation and Information of the

Ministry of Defence. In order to understand the structure of the system of physical education

in the Army of Serbia during the above-mentioned period, i.e. analyze the process of training

and development of physical education in the Serbian Army, the thesis will rely on the results

so far, works and studies of authors who dealt with the subject matter of physical education

from the period of the Yugoslav Army, Yugoslav People's Army, the Yugoslav Army, the

Military of Serbia and Montenegro and the Serbian Army.

The research results confirmed the assumptions that, in the process of training the

Army of Serbia during the period 1945-2014, there were organizational forms of physical

education which influenced the development of the structure and implementation (realization)

of the system of physical education in the military, as well as the fact that the objectives in the

field of physical education in the process of training in the Army of Serbia were based on the

application of guidelines for physical education. Also, it confirmed that the reforms

implemented in the field of physical education in the Army of Serbia in the 1945-2014 period

were planned and according to the needs of the country required from the Serbian Army. This

process was due to the formation of special organizational units and training of personnel that

managed organizational forms of physical education in the armed forces. In the 1945-2014

period, in the Army of Serbia, different terms were used for physical education, and this field

comprised a wide range not only related to physical education, but to sport and recreation of

all the members of the armed forces as well. The application of various forms of physical

education in the military was focused on the main goal - developing a healthy, capable and

versatile personality ready for further advancement and adaptation to new and specific

conditions of the execution of military tasks. Organizational forms of physical education in

the Serbian Army are timely and continuously modernized by innovations resulting from

scientific achievements and modern needs for improving the combat readiness of its

members.

The importance of the research relates to the consideration of historical facts in the field of

physical culture and their analysis from a historical perspective in terms of organization,

management and structure within the whole such as the Army of Serbia, taking into account

the specificity of military profession and field.



Key words: Serbian Army, training, physical education, organizational forms,
management.
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УВОД

Војска Србије данас представља оружану формацију Републике Србије која је

званично настала 8. јуна 2006. године, после проглашења независности Црне Горе, од

оних делова Војске Србије и Црне Горе који су се налазили на територији Србије.

Према Уставу Републике Србије, Војска Србије је оружана сила Републике Србије

намењена за одбрану земље од оружаног угрожавања и претњи унутар граница наше

земље и ван ње, као и за извршавање других задатака који се регулишу нашим Уставом

и законом и према принципима међународног права који регулишу употребу војске.

Војска Србије  је правни наследник армија које су се развијале, али и нестајале кроз

историју на територији бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије,

као последица политичких превирања и оружаних унутрашњих и националних сукоба.

Непосредно после Другог светског рата, у тадашњој Демократској Федеративној

Југославији1 настала је Југословенска армија, која је 1951. године добила нови назив

Југословенска народна армија и тај назив је задржала до распада Социјалистичке

Федеративне Републике Југославије 1992. године. Од 1992. године у оквирима

тадашње државе - Савезне Републике Југославије, постојала је Војска Југославије све

до 2003. године и стварања нове државе и Војске Србије и Црне Горе. Коначно 2006.

године, после осамостаљења Црне Горе и изласка из заједнице држава Србије и Црне

Горе, настаје Војска Србије као оружана сила Републике Србије.

Систем физичког васпитања у Војсци Србије је одувек представљао разрађену и

динамичку активност која је зависила од укупног развоја нашег друштва и његових

оружаних снага. Сагледавајући све промене које су се дешавале у војсци у периоду

1945-2014. године, а које су представљале облике реорганизације, може се рећи да је

физичко васпитање у војсци било интегрални део физичке културе у земљи уопште,

али и да се систем физичког васпитања у војсци развијао за специфичне потребе самих

оружаних снага и пре свега у условима војне организације. Сигурно је да се ови

процеси могу посматрати са аспекта обима и квалитета промена које су настале у

1 Демократска Федеративна Југославија - 29. новембра 1945. године добија назив Федеративна Народна
Република Југославија, а 1963. године мења име у Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
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систему физичког васпитања у процесу обуке и да је овај рад покушај да се утврди

структура, улога, значај и место физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије

кроз историјску перпсективу, као и сам процес управљања системом физичког

васпитања у процесу обуке.

У периоду 1945-2014. године, у Војсци Србије, у употреби су били различити

називи за физичко васпитање2. Сам назив физичко васпитање је обухватао широк

простор који се односио на физичко васпитање, спорт и рекреацију свих припадника

оружаних снага. У употреби су била упутства за физичко васпитање која су била

намењена непосредним извођачима наставе физичког васпитања, старешинама и

наставницима. Свако од ових упутстава је обухватало  програмске садржаје из области

физичког васпитања, са детаљним методичким упутствима о начину организације и

реализације постојећих програма за све организационе облике физичког васпитања.

Систем физичког васпитања у Војсци Србије, гледајући кроз историјску

перспективу од 1945. године до данас, неизоставно је био део опште војне обуке  и

представљао је планску и дуготрајну активност која је била условљена правцима и

процесом целокупне обуке у војсци, у зависности од потреба самих оружаних снага

ради обављања свих задатака у систему одбране. Имајући у виду специфичност и

процес војне обуке, у оквиру система физичког васпитања постојали су организациони

облици физичког васпитања који су били носиоци значаја, улоге и темеља физичког

вежбања припадника војске у циљу што боље оспособљености ради реализације војних

задатака у свим условима. Систем физичког васпитања у процесу обуке у Војсци

Србије у периоду 1945-2014. године заснивао се на увођењу и развијању

организационих облика физичког васпитања који су своја утемељења нашли у

искуствима оружаних снага из периода Другог светског рата и после њега

(Народноослободилачка војска Југославије, Југословенска армија, Југословенска

народна армија, Војска Југославије, Војска Србије и Црне Горе и Војска Србије).

Организациони облици физичког васпитања у војсци, своје утемељење су имали у

упутствима, плановима и програмима физичког васпитања.

Физичко васпитање и поред свих промена које су се неминовно дешавале

унутар самог система у војсци, у организационом смислу пре свега, у периоду 1945

-2014. године, обухватало је следеће организационе облике: јутарње вежбање, час

2 Фискултура, телесно васпитање, телесно вежбање, физичко васпитање, физичко вежбање, физичка
обука
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физичког васпитања - вежбања  за војнике, час физичког васпитања - вежбања за

старешине, кондиционо вежбање, физичко вежбање у склопу војно-стручне обуке,

физичко вежбање у области индивидуалне обуке, физичко вежбање у области

колективне обуке, примењено физичко вежбање, спортско поподне, спортски дан,

спортску делатност и јавне наступе, спортска такмичења, проверу физичке

способности и оцењивање обучености војних лица, теорију физичког васпитања и

методику физичке обуке, физичко васпитање ученика, кадета и слушалаца.

Руковођење у систему физичког васпитања се заснивало на тачно дефинисаним

организационим целинама и структурама у оквиру војске, које су биле задужене за

процес обуке, а формирале су се и трансформисале у зависности од потреба оружаних

снага. Непосредни руководиоци у систему обуке била су стручна лица из области

физичког васпитања, као и војна лица школована у војним или другим установама у

грађанству, специјализованим за област физичког васпитања у војсци.

Процес обуке у Војсци Србије је представљао, али и данас подразумева

организован и плански процес стицања вештина, знања, развијања и усавршавања

психолошких и физичких способности свих припадника Војске Србије. Основни циљ у

процесу обуке јесте достизање нивоа обучености који омогућава појединцима,

јединицама, командама и установама Војске Србије извршавање задатака и мисија у

миру и рату. Обука у војсци се састојала, гледајући кроз историју, од војно-стручне

обуке и опште војне обуке (један њен део - физичка обука). Војно-стручна обука је

обухватала руковање личним наоружањем и опремом, као и извођење радњи и

поступака у појединачној борби и у оквиру тима. Физичка обука је обухватала

достизање нивоа физичких способности припадника војске неопходних за извршавање

задатака.

Општи циљ физичке обуке у Војсци Србије је спровођење трајног и системског

процеса обучавања и увежбавања, применом различитих облика физичке активности

који доприносе физичком развоју и одржавању физичких способности

професионалних припадника војске. Посебни циљеви физичке обуке огледају се у

достизању и одржавању прописаних стандарда индивидуалних физичких способности,

потребних за успешно извршавање задатака јединица и установа Војске Србије, као и

развијање и одржавање здравственог статуса и физичког испољавања  личности.
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Имајући у виду мисију3 Војске Србије и њене задатке4, професионални

припадници су током извршавања истих, били изложени безбедоносним изазовима и

ризицима који су могли индиректно или директно угрозити стабилност земље или

система одбране. Зато је било неопходно да сваки професионални припадник буде

психофизички способан и припремљен за реаговање у датим ситуацијама, те се велика

пажња поклањала систему физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије. На

основу војних искустава, многе познате војсковође су истицале да у ратним дејствима,

уз подједнако важне остале факторе оружане  борбе, побеђује она војска која је боље

обучена. Српска држава и њена војска биле су често у ситуацији, да се ради одбране

своје територије боре против бројнијег и јачег противника. Последице таквих

неравноправних околности за Србију и њену војску, указивале су државним и војним

структурама, да је најбољи начин да се у таквим ратовима победи, одлична војна и

стручна оспособљеност војника и старешина, као и на тим темељима развијање високе

мотивисаности и особина професионалних припадника војске попут храбрости, високе

психофизичке издржљивости и борбеног морала у целини.

Војска Србије данас представља оружану силу Републике Србије намењену за

одбрану земље од оружаног угрожавања споља, као и за извршавање других задатака и

мисија, у складу са Уставом Републике Србије, законима и међународним правом, који

регулишу употребу оружане силе.

3 Одбрана државе од спољне оружане агресије, учешће у изградњи и очувању мира у региону и свету,
реаговање у случају природних непогода и катастрофа.
4 Одбрана територије и ваздушног простора; оспособљавање војника, старешина, јединица, команди и
установа за реализацију мисија; учешће у међународној сарадњи и мировним мисијама под окриљем
УН; спасавање људских живота, материјалних добара и животне средине.
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1. ПОЛАЗИШТЕ ИСТРАЖИВАЊА

И поред развоја војне опреме, наоружања и технологије, војник као појединац

или део колектива, остао је и даље најважнији и одлучујући фактор у извршавању

задатака у миру и у рату. Успешно дејствовање војних лица у сложеним условима

приликом реализације задатака, захтевале су велике физичке способности. У складу са

наменом оружаних снага, пред професионалне припаднике војске се поставља циљ

- да  поседују, развијају и одржавају одређене физичке способности на високом нивоу.

У Војсци Србије поред редовне војно-стручне обуке ове способности се развијају

једино кроз планску и систематску  физичку обуку (физичка обука у Војсци Србије

обухвата физичко васпитање, спорт и спортску рекреацију.).

Општи циљ физичке обуке у Војсци Србије  је спровођење трајног и системског

процеса обучавања и увежбавања, применом различитих облика физичке активности

који доприносе физичком развоју и одржавању физичких способности

професионалних припадника војске. Посебни циљеви физичке обуке, огледају се у

достизању и одржавању прописаних стандарда индивидуалних физичких способности,

потребних за успешно извршавање задатака јединица и установа Војске Србије, као и

развијање и одржавање здравственог стања и физичко испољавање личности.

Гледано из историјске перспективе, први корени физичке обуке у српској

војсци, јављају се још далеке 1837. године оснивањем, Кнежеско Сербске Воене

академије, реализацијом следећих садржаја: пливање, јахање, мачевање и играње

(Херкаловић, 1897, 331-333). С обзиром да је због лоших економских услова и неких

политичких одлука ова академија била угашена, физичка обука се учврстила

оснивањем Артилериске школе 1850. године која је представљала претечу Војне

академије (која овај назив добија 1880. године). Садржаји који су се реализовали у овој

школи били су: гимнастика, борење и пливање (Министарство Војске и Морнарице,

1925, 62). У наредном периоду физичка обука постаје обавезна, не само за будуће

старешине који су се школовали на Академији, него и за војнике. Физичка обука у

српској војсци је први пут званично прописана Пешадијским егзерцирним правилом

1866. године, односно касније кроз издање Упут за упражњавање гимнастике и
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телесно вежбање, који је штампан 1875. године (Стокић, 1879, 24-27; Стокић, 1883,

575-580). Касније ће физичка обука у српској војсци имати значајну улогу у

оспособљавању војника и старешина и бити неизоставан чинилац у извршавању

редовних задатака у одбрани земље.

Посматрајући период после Другог светског рата (1945. године) у систем обуке

и васпитања припадника Југословенске армије ушла је и област физичког васпитања

чију окосницу су сачињавали јутарње вежбање, час физичког вежбања и у слободно

време спортска такмичења. Поред уведених организационих облика у систему

физичког васпитања после ратних дешавања 1945. године и увођења првих

организационих облика дошло је до периода стабилизације постојећих организационих

облика све до 1972. године (јутарње вежбање, час физичког вежбања, час физичке

обуке за старешине, провера физичких способности, слободно поподневно вежбање,

спортска делатност и јавни наступи (такмичења, слетови, штафете)). Тек 1973.

године били су уведени нови организациони облици: спортски дан, слободне спортске

активности и рекреација, кондиционо вежбање, физичка обука у склопу војно-стручне

обуке и јавни наступи као посебан организациони облик физичког васпитања. До 1995.

године није било промена у систему физичког васпитања по питању организационих

облика, да би од 1995. године била уведена теорија и методика физичке обуке, а

укинуто кондиционо вежбање и јавни наступи као организациони облици физичког

васпитања у Војсци Југославије (назив  оружаних снага у периоду 1992-2003. године).

У току 2011. године, новим Упутством за физичку обуку у Војсци Србије уводи

се физичко вежбање у области индивидуалне обуке, физичко вежбање у области

колективне обуке и физичко васпитање ученика, кадета и слушалаца.

Програмски садржаји физичког васпитања у војсци, имали су своју основу у

упутствима и приручницима за физичко васпитање који су се мењали периодично у

зависности од потреба армије и државе у датом тренутку. У периоду 1945-1960. године

примењивала су се разна упутства и приручници који су били утемељени на

материјалима Армије СССР-а, нарочито одмах након завршетка Другог светског рата.

У каснијем периоду, тачније од 1960. године, на снагу ступа јединствено Упутство за

телесно васпитање које је имало практичну примену до 1973. године, када излази ново

Упутство за  физичко васпитање у ЈНА. У току 1986. године, Савезни секретаријат за

народну одбрану издаје ново Упутство за физичко васпитање у оружаним снагама

које је важило до 1995. године, односно до  издавања Упутства за физичку обуку у
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Војсци Југославије. Поред измена и допуна постојећег упутства у току 2003. године, тек

2011. године на снагу ступа ново Упутство за физичку овуку у Војсци Србије које важи

и данас.

Ово истраживање се бавило историјском перспективом управљања

организационим облицима система физичког васпитања у процесу обуке у Војсци

Србије у периоду 1945-2014. године и  подељено је на следеће периоде5:

- организациони облици система физичког васпитања у Југословенској армији у

периоду 1945-1950. године;

- организациони облици система физичког васпитања у Југословенској народној

армији у периоду 1951-1992. године;

- организациони облици система физичког васпитања у Војсци Југославије у

периоду 1992-2003. године;

- организациони облици система физичког васпитања у Војсци Србије и Црне

Горе у периоду 2003-2006. године;

- организациони облици система физичког васпитања у Војсци Србије у периоду

2006-2014. године.

Оваква подела извршена је на основу систематских и организационих промена

које су се дешавале кроз историју Војске Србије, као правног наследника свих армија

на простору бивше СФРЈ у периоду 1945-2014. године. Своју организациону основу

Војска Србије је имала у Југословенској армији, Југословенској народној армији,

Војсци Југославије и Војсци Србије и Црне Горе.  Наведени периоди, тачније њихови

почеци, су се поклопили са реформама унутар система војске и са настанком нових

држава на територији бивше СФРЈ.

5 У току исте календарске године долазило је до расформирања једних оружаних снага и формирања
нових: Југословенска народна армија од 1951. године до 20. маја 1992. године, Војска Југославије од
1992. године  до 4. фебруара 2003. године, Војска Србије и Црне Горе од 2003. године  до 8 јуна 2006.
године када се формира Војска Србије.



8

2. ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА

На основу наведених чињеница предмет истраживања обухвата

организационе облике система физичког васпитања у процесу обуке Војске Србије у

периоду 1945-2014. године.

Циљ истраживања је био утврђивање начина реализације организационих

облика у систему физичког васпитања у процесу обуке у војсци у периоду 1945-2014.

године и анализа управљања организационим облицима у оквиру система физичког

васпитања у наведеном периоду.

Задаци истраживања:

- прикупљање и анализа планова и програма физичког васпитања који су се

користили као основни елемент у оквиру борбене обуке и васпитања војника и

јединица у војсци у периоду 1945-2014. године;

- да се са историјског становишта анализирају упутства и приручници за физичко

васпитање у периоду 1945-2014.  године, на основу којих се вршило планирање

и програмирање физичког васпитања у војсци;

- утврђивање чињеница и начина успостављања система физичког васпитања у

војсци после Другог светског рата;

- да се утврди на који начин су се уводили и развијали организациони облици

физичког васпитања и на који начин су се планирали у процесу обуке у војсци у

периоду 1945-2014. године;

- прикупљање података и чињеница у вези са школовањем и усавршавањем

кадрова из области физичког васпитања, сагледавајући и материјалне ресурсе

који су се користили у успостављању, управљању и реализацији система

физичког васпитања у војсци у периоду 1945-2014. године;

- анализа програмског садржаја и фонда сати у систему физичког васпитања у

процесу обуке у војсци у периоду 1945-2014. године.
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3. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

3.1. ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА

За свако истраживање од посебног значаја је јасно дефинисање појмова, који

представљају подлогу за даљи ток рада. Овде су приказани основни појмови везани за

структуру физичког васпитања у Војсци Србије у процесу обуке у периоду 1945-2014.

године.

Војска Србије представља оружану снагу и војну силу система одбране

Републике Србије и носилац је оружаног супростављања војним облицима угрожавања

безбедности државе. Војска Србије је правни наследник оружаних снага почев од 1945.

године и формирања Федеративне Народне Републике Југославије, до данас, када

представља оружану снагу Републике Србије. У овом дугом периоду оружане снаге су

неколико пута мењале назив у складу са друштвеним и историјским околностима у

којима је тадашња држава егзистирала. Први назив оружаних снага тадашње ДФ

Југославије, а затим ФНР Југославије, био је Југословенска армија - до 1951. године,

када добија нови назив-Југословенска народна армија. Распадом СФР Југославије

1992. године настала је Војска Југославије, а ново име оружаних снага - Војска Србије

и Црне Горе настаје 2003. године, да би 2006. године Војска Србије добила садашњи

назив.

Доктрина подразумева основне принципе који одређују војну организацију,

усмеравају употребу војних снага и одређују како ће војска извршавати додељене

мисије и задатке (Форца, 2009, страна 57).

Физичко васпитање у војсци у наведеном периоду је било део борбене обуке и

васпитања и имало је за циљ, изградњу здравог, свестраног и развијеног човека-

војника, који је могао својим радом да најактивније учествује у изградњи своје земље с

једне стране, а с друге стране му је пружало могућност да физички испољи своју

личност. Физичко васпитање у војсци у периоду 1945-2014. године, обухватало је

следеће организационе облике (узимајући у обзир све организационе облике физичког
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васпитања који су у наведеном периоду постојали): јутарње вежбање, час физичког

васпитања-вежбања за војнике, час физичког васпитања-вежбања за старешине,

кондиционо вежбање, физичко вежбање у склопу војно-стручне обуке, физичко

вежбање у области индивидуалне обуке, физичко вежбање у области колективне обуке,

примењено физичко вежбање, спортско поподне, спортски дан, спортску делатност и

јавне наступе, спортска такмичења, проверу физичке способности и оцењивање

обучености војних лица, теорију физичког васпитања и методику физичке обуке).

Наставни план и програм у процесу обуке представља основу васпитно

-образовног рада у свим школама и јединицама под окриљем војске. Њима се

дефинише целокупан простор рада, обим, структура итд. Наставни план утврђује

опште и посебне циљеве и задатке у процесу обуке, области, предмете и фонд часова за

сваки предмет. Наставни програм дефинише садржаје за реализацију процеса обуке

(назив предмета, фонд сати, циљеве и задатке обучавања, тематске целине и подручја,

упутство за реализацију, начин провере знања и сл.).

Оспособљавање Војске Србије је најзначајнији сегмент у њеној припреми за

деловање у рату и миру, а реализује се кроз обуку, школовање и усавршавање сталног,

рочног и резервног састава ВС (Војна доктрина Републике Србије,17-18).

Обука у војсци је „плански и организован процес стицања знања, вештина и

навика и развијање психофизичких и интелектуалних способности и моралних

својстава личности, којима се припадници војске, команде, јединице и установе

оспособљавају за извршавање тактичких задатака у миру и у рату (Војска Југославије,

2000, 11).“

Кадрови представљају људске ресурсе и потенцијал војске који су стручно

оспособљени за реализацију одређених задатака и операција.

У периоду 1945-2014. године, у Војсци Србије, у употреби су били различити

називи за физичко васпитање: фискултура, телесно васпитање, телесно вежбање,

физичко васпитање, физичко вежбање, физичка обука. Сам назив физичко васпитање

у војсци је обухватао велику лепезу активности и област која се може, данас

посматрајући, назвати физичка култура (ова област је обухватала физичко васпитање,

спорт и рекреацију припадника војске). У овом периоду у употреби су била упутства

која су била намењена непосредним извођачима наставе физичког васпитања

-наставницима. Свако од ових упутстава је обухватало  програмске садржаје из области

физичког васпитања, са детаљним методичким упутствима о начину организације и
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реализације постојећих програма, за све организационе облике физичког васпитања.

Ова упутства и приручници су садржали програме организационих облика физичког

васпитања који су се примењивали у том периоду у војсци.

Планови и програми борбене обуке и васпитања војника и јединица војске, у

оквиру којих су се спроводили и организациони облици физичког васпитања, су се

разликовали у зависности од времена проведеног на обуци и од намене коју је имала

јединица у систему оружаних снага. Сви планови и програми за физичко васпитање

садржали су тачно назначен фонд сати у оквиру целокупне обуке за војнике у

јединицама, као и теме часова физичког васпитања и њихову разраду. Физичка

способност војника, била је неопходна као основ за стицање било које од војних

вештина, за извршење војних задатака, како у миру, тако и у рату, те је физичко

васпитање као део обуке  у војсци, представљало важну компоненту у општем процесу

обуке и васпитања војника и јединица.

Упутства за физичко васпитање су била основа целокупног простора по

питању увођења, развоја и реализације организационих облика физичког васпитања и

дефинисала су: начин планирања, програмске садржаје, евиденцију, контролу,

руковођење у области физичког васпитања у војсци (у периоду 1945-2014. године

издата су Упутства за физичко васпитање из 1960,1973,1986,1995 и 2011. године).

Генералштаб Војске Србије 2011. године дефинисао је у Упутству за физичку

обуку: „Физичка обука и спорт су саставни део целокупне обуке у МО и Војсци

Србије, а спроводи се кроз плански, систематски и трајни процес обучавања и

увежбавања професионалних војника, ученика, кадета, слушалаца, подофицира,

официра и војних службеника и намештеника на служби у МО и Војсци Србије,

организованим физичким активностима која доприносе развоју, развијању и

одржавању физичких способности и обликовању морално-вољних карактеристика

појединца и физичке оспособљености команди, јединица и установа“ (Министарство

одбране, 2011, 5).

Командовање у систему војске је подразумевало укупну надлежност

претпостављеног старешине која је утемељена на дужности и праву претпостављених

старешина да командују (према правилу службе) и обавезама подређених у систему

војске да извршавају команде својих претпостављених старешина (Министарство

војске и морнарице Краљевине Југославије, 1937). До 1953. године командовање је

било двостарешинско (војни и политички командант - комесар), (Станишић, 1973, 295-
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301). Касније, после 1953. године, командовање постаје једностарешинско (Петковски

& Кнежевић, 1987, 189-190).

Руковођење у оружаним снагама је општи израз за командовање и управљање,

који су се подразумевали као његове саставне функције (Војна енциклопедија, 1966,

страна 367). Према Војној енциклопедији, ови појмови се суштински разликују по томе

што се командовање односило на постојање ауторитета са дисциплинским правима,

док за руковођење то није било потребно. Од 1983. године у ЈНА, у документу

Привремено упутство за рад команди-штабова, руковођење је објашњено као:

„делатност организације оружаних снага којом се усмеравају појединци,

организацијске јединице и оружане снаге као целина у извршавању постављених

циљева и задатака“ (Генералштаб ЈНА, 1983, 12).
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3.2. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА

Ради сагледавања структуре система физичког васпитања у Војсци Србије у

наведеном периоду, као и у циљу сагледавања и анализирања процеса обуке и развоја

физичког васпитања у Војсци Србије, овај рад ће се ослонити на досадашње резултате,

радове и проучавања аутора која су се бавила тематиком физичког васпитања у Војсци

Србије од 1945-2014. године.

У Војном гласнику (стручни часопис родова војске и служби ЈНА) у септембру

1953. године у броју 9, мајор ЈНА Јоже Малић објавио је рад на тему „Фискултура и

спорт у Француској армији“. Рад је имао за циљ да допринесе развоју физичке културе

у ЈНА, јер су се у том периоду постављали темељи организационих облика физичког

васпитања у војсци. У свом раду аутор истиче задатке које Француска армија поставља

по питању спорта и фискултуре, напомињући да су најзаступљенији спортови били:

крос, пливање, атлетика, смучање, гађање, рагби, фудбал, бокс, рвање, рукомет,

одбојка и кошарка. Посебно се велика пажња посвећивала оним спортистима који су

током боравка у Француској армији били успешни у спорту, те су са њима одржавани

додатни курсеви по изласку из Армије, те је на тај начин оспособљено за годину дана

50.000 тзв. „народних спортиста“ који су своје знање даље ширили у народу. Аутор је

установио да се у Војсци Француске, користио војнички вишебој који се састојао од

следећих дисциплина: прецизно и брзо гађање са формацијским наоружањем, бацање

бомби са акцентом на даљину и прецизност, савлађивање стазе препрека дужине 500

метара (са 20 препрека), крос на води на 50 метара са пет водених препрека,

маршевање 10 километара на друму са опремом. Такође постојали су и центри где су се

обучавали успешни војници у трајању од два месеца до шест месеци. Посебну

активност Француска армија је имала на међународном плану где је 1948. године

формиран, на њену иницијативу, Међународни савет за војни спорт ЦИСМ (CISM

-Conseil international du sport militaire), који је окупио 15 земаља Европе, Африке,

Америке и земље Блиског Истока.

У Војном гласнику од маја 1954. године, у броју 5, капетан ЈНА Боривоје

Јовановић објавио је рад на тему: „Анализа успеха физичке обуке у једној

подофицирској школи“. Истраживање је обухватило 100 питомаца подофицирске

школе, годишта 1933-1938. Резултати тог истраживања били су задовољавајући, с
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обзиром на старост младића (16-20 година) и на чињеницу да су недовољно спремни

дошли у подофицирску школу, те да се, по аутору, велика пажња мора посветити тим

младићима по ступању у армију како би достигли добре резултате потребне за

извршавање редовних задатака. Такође, истакнут је проблем селекције кандидата

приликом  пријема на школовање јер се у пракси испоставило да они питомци који су

имали лоше резултате физичке провере нису били у стању да на одговарајући начин

прате обуку и из оних предмета који су захтевали добру физичку снагу и издржљивост.

У Војном гласнику из фебруара 1959. године у броју 2, објављен је рад капетана

прве класе Радета Раичковића на тему: „Провера телесне способности регрута по

доласку у ЈНА“. У оквиру овог истраживања, провера је извршена на 1.050 регрута, у

три дана и резултати су били следећи: згибови – просек 2,92 (задовољавајуће је 6

згибова); поскоци из чучња 21,04 (задовољавајуће је 30 поскока); скок у даљ из залета

3,10 метара (задовољавајуће је 4 метра); прелазак преко брвна 1,5 бодова

(задовољавајуће); бацање кугле 5,30 метара (незадовољавајуће); трчање 6 х 50 метара

1:11 (незадовољавајуће); проценат пливача је утврђен анкетом и износио је 45%.

Закључак је био, да се убудуће велика пажња мора посветити предвојничкој обуци и

раду у школама, јер су резултати били незадовољавајући, те да се по доласку у армију

мора повести рачуна о спровођењу организационих облика телесног васпитања како би

се достигли задовољавајући резултати. Исти аутор се 1960. године у свом делу „Нека

актуелна питања телесног васпитања“, бавио побољшањем услова и начина

организације телесног васпитања у ЈНА и изнео предлоге неопходне за даљи развој

телесног васпитања у ЈНА у том периоду.

Стевановић, А. (1967) је у свом раду „Провера телесне способности војника

-упоредна анализа резултата провере“, истраживао резултате провере телесне

способности војника КоВ-а у једном пешадијском центру на почетку обуке и после

шест месеци обуке. Прва провера се вршила након недељу дана по доласку у јединицу

КоВ-а и тада је тестирано 1.429 војника. Друга провера је рађена после шест месеци

обуке и рађена је на 884 војника пешадије КоВ-а. До смањења броја испитаника је

дошло услед отпуштања из јединице, прекоманди, те су у обзир узети само резултати

војника који су радили обе провере. Тест се састојао од пет дисциплина: згибови на

вратилу, скок у даљ из залета, трчања 6 х 50 метара, бацање бомбе и трчање на 1.500

метара. Све дисциплине су извођене у једном дану, док је у склопу друге провере,

другог дана био спроведен тест тј. дисциплина савлађивање пешадијских препрека.
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Резултати су били следећи: згиб на вратилу - од провераваних 884 војника, само је 120

војника оцењено позитивном оценом, ниједан згиб није урадило 21,38% (189), а  са

оценом слаб било је 65,04% или 575 војника. То је био показатељ да у војску долази

слабо припремљена омладина. На другој провери, 3,16% или 28 војника није могло да

уради ниједан згиб, а испод норме за оцену добар је било 26,35% (233 војника), у

односу на прву проверу дошло је до видног побољшања. Општи просек за згибове је

износио 2,85 у првој и 5,33 у другој провери; скок у даљ - на првој провери

аритметичка средина је износила 331 цм док је на другој она износила 355,7 цм; трчање

6 х 50 метара - просек на првој провери је износио 1:12,8 а на другој 1:09,2; бацање

бомбе - просек на првој провери је износио 36,97 метара док се на другој провери

даљина повећала на 38,48 метара; трчање 1.500 метара - просек на првој провери је

износио 7:29,0 док је на другој износио 6:53,0; савлађивање стазе пешадијских

препрека - просек је износио 3:10,7 и провера се вршила само на другој провери после

завршетка обуке. Закључак је био да се резултати провере на крају обуке могу

сматрати успешним, те да се види утицај спровођења организационих облика физичког

васпитања у току обуке у јединицама КоВ-а.

Булић, M. (1982) је у свом раду „Факторска структура резултата у

моторичком задатку пешадијске препреке“, проучаваo специфичнe дисциплинe из

дотадашњих тестова за процену физичких способности припадника наше армије, и

проучавао је факторску структуру резултата на моторичком задатку пешадијских

препрека (морало се имати на уму да је полигон пешадијских препрека састављен из

бројних задатака, те је долазило до појаве значајне за све нехомогене тестове).

Постојала је  могућност међусобне компензације  резултата на појединим препрекама.

Због тога је аутор користио варијанту А, где су резултати мерени парцијално и

варијанту Б, где су резултати мерени ситуационо. Аутор је у варијанти А изоловао и

идентификовао следећих шест фактора: брзина координације кретања, координација

кретања екстремитетима, одскочна снага у комплексним покретима, координација

горњих екстремитета, експлозивна снага одскока и један типичан сингл фактор. По

важнијој Б варијанти,  аутор је изоловао и идентификовао пет фактора: генерална

моторичка ефикасност, брзина савлађивања комплексних моторичких задатака,

комбинација експлозивног одскока од тла која је у одређеној мери комбинована  са

способношћу одржавања равнотеже и два дуал фактора. Резултати овог истраживања

су били веома специфични и утврдили су неке од примарних димензија физичких
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способности  које су у основи варибилитета парцијалног или комплексног задатка. Те

димензије су биле: брзина решавања комплексних моторичких проблема, тополошки

диференциране димензије снаге која је с једне стране мање-више интегрисана са

одскоком од тла, а с друге стране и са неким другим примарним димензијама, нарочито

са подручја координације.

Тешић, Д. (1983) је  у раду „Неке карактеристике војног вишебоја“, истраживао

спортска такмичења као организациони облик физичког васпитања у  ЈНА, а у оквиру

такмичења истраживао је неке карактеристике војног вишебоја на армијском

првенству, на узорку испитаника од 18 до 35 година живота Узорак варијабли је

обухватио стандардне дисциплине  војног вишебоја: 1) пењање уз конопац дужине 7м;

2)  бацање бомбе од 500 гр у циљ на даљини од 40 м; 3) скок у даљ из залета и

одскоком од ивице скакалишта; 4) савлађивање полигона пешадијских препрека и 5)

крос на 2.000 м. Аутор је закључио да успех у дисциплини бацање бомбе у циљ, зависи

од прецизности такмичара, снаге избачаја раменог појаса и сл. За дисциплину скок у

даљ из залета, закључено је да постоје комбиноване физичке способности, и то:

спринтерска брзина залета, скакачка - одскочна снага и вештина такмичара да добро

доскочи и све те елементе усклади. За предмет мерења у дисциплини крос на 2.000

метара, тврди се, да је то тркачка издржљивост у којој највећу улогу има аеробна

способност, тј. капацитет и да резултати у том тесту умногоме зависе од

рационализације трчања и мотивације самих такмичара. Приликом интерпретације

сваке од пет дисциплина, установљено је да највећу комплексност има полигон

пешадијских препрека, а најмању бомба (Родић,1997б, страна 75).

На основу постојећих организацијских, кадровских и материјалних могућности,

као и чињенице да је довољно оценити само четири најважније компоненете физичке

способности, које у највећој мери одређују латентне димензије вишег реда, а

истовремено су од највећег значаја за извођење свих борбених задатака-покретом,

група аутора (Хофман, Хошек, Лабудовић, Метикош, Момировић, Прот & Родић

-1985), извршила је конструкцију и валидацију нове батерије од осам тестова за

процену физичке оспособљености, у склопу физичке обуке војника, питомаца и

старешина ЈНА различите категорије старости („Конструкција и валидација батерије

тестова за проверу физичке припремљености војника, питомаца и старешина ЈНА“) .

Предмети мерења теста су били: релативна снага руку и раменог појаса, трупа и ногу;

експлозивна снага релативног и апсолутног типа; аеробно - анаеробна издржљивост и
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координација покрета, односно нешто шире: снага, регулисана сила, координација и

издржљивост. Утврђене су добре или задовољавајуће метријске карактеристике

примењених тестова, а конфирмативном процедуром, у односу на поуздан референтни

систем адекватних варијабли, потврђена је њихова факторска ваљаност.

Родић, Н. (1988) је истраживао повезаност полигона пешадијских препрека

(„Повезаност  војног полигона са неким моторичким способностима“ и „Латентна

структура неких ситуационо-моторичких тестова потребних за оружане снаге“),

као час физичког вежбања,  са неким физичким способностима, на неселекционисаном

узорку испитаника и утврдио  је значајну корелација са латентним димензијама

координације и аеробно - анаеробне издржљивости, те донекле и експлозивне снаге.

Повезаност са латентном димензијом репететивне снаге није уочена, највероватније

због секвенционално краћег задржавања на свакој препреци. Очито да овај тест, због

своје комплексности, мери ниво достигнућа као неке опште физичке припремљености,

односно војничке физичке активности. Према Родићу , осамдесетих година двадесетог

века, у СФРЈ је спроведено неколико истраживања о примени програма за брзо

подизање физичке и функционалне способности војника, питомаца и жена војника

(Димитријевић, Стојић, Тончев, Бановић, Драгичевић, Момировић, Хошек, Метикош и

други). Добијени резултати су показали да су специјални програми супериорнији у

односу на стандардне (Полицијска академија, 1994, страна 118). Такав краткотрајни

програм није посебно релевантан за третман при релативно дужем периоду (од три

месеца до шест месеци) подизања физичких способности, али је због концепције и

резултата који су постигнути, значајан за експериментални поступак.

Станић, Р. & Машић, З. (1989) су проучавали организационе облике физичког

васпитања (јутарње вежбање, часови физичког васпитања, кондиционо вежбање,

спортски дан, примењено физичко вежбање и слободне спортске активности), („Место

и улога физичког васпитања у ЈНА“). Наведени аутори су дошли до податка да је

војник у оквиру обавезног физичког васпитања имао 333 часа или 14,15% од укупног

радног времена док је на служењу војног рока. Месечно је то износило 31 час или

14,14%, а недељно 7 часова или 14,5 %. Надоградњу су чиниле слободне спортске

активности и спортска такмичења која су се изводила у слободно време, као и

примењено успутно вежбање које се реализовало током обуке и вежбовних

активности. Исти аутори су истраживали физичку припрему војника приликом

доласка у ЈНА и након завршене основне обуке у периоду 1986-1989. године
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(„Психофизичке способности војника ЈНА“). Према збирним подацима,  највећи

прираст резултата током овог трогодишњег периода постигнут је у дисциплинама

склекови на тлу 10%, чучњеви са пушком 9,8%, а најмањи  у скоку у даљ 3,8%. У току

1988. године извршена је контролна провера којом су били обухваћени војници три

рода из три различита гарнизона. Утврђено је да од укупног броја проверених војника,

чак 47% војника је дошло са недовољном физичком припремом. Према Машићу и

Станићу, постојећи организациони облици физичког васпитања су сачињавали 15%

времена предвиђеног за целокупан процес борбене обуке и васпитања. Аутори су

истакли да је наменско коришћење свих организационих облика физичког васпитања у

ЈНА доводило до побољшања нивоа физичке способности војника ЈНА.

У оквиру научно-истраживачког пројекта „Систем образовања и васпитања у

оружаним снагама СФРЈ“ из 1990. године, утврђено је контролним проверама физичке

припремљености у више гарнизона ЈНА, да је чак 47% од укупног броја проверених

војника у ЈНА дошло са недовољном физичком припремљеношћу. У оквиру овог

истраживања,  Одељење за војну психологију ВМА је у оквиру свог пројекта „Утицај

психолошких, социолошких и физичких карактеристика војника на успех у обуци и

васпитању у ЈНА“, указала на чињеницу да значајан број војника у ЈНА ступа са

исподпросечним физичким способностима. Средња оцена за проверу физичке

припремљености војника ЈНА за  1988. годину, износила је добар (3). Није утврђена

велика разлика између прве иницијалне и друге финалне провере, те да је повећање

физичке припремљености војника мало (за ЈНА у целини свега седам бодова или

9,6%). Истраживања физичких способности на узорку популације војника из читаве

ЈНА вршено кроз два мерења, на почетку обуке и након шест месеци обуке, показала

су да је дошло до побољшања резултата у свим дисциплинама, сем у трчању на 1.600

метара. Међутим, побољшање је било недовољно јер су резултати прве провере једва

достизали оцену добар, док су резултати већине тестова у категорији довољан (провера

је вршена у осам дисциплина: кретање наузнак, дизање трупа, чучњеви, полигон

препрека, скок у даљ, бацање бомбе, склекови, трчање 1.600 метара, број тестираних је

био 1.980 војника). Када су у питању старешине, у оквиру истог истраживања, оцена је

била  на нивоу врлодобар (4).

Милојковић, Б. (1993), је истраживао физичко вежбање припадника специјалних

јединица Војске Југославије („Могућност примене полигона за оријентацију као

наставног објекта за примењено физичко вежбање припадника специјалних јединица
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Војске Југославије“). Истраживање је било засновано на извођењу експеримента у

природним условима, уз коришћење паралелних група (експерименталне и контролне).

Са истим наставником извршен је епспериментални третман на обе групе, односно обе

групе су имале исти број часова теоријске наставе и кабинетског вежбања, као и једнак

број часова за увежбавање истих поступака оријентације са топографском картом и

ручном бусолом. Експериментална група је наведене поступке увежбавала на полигону

за оријентацију у времену од 15 школских часова распоређених у три дана и са

физичким оптерећењем, а контролна група је увежбавала поступке оријентације кроз

дневно-ноћно патролно оријентационо кретање у трајању од 15 школских часова,   али

без строго постављених временских цензуса који би захтевали повећано напрезање у

смислу трчања са одређеном опремом, тј. без физичког оптерећења. По завршетку

обуке, обе групе су учествовале на појединачном оријентационом такмичењу. После

обраде прикупљених података који су се тицали брзине преласка стазе у природи

означене одређеним бројем контролних тачака, а имајући у виду да су променљиве

строго контролисане, закључено је да се разлика у резултату мерења успешности двеју

група може приписати методи обуке уз примену полигона за оријентацију. Тест се

састојао од следећих елемената: стазу дужине 3.000 метара на тешком, испресецаном и

непознатом терену требало је прећи оријентационим трчањем са опремом (на старту

тежине око 20 кг, а на циљу тежине око 5 кг) уз савладавање 20 препрека, гађања на 2

стрелишта (аутоматска пушка и пиштољ), бацање бомбе и ножа, примену технике

борења (однос 2:1), пливање 30 метара и трчање 400 метара.

Родић, Н. (1993) је у свом раду („Утицај основне обуке на физичку

припремљеност“), истраживао  утицај основне војне обуке на физичку припремљеност

регрута припадника оружаних снага. Тестирање је извршено на крају шестомесечне

основне војне обуке, на 666 регрута и примењено је шест моторичких тестова за

процену ситуационих моторичких способности, утврђених правилником за проверу и

оцењивање физичке припремљености припадника оружаних снага (провера физичких

способности војника је био посебан организациони облик физичког васпитања у ЈНА у

том периоду). Аутор је установио да војно-стручна обученост и увежбаност немају

значајнијег утицаја на квантитативно и квалитативно побољшање моторичких

способност. Исти аутор (1993) је  истраживао  утврђивање утицаја два различита

четрдесеточасовна програма физичког вежбања војника на њихове физичке

способности у основном периоду војне обуке (у оквиру редовног часа физичког
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вежбања). На узорку од 375 војника, старости од 18 до 20 година, примењена су четири

ситуациона теста за процену физичких способности (из таблица које су се тада

примењивале). Примењене анализе под моделом разлика указале су на значајност само

квантитативних промена, код обе групе испитаника. Није потврђена значајност

квалитативних промена, поред осталог, и због краткоће примењеног третмана.

Перић, Д. (2000), је у својој докторској дисертацији („Настава физичког

васпитања у Војној академији КоВ, од оснивања до распада СФРЈ“), дала велики

допринос  истраживању наставе физичког васпитања на Војној академији Копнене

војске. У овом раду се истражују наставни планови и програми физичког васпитања од

оснивања Војне академије 1850. године до распада СФРЈ 1992. године. Такође,

приказују се подаци о реализацији организационих облика физичког васпитања и

развоју физичког васпитања на Војној академији Копнене војске у наведеном периоду.

Марић, Л. (2006) је у магистарском раду („Ефикасност наставе физичког

васпитања Војне академије различитог професионалног опредељења обзиром на

услове рада“), испитивала ефикасност наставе физичког васпитања студената Војне

академије различитог професионалног опредељења обзиром на услове рада, на узорку

од 140 испитаника, старости 19 година, условљено подељених у две групе,

експерименталну и контролну. Експериментална група је имала одличне услове за

извођење предметне наставе из физичког васпитања, у односу на контролну групу.

Резултати истраживања, после годину дана школовања, показали су да је

експериментални третман позитивно утицао на трансформацију моторичких

способности, донекле на промене антропометријских карактеристика, а да је

ефикасност наставе физичког васпитања већа код контролне групе.  Установљено је да

услови рада нису предуслов за напредовање у моторичким способностима у току овог

експерименталног третмана.

Радош, С., Козомара, Ђ., & Маринковић, М. (2011) истраживали су пливачке

сличности и разлике код кадета Војне академије („Swimming similarities and differences

from Military Academy Cadets“). Узорак испитаника је чинило 526 кадета ВА узраста 20

година, 430 мушкараца и 96 жена, подељених на прву, другу и трећу годину студија.

Варијабле су биле подељене на: зависне збирне варијабле (пливање 50 м, пливање 10

минута, роњење) и појединачне варијабле по класама. Резултат истраживања је довео

до закључка, да је роњење у корелацији са пливањем 10 минута, што се једино може
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објаснити виталним капацитетом плућа и умереним економичним, а не брзинским

кретањем под водом.

Марић, Л. (2011) је у докторској дисертацији („Развој моторичких

способности и њихове релације са моторичком ефикасношћу студената Војне

академије“), истраживала динамику раста и развоја студената Војне академије у току

четворогодишњег школовања. Чињеница је да су сви испитаници били подвргнути

утицајима систематског вежбања у току школовања, како кроз обавезну наставу тако и

кроз додатне облике физичке обуке. Основни проблем овог истраживања је био  развој

моторичких способности студената и њихова ефикасност у току четворогодишњег

школовања у Војној академији и карактеристике тог развоја, а процењивана је на

основу резултата експерименталног третмана. Реализација наставе је процењивана на

основу моторичке ефикасности, односно на основу решавања сложених моторичких

задатака какви се постављају пред студенте Војне академије. Циљ истраживања је био

да се утврди утицај антропометријских карактеристика и моторичких способности на

решавање моторичких задатака који проистичу из Наставног плана и програма, а

дефинишу се као мера моторичке оспобљености студената Војне академије. За проверу

постављених претпоставки одабран је узорак од 120 испитаника, 129. класе Копнене

војске (КоВ), Ваздухопловства и противзадушне одбране (ВиПВО), Ратне Морнарице

(РМ) и Војно-техничке академије (ВТА), старосне доби од 19 ± 6 месеци, на почетку

школовања, до 23 ± 6 месеци, на крају школовања. Резултати овог истраживања указују

да је експериментални третман, тј. утврђивање динамике развоја и раста студената

Војне академије у току четворогодишњег школовања, позитивно утицао на

трансформацију антропометријских карактеристика, моторичких способности, на

успешно савлађивање наставних садржаја који произилазе из Наставног плана и

програма и њихове  релације. Међутим, уочено је да током школовања није дошло до

растућих, односно опадајућих резултата у моторичким способностима кроз

реализацију садржаја из програма. Дакле, овакви резултати наставног процеса могу

бити услед повећаних вредности поткожног масног ткива и масе тела током раста и

развоја студената, генетским предиспозицијама, њиховим мањим моторичким

анагжовањем у последње две године студија и законитостима развоја моторичких

способности.

Ранђеловић, М. (2012) је у дипломском мастер раду („Анализа моторичких

способности кадета спортиста и неспортиста Војне академије“), анализирао
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поређења моторичких способности групе кадета Војне академије који су били

учесници у раду слободних спортских активности (секција - спортисти) и групе кадета

који нису учествовали у раду секција (неспортисти).  Истраживање је спроведено на

узорку од 289 кадета мушког пола у току школске 2010/2011 године. Резултати су

показали да кадети који су учествовали у раду секција, у просеку су имали боље

моторичке способности у односу на кадете који нису били учесници у раду секција.

Кадети који су се бавили индивидуалним спортовима у просеку су остваривали боље

резултате од кадета спортиста из екипних спортова и од свих анализираних спортова,

кадети секције војничког вишебоја у просеку су показивали најбоље резултате.

Марић, Л., Крсмановић, Б., Маринковић, М., & Грујић, С. (2012) истраживали су

ухрањеност кадета и процену ефективности наставе физичког васпитања током

школовања на Војној академији („Ухрањеност кадета и процена ефективности

наставе физичког васпитања током школовања на Војној академији“). Узорак је

обухватио 120 кадета, који су имали на почетку школовања 20 година ± 6 месеци, а на

крају школовања 23 године ± 6 месеци. Резултати су показали да су испитаници на

горњој граници  нормалне ухрањености и да постоје статистички значајне разлике у

реализованим тестовима за процену ефективности наставе физичког васпитања током

школовања.

Вајић, С. (2014) је у свом магистарском раду („Увођење, развој и реализација

организационих облика физичког васпитања у Копненој војсци Југословенске народне

армије у периоду 1945-1995“), истраживао организационе облике физичког васпитања.

Физичко васпитање у Копненој војсци ЈНА у периоду 1945-1995. године,  је

обухватало следеће организационе облике (узимајући у обзир све организационе

облике физичког васпитања који су у наведеном периоду егзистирали): јутарње

вежбање, час физичког васпитања - вежбања за војнике, час физичког васпитања-

вежбања за старешине, кондиционо вежбање, физичко вежбање у склопу војно-стручне

обуке, примењено физичко вежбање, спортско поподне, спортски дан, спортску

делатност и јавне наступе, спортска такмичења, провере физичких способности и

оцењивање обучености војних лица, теорију и методику физичке обуке. Развој

постојећих организационих облика физичког васпитања и увођење нових, било је у

складу са потребама Копнене војске, а и саме ЈНА у наведеном периоду, а све у циљу

извршења  борбених задатака, као и извршавања редовних обавеза у миру.
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4. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА

На основу одређивања предмета и циља истраживања, постављања теоријско

-методолошког оквира истраживања и дефинисања задатака и појмова, утврђене

хипотезе имају за циљ успостављање могуће повезаности међу појавама из области

физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије (организациони облици

физичког васпитања, планови и програми, упутства, реформе организационих целина

војске) у периоду 1945-2014. године. Дефинисањем хипотеза, које су представљале

смернице овог истраживања о историјској перпективи управљања организационим

облицима система физичког васпитања у Војсци Србије у периоду 1945-2014. године,

направљен је покушај у разматрању односа (веза и утицаја) између чињеница и

наведених појмова који су дефинисани на почетку истраживања и понуђени су

одговори на постављене оквире истраживања, који  треба да допринесу утврђивању

целокупне структуре и управљања организационим облицима система физичког

васпитања у процесу обуке у војсци у наведеном периоду.

 Х1 - У процесу обуке Војске Србије у периоду 1945-2014. године постојали су

организациони облици физичког васпитања, који су имали утицај на развој

структуре и  реализацију  система физичког васпитања у војсци.

 Х2 - Циљеви  из области физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије су

се заснивали на примени Упутства за физичко васпитање у ВС у периоду 1945

-2014. године на основу којих су формулисани планови и програми физичког

васпитања у процесу обуке.

 Х3 - Реформе спроведене  у области физичког васпитања у Војсци Србије у

периоду 1945-2014. године, биле су планске и према потребама које је држава

постављала пред Војску Србије у наведеном периоду и биле су условљене

формирањем специјалних организационих целина и школовањем стручних кадрова,

који су управљали организационим облицима физичког васпитања.
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5. ТЕОРИЈСКО - МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

Имајући у виду постављене хипотезе (Шушњић, 1999, 104), које су усмерене на

период 1945-2014. године, у току истраживања користила се историјска метода у

следећим фазама:

 прикупљање података

 проучавање прикупљених података

 критика одабраних извора

 синтеза одабраних података

У току истраживања примењен је историјски метод, пошто је истраживање

историјског карактера. Применом овог метода у обзир су узете основне чињенице:

хронологија догађаја, као и њихов развој, узрок и последице. Како би се ово утврдило

проучавана је разноврсна историјска грађа и архивски материјали (записи и

документа). Основни задатак истраживања се односио на хеуристичку фазу, односно

напор у прикупљању што већег броја историјских извора, с обзиром на широк простор

који је обухватао процес обуке у војсци (а самим тим и област физичког васпитања као

његов интегрални део), у овако дугом временском интервалу и који се односе на

историјску перспективу управљања организационим облицима система физичког

васпитања у процесу обуке у Војсци Србије у периоду 1945-2014. године

При проучавању историјских извора извршена је одговарајућа критика

прикупљене грађе. Пре свега, утврђивала се њихова околност и аутентичност настанка

спољашњом критиком, док је унутрашњом критиком оцењивано да ли су ти историјски

извори били у могућности да нам открију чињенице, околности и историјску истину

одређених догађаја. На основу критике одабраних извора, неопходно је било извршити

синтезу података утемељених на утврђеним и поузданим чињеницама које су нас

довеле до одређених закључака, на основу којих је било могуће утврдити правце

развоја и унапређења система физичког васпитања у Војсци Србије заснованим на

историјским и научним чињеницама. У току истраживања, коришћена је релевантна

архивска грађа Војног архива Министарства одбране Републике Србије, затим грађа
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Војног музеја, Генералштаба Војске Србије, Војне академије, као и Центра за Војно

-научну делатност, информацију и библиотекарство у Београду.

У оквиру истраживања потребно је било суочити се са тешкоћама у процесу

трагања и прикупљања историјских извора пре свега због неких лимитирајућих

чињеница. Војска Србије представља такав организациони систем у коме се спроводи

поступак заштите података на основу Закона о тајности података Републике Србије.

У зависности од степена тајности, законски рок престанка тајности за одређене архиве

је износио од две до педесет година, што је аутоматски учинило недоступним широј

јавности одређене податке пре свега из званичних архива Министарства одбране и

Војске Србије. Такође треба имати у виду да се на територији бивше СФРЈ у периоду

1991-1995. године, догодио оружани сукоб, те да је наша земља била изложена

бомбардовању НАТО снага 1999. године, а том приликом је уништен велики број

историјских извора, те је истраживање засновано на доступним и релевантним

подацима и чињеницама у оквиру материјала из архива, библиотека и установа Војске

Србије, као и из установа из грађанства (на територији Републике Србије). Постојање

још неких историјских извора (на територији бивше СФРЈ), који нису били доступни

из наведених разлога, сасвим је могуће и извесно, али никако не умањује вредност

добијених резултата, већ може представљати надоградњу постојећих и већ изнетих

чињеница, закључака и  мишљења у овом истраживању који су били засновани на

доступној грађи.
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6. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

У ПЕРИОДУ 1945-2014. ГОДИНЕ

6.1. ЈУГОСЛОВЕНСКА АРМИЈА У ПЕРИОДУ 1945-1950. ГОДИНЕ

Одмах по завршетку Другог светског рата, највиши државни органи ФНР

Југославије6 почели су са припремом организације и формирања Министарства

народне одбране (МНО), као органа за непосредно руковођење оружаним снагама у

ослобођеној земљи. Најпре је било потребно дефинисати улогу и задатке овог органа,

притом имајући у виду да у том моменту није било законског основа за доношење

докумената којим би се ближе утврдиле функције и сама организација МНО. Први

документ из 1945. године, који је ближе одредио организацију МНО, био је акт о војно

-територијалној подели државе и организацији војно-територијалних власти, где је у

првој тачки наведено: „Министарство народне одбране је највиша командна, управна

и администартивна војна власт за читаву државну територију (Ивановић, 1989, 33).

Следећи акт је донесен 20.07.1945. године од стране председника министарског

савета о утврђивању делокруга МНО-а и њиме је решено питање функције и

организације МНО. Овим актом дат је задатак Генералштабу Југословенске армије,

односно командантима родова и начелницима служби да разраде и припреме функције

својих одељења, односно одређивање формацијског састава јединица, установа и

команди Југословенске армије. С обзиром на недостатак јасних критеријума и

елемената за израду плана формације у војсци, Генералштаб је 1945. године  прописао

неколико критеријума (принципа) приликом формулисања и планирања формације

војске. Први принцип се односио на број људи и могућност попуњавања, квалитет

људи, за јединице расположива средства и техника (оружје), опрема, транспортна

средства. Други принцип се односио на планирање развоја армије и перспективе

(школовање кадра, набавка наоружања и војне опреме, управљање ресурсима). Када су

6 1945. године као наследница Краљевине Југославије настала је  Демократска Федеративна Југославија
(ДФЈ), а од 29.11.1945. године Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ).
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у питању елементи за израду формација, они су се односили на: дужности, чин,

усклађивање чина и функције. Приликом формирања команди родова и одељења

водило се рачуна о планирању степена развоја рода-службе, планирању управљања

људским и материјалним ресурсима у складу са планом развоја армије, сагледавајући и

демобилизацију људства, те укупно смањење војске.

Организациона структура у јулу 1945. године је приказана у Шеми 1 (Војни

архив,1945, Фонд ЈА, К-49, ф-02, р.б. 26).

Шема 1 - Организациона структура МНО 1945. године

1. Генералштаб Југословенске армије се састојао од:

 први помоћник начелника ГШ ЈА (одељења: оперативно, обавештајно,

наставно, топографско; команда стана);

 други помоћник начелника ГШ ЈА (одељења: организацијско,

мобилизацијско, историјско, шифрантско; секретаријат МНО);

 кабинет начелника ГШ ЈА (администартивно-економски одсек,

финансијски одсек, канцеларија, команда стана, амбуланта, ауто чета и заштитини

батаљон);

2. Заменик министра народне одбране је имао потчињена одељења:

политичко, персонално, за заштиту народа, за везу са иностраним мисијама; Врховни

војни суд и Врховно јавно тужилаштво;

ВРХОВНИ КОМАНДАНТ-МИНИСТАР
НАРОДНЕ ОДБРАНЕ-1945. година

Кабинет

1. Генералштаб
ЈА

2. заменик
министра народне

одбране

3. први пом.
министра народне

одбране

4. други пом.
министра народне

одбране
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3. Први помоћник министра народне одбране је имао потчињене следеће

Команде: морнарице, ваздухопловства, артиљерије, тенковских и моторизованих

јединица, инжињерије, везе, хемијских јединица и инспекције коњице;

4. Други помоћник министра одбране је имао потчињене следеће структуре:

Команда позадине: штаб, интедантура, грађевинско одељење, железничко-пловно

одељење, аутомобилско-путно одељење, одељење за снабдевање горивом, финансијско

одељење, санитетско одељење и ветеринарско одељење; Одељења: за војно

-индедантске и војне набавке, управно-административно, финансијско, инвалидско и

одељење за ратне заробљенике.

У току Другог светског рата  настао је велики број јединица

Народноослободилачке Војске Југославије (НОВЈ), које су захтевале сложеност

руковођења и управљања. Из ових разлога 01.01.1945. године, извршена је

реорганизација у оквиру војног система на територији тадашње Југославије, те је

наредбом маршала Тита дошло до настанка Прве, Друге, Треће армије, а 02.03.1945.

године и Четврте армије НОВЈ-а (у том периоду све наведене армије имале су укупно

око 300.000 војника.). Од 01.03.1945. године Народноослободилачка Војска Југославије

добија нови назив Југословенска армија (ЈА). У тренутку завршетка Другог светског

рата 15.05.1945. године Југословенска армија је бројала око 800.000 војника

(Петковски, Јовановић, Николовски, Прелевић, Граховац & Кнежевић, 1981, 153-154).

Организациона структура ЈА се тада састојала од следећих војних формација: армије

(Прва, Друга, Трећа и Четврта), корпуси, дивизије, бригаде, Корпус народне одбране

Југославије (КНОЈ), ваздухопловство, морнарица и војно-територијални органи и

јединице.

Армија је била највећа оперативно-стратегијска јединица велике формације,

намењена да делује самостално у одређеном стратешком правцу. Формацијски састав

армија чинили су ужи и шири део штаба и команда позадине. Ужи део штаба обухватао

је командни део, односно следећа формацијска места: комадант и политички комесар;

начелник штаба; начелници  оперативног, обавештајног и организацијског одељења.

Шири део штаба обухватао је команде родова: артиљерије, инжињерије, тенковских

јединица и везе. Команда позадине састојала се од: комаданта, начелника штаба и

политичког комесара. Штабови наведених армија су били непосредно потчињени

Генералштабу и они су руководили армијским операцијама.
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Наредбом министра одбране Југославије од 31.05.1945. године, државна

територија је у војном погледу и са територијалног аспекта подељена у шест војних

области:

 Прва војна област (територија НР Србије без округа Лесковац и Врање и

без АП, седиште Команде - Крагујевац).

 Друга војна област (територија НР Хрватске, део Истре и део НР БиХ,

седиште Команде - Загреб).

 Трећа војна област (територија АП Војводине без округа Панчево и

Земун, седиште Команде - Нови Сад).

 Четврта војна област (територија НР Словеније и део приморја, седиште

Команде - Љубљана).

 Пета војна област (територија НР Македоније, АП Косова и део

територија НР Србије - Лесковац и Врање, седиште Команде - Скопље).

 Шеста војна област (територија НР БиХ  и територија НР Црне Горе,

седиште Команде - Сарајево).

 Команда града Београда (територија Београда, Панчева и Земуна).

Постојале су четири Команде армија (Прва армија - Команда у Крагујевцу,

Друга армија - Команда у Загребу, Пета армија - Команда у Скопљу и Шеста армија

- Команда у Сарајеву), а поред Команде града Београда, формирано је још седам

команди градова: Скопље, Сарајево, Сплит, Ријека, Пула, Љубљана, Загреб.

Организацијске промене и промене по питању формација у МНО ступиле су на

снагу 20.06.1945. године. Структура организационих целина МНО ЈА обухватала је:

 Генералштаб: Одељења (наставно, организацијско, обавештајно,

оперативно, историјско, топографско, мобилизацијско и шифрантско), Секретаријат и

Команда стана.

 Команда позадине: Одељења (интедантско, грађевинско, железничко

-пловидбено, аутомобилско-путно, санитетско, ветеринарско, снабдевање горивом),

Штаб.

 Команде видова и родова: морнарице, ваздухопловства, артиљерије,

тенковских и моторизованих јединица, везе, инжињерије, хемијских јединица,

инспекције коњице и одељење за морнарицу.

 Остале организацијске јединице МНО: Одељења (политичко,

персонално, финансијско, инвалидско, одељење за заштиту народа, одељење за војну
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индустрију, одељење за везу са страним мисијама, одељење за ратне заробљенике,

одељење за управно-административне послове, Врховни војни суд и Врховно војно

тужилаштво.

Формирање првих официрских школа и војних училишта у оквиру МНО-а

почело је  од 31.07.1945. године и то: Пешадијска официрска школа у Сарајеву;

Артиљеријска официрска школа у Загребу; Инжињеријска школа у Шапцу;

Ваздухопловна официрска школа у Панчеву и Официрска школа везе у Београду.

Такође, у циљу школовања војног кадра - будућих официра, формирала су се војна

училишта: Пешадијско војно училиште (дотадашња Војна академија); Артиљеријско

војно училиште; Ваздухопловно војно училиште и Војно училиште за везу.

Период по завршетку Другог светског рата је за ЈА био веома тежак и захтевао

је велики напор везан за: унапређење организације формације, опремања, школовања и

обуке војника и старешина. Чињенице, попут ратом опустошене и опљачкане земље,

борбе за учвршћивање нове власти, почетак развоја привреде, утицале су на

организацију оружаних снага, као и на одбрану и безбедност земље. У првим

послератним годинама донесени су многи закони и прописи којима су постављени

темељи изградње Југословенске армије у мирнодопским условима (1946-1947. године

Народна скупштина Федеративне Народне Републике Југославије донела је низ закона

о војној обавези, служби у Југословенској армији, попуни оружаних снага, и сл.).

Први Устав ФНРЈ, прогласила је скупштина 31.01.1946. године, те је на тај

начин утврђено руковођење и управљање системом оружаних снага, односно народном

одбраном и Југословенском армијом. На основу Устава ФНРЈ, донети су закони о

војној обавези и служби у ЈА. Дефинисање организационе структуре ЈА утврђено је

законским прописима 1946. године, када је установљено да у оквиру оружаних снага

постоје три вида (такође одређени су родови и службе унутар видова):

 Копнена војска (КоВ);

 Ратна морнарица (РМ);

 Ратно ваздухопловство (РВ).

Копнена војска Југословенске армије у периоду 1945-1950. године, била је

основни носилац оружане снага у борби против евентуалног агресора на копну.

Копнени простор Југославије имао је одлучујући значај за одбрану земље, те је таква

чињеница у великој мери одредила величину, организацију и намену Копнене војске,

као најмасовнијег и најотпорнијег вида Југословенске армије. Поред задатака у миру
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(обука и васпитање војног кадра), Копнена војска је била задужена и за оперативне

задатке: да брзим распоређивањем својих снага и деловањем својих формација

онемогући и онеспособи дејства потенцијалног непријатеља; да омогући брзу

мобилизацију и попуну људства и средстава; да обезбеђује простор за извођење

маневара и за извођење борбених дејстава у сарадњи са осталим видовима ЈА; да

обезбеђује државну границу. С обзиром на прелазак на мирнодопску формацију

целокупне ЈА, било је потребно тачно утврдити целокупну структуру Копнене војске

по питању људских и материјално-финансијских ресурса, прилагодити целокупну

структуру стратегији и доктрини одбране коју су поставили  руководећи органи

тадашње државе.

Југословенска армија је своју ратну историјску мисију завршила 15. маја 1945.

године, а Копнена војска укључујући и Корпус народне одбране Југославије,

обухватала је 95% целокупног састава Југословенске армије. Тај однос се каснијих

година задржао и износио је: 1949. године у саставу КоВ-а и КНОЈ-а (Корпус народне

одбране Југославије) је било 85,3% војника у односу на целокупну ЈА, а 1952. године

82,8% и 1956. године 87,6% (Роксандић, Секулић, Стојановић, Трифони, Филиповић,

Цигановић и сарадници, 1988, 12). По завршетку рата морала се извршити

демобилизација учесника рата, проценити ситуација и одредити укупна јачина снага

КоВ-а у миру и евентуалном рату у односу на укупне снаге ЈА. Требало је одредити

величину и однос појединих родова у КоВ-у, као и њихово удруживање у тактичке  и

оперативне јединице и оперативно-стратегијске саставе, а све то у складу са потребама

и реалним могућностима. Све организацијске промене морале су се реализовати на

најекономичнији начин, уз неопходну дислокацију јединица, установа и штабова, уз

развијање неопходне инфраструктуре у складу са материјалним и кадровским

могућностима земље и армије. Законом донетим 1946. године, била су регулисана

основна питања организацијског карактера, утврђена је подела ЈА на три основна вида,

чиме је и Копнена војска дефинисана као вид. У њој је извршена подела на главне и

помоћне родове војске, на службе и специјалности.

Главни родови су били пешадија, артиљерија, тенковске и моторизоване

јединице, инжињерија и коњица, а веза и хемијске јединице су биле прво службе а

потом помоћни родови. Tаква подела на главне и помоћне родове укинута је после

1955. године. Једна од првих мера на плану организацијске изградње КоВ-а био је

Закон донесен 1946. године који је био један од најважнијих прописа организацијске
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природе у Армији. У јединицама КоВ-а служили су младићи са навршених 20 година

живота, војни рок износио је две, а у јединицама КНОЈ-а три године. Организацијом,

формацијом и постепеним опремањем КоВ-а ЈА, за све родове и службе створена је

законодавна и материјална основа развоја. То је омогућило да се родови већ у првим

послератним годинама убрзано опремају и усавршавају у техничком погледу. Прво

упутство које је преведено са руског, Ратна служба из 1945. године, није потпуно

одражавало тадашње могућности родова КоВ-а и њихово стање у целини јер то није

било реално за тадашње услове развоја друштва и Армије (Роксандић, Секулић,

Стојановић, Трифони, А., Филиповић, Б., Цигановић, П. и сарадници, 1988, 46).

Међутим касније објављени Пројекат упутства о употреби КоВ-а и ЈА који је

одобрио Врховни командант и министар народне одбране 15.12. 1946. године, знатно је

верније одражавао тадашње могућности, доктринарне погледе и степен развоја КоВ-а и

родова у целини.

Основни закони о устројству војске и морнарице у бившој Југославији донети

су после Првог светског рата, да би били допуњени и прерађени 1931. године.

Последња верзија овог закона издата је 27.08.1940. године. Обавеза служења војног

рока била је јасно дефинисана рок служења био је 24 месеца, а почињала је у години

када регрут навршава 21 годину живота. Они који су избегавали служење војног рока

плаћали су надокнаду, а поред тога, они који су избегли служење војног рока, ако су

ухваћени пре 40. године живота, служили су три године војни рок. Скраћени војни рок

од 12 месеци имали су ученици који су завршили средњу школу  и  младићи који су

завршили факултете. Способност за војну службу била је регулисана Правилником из

1932. године, који је важио до почетка Другог светског рата. Посебно је постојала

ригорозна оцена физичке развијености, тако да је велики проценат (чак и до 40%)

регрута био оцењиван као привремено неспособан по овом основу. После Другог

светског рата, 18. јуна 1946. године Министарство народне одбране Југословенске

армије издало је Упут за регрутовање, који је важио до 24. фебруара 1950. године и

имао је карактер привременог упутства. Године 1950. издат је нов Упут за

регрутовање у Југословенској армији. Једна од битних карактеристика регрутовања, по

овом систему била је тзв. „претходно регрутовање“. Претходно регрутовање обављало

се у години када омладинци навршавају 19. годину живота. Поред осталог, комисија на

претходном регрутовању требала је да изврши процену физичке способности дотичног

лица, на основу тога доносила се одлука да ли такво лице треба или не треба позивати
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на редовно регрутовање, која лица треба послати на лечење о државном трошку да би

се оспособили за редовно регрутовање. Овом приликом комисија је и предлагала род

- службу, без обзира на потребе армије. Редовно регрутовање обављало се у години

када регрути навршавају 20. година живота. Оцењивање физичке способности вршило

се по Правилу о оцењивању способности за војну службу у ЈА, на основу кога је

вршено и претходно регрутовање. Оцена комисије могла је бити: способан, ограничено

способан, способан само за физичке радове, привремено неспособан и стално

неспособан. Код одређивања рода-службе узимало се у обзир: занимање, разрез, оцена

способности и знања важна за оружане снаге. Поменути Упут и Правило за оцењивање

способности регрута важио је до 1963. године.

Са доласком првих регрута 1946. године у КоВ ЈА, јавили су се многи проблеми

по питању извођења обуке и васпитања: интензиван рад на оспособљавању  старешина

на општеобразовном плану и стручном оспособљавању, описмењивање великог броја

неписмених војника, лоши услови смештаја, неадекватна правила и упутства за обуку.

Први наставни, али привремени планови и програми за борбену обуку и васпитање

војника КоВ ЈА, донети су 1945. године. Већ 1946. године у наставним плановима и

програмима које је донео Генералштаб, а припремила их је Наставна управа,

дефинисани су и утврђени неки основни наставни и материјални критеријуми за обуку.

Обука код већине јединица је извођена у условима пуне борбене готовости. Директива

за обуку и васпитање издата је 1947. године, а уз њу и нови планови и програми и

упутства за обуку и васпитање (Роксандић, Секулић, Стојановић, Трифони,

Филиповић, Цигановић и сарадници, 1988, 46). Обука је трајала десет месеци, а дневно

наставно радно време осам часова у летњем и седам часова у зимском периоду.

Почетком 1948. године време обуке је продужено са десет на једанаест месеци. Обука

се изводила у три фазе: обука појединца, одељења, вода у трајању од седам месеци;

обука чете, батаљона (у трајању од три месеца); обука у саставу пука и бригаде као

здруженом саставу родова КоВ-а. Крајем 1947. године почели су да пристижу први

школовани официри који су завршили двогодишње школовање у родовским

официрским школама, као и официри који су били на школовању у  СССР-у. Упоредо

са превођењем руских правила и упутстава приступило се и изради сопствених, која су

писана на основу добијених руских правила и упутстава, али прилагођена условима и

искуствима ЈА. Само за потребе пешадије у прве три послератне године написано је и
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издато 39 борбених и техничких правила и упутстава и друга наставно-образовна

литература.

Копнена војска се у периоду 1945-1950. године, састојала од: родова, служби,

јединица и установа који су је чинили интегралним видом ЈА, способним да

самостално и у сарадњи са осталим видовима изводе борбена дејства и извршавају све

задатке у мирнодопским и ратним условима на стратегијском, оперативном и

тактичком плану. Родови Копнене војске у периоду 1945-1950. године су били:

пешадија, артиљерија, тенковске (оклопне) јединице, инжињерија, веза и коњица.

Јединице Копнене војске у периоду 1945-1950. године су биле: армије и армијске

(војне) области7 и дивизије8. Службе у Копненој војсци у наведеном периоду су биле:

санитетска, интедантска, техничке (артиљеријске, тенковске, инжињеријске, итд),

ветеринарска, аутомобилска, правна, административна, шифрантска, музичка. веза и

хемијска. Копнена војска је била организована у тактичко-оперативне јединице:

бригаде, дивизије, корпусе и стратегијске саставе (армије и армијске области).

Почетком 1946. године долази до нове организационе промене у формацијској

структури Министарства народне одбране, које се (од те године) састојало од следећих

организационих целина:

 Политичка управа (највиши руководећи политички орган у војсци);

 Генералштаб (основно управљачко тело у војсци по питању планирања,

контроле и извршавању оперативних, обавештајних, организацијских, наставних и

осталих задатака из домена оружаних снага);

 Дирекција за војну индустрију и финансирање (решавање

административних и материјалних питања из области војне индустрије);

 Команда позадине (решавање позадинских питања и материјалног

снабдевања у оружаним снагама).

У току 1946. године наступило је низ организацијских промена у оквиру

структуре Југословенске ратне морнарице, а такође су извршене и анализе постојећих

формација за јединице, установе и команде Југословенске армије. Уводе се бројеви

војних пошта и називи за јединице и установе. Већ 1947. године поново је извршена

реорганизација у оквиру МНО-а. Долази до преформирања Управе за војну индустрију

7 Армија и армијске области - највеће стратегијско-оперативне формације.  Од 1947. године уведена је
формација Фронт као највећи стратегијски састав предвиђен само у случају рата.
8 Дивизије - највеће здружене тактичке јединице, носиле су назив пешадијске јер је 50% ове јединице
био пешадијског састава, извршавале су посебне задатке обезбеђења државне границе, војних објеката и
друге специјалне задатке)
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у четири управе: Управа за оружје и муницију, Управа за бродоградњу, Управа

ваздухопловне индустрије и Управа за војно-хемијску индустрију. Команда позадине

ЈА се директно потчињава министру одбране. У организацији Генералштаба долази до

преформирања у управе и настају: Оперативна (Прва управа), Обавештајна (Друга

управа), Организацијско-мобилизацијска управа (Трећа управа), Наставна (Четврта

управа (главни носилац развоја физичког васпитања у војсци од  1947. године и орган

за планирање целокупне наставе физичког васпитања који је управљао системом

физичког васпитања у процесу обуке у војсци), Материјално-планско одељење,

Шифрантско одељење и Одсек за везу са страним војним представницима. У 1947.

години у Југословенској армији такође долази до формирања војних области (нове

војне области: Прва војна област - Београд, Друга војна област - Нови Сад, Трећа војна

област - Ниш, Пета војна област - Загреб и Седма војна област - Сарајево),

преформирања и преименовања постојећих команди армија (дотадашња Пета армија

преформира се у Седму армију, Прва армија у Девету армију, Четврта у Десету армију

и Друга у Дванаесту армију).

Један од сложенијих периода у послератном развоју уследио је од 1948. године,

а био је прожет притисцима СССР-а, пре свега војним и политичким, као и економским

блокадама и пропагандним деловањем, што је за последицу имало утврђивање

доктрине и стратегије у случају поновног рата, утврђивање праваца и развоја оружаних

снага, дефинисање структуре и формација јединица, установа и команди у

Југословенској армији. У 1948. години донесена су многа документа и прописи који су

се пре свега односили на припрему и организацију мобилизације у случају рата, а ови

документи се нису односили само на оружане снаге, већ на читаву земљу. У 1950.

години дошло је до значајнијих промена у организацијском смислу у ЈА, наступило је

преформирање команди војних области, те се на тај начин добио већи број

оперативних команди на територији целе земље, које су могле ефикасно и брзо да

извршавају постављене задатке. Један од важнијих докумената је био Упут за

регрутовање у ЈА из 1950. године, који је дефинисао сва питања по питању

регрутовања и попуне ЈА, што је било од посебног значаја за функционисање ситема

одбране.

Целокупна структура мирнодопске организације МНО-а у периоду 1945-1950.

године, била је заснована на темељима НОР-а, када су настали многи органи и целине

у систему војске, који су касније дограђивани на основу стечених искустава и
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искустава Црвене армије. Чињеница је да је велики утицај на организациону структуру

војске у том моменту и поред политичких превирања која су уследила у периоду 1948

-1953. године, имала Армија СССР-а. Тај утицај се пре свега преносио на више начина:

 Југословенска армија је добила од Армије СССР-а наоружање и опрему

са пратећим упутствима и правилима за употребу;

 због недостатка сопствене литературе, преведена су и коришћена стручна

документа и литература (правила, прописи) Армије СССР-а;

 преузети су наставни планови и програми за наставу и обуку у школама и

у трупи;

 долазак инструктора из Армије СССР-а у Југословенску армију ради

оспособљавања војног кадра.

Табела 1 - Преглед извођења обуке у Југословенској армији у периоду 1945-1949. године

(Лонцовић & Живковић, 1986,  332)

Период

Дужина

војног

рока

(месеци)

Време за извођење обуке (месеци)

Напоменеу јединицама

родова

у јединицама

служби

1945-1947 24 12 6 РМ и РВ - 36 месеци

1947-1949 24 12 6
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Табела 2 - Организација Југословенске армије у периоду 1945-1950. године

Организација ЈА 1945. године Организација ЈА 1950. године

Прва армија-Београд
(Прва војна област)

Област-Србија без
Војводине, Косова,

Лесковачког и Врањског
округа

Корпус народне
одбране Југославије

-Београд

Друга армија-Загреб
(Друга војна област)

Област-Хрватска (без
неких срезова), Истра и

неки срезови БиХ

Команда фронта „Г“
(Прва војна област)

-Београд

9. стрељачки  корпус
-Нови Сад

4. стрељачки корпус
-Крагујевац

14. стрељачки корпус
-Београд

17. тенковска дивизија

Пета армија-Скопље
(Пета војна област)

Област-Македонија,
Косово, Врањски и
Лесковачки округ)

Команда фронта „Б“
(Трећа војна област)

-Скопље

19. стрељачки корпус
-Куманово

5. стрељачки корпус
-Скопље

13. стрељачки корпус
-Ниш

26. тенковска дивизија

Шеста армија
-Сарајево

(Шеста војна област)

Област-БиХ (без неких
срезова) и Црна Гора

Команда фронта „Ц“
(Пета војна област)

-Загреб

11. стрељачки корпус
-Загреб

23. стрељачки корпус
-Љубљана

20. тенковска дивизија

Трећа војна област
-Нови сад Област-Војводина

Команда Седме
армије

(Седма војна област)
-Сарајево

16. стрељачки корпус
-Тузла

2. стрељачки корпус
-Мостар

Четврта војна област
-Љубљана

Област-Словенија и
Словенско приморје

Команда града
Београда

Укупно Четири армије и две војне
(армијске) области

КНОЈ, три фронта и
две Команде

Ратно ваздухопловство се у периоду после Другог светског рата развијало у

зависности од економске могућности у том тренутку, политичке ситуације и доктрине

одбране коју је диктрирала држава. Развој ратног ваздухопловства је ишао упоредо са

развојем КоВ-а и пре свега је настало са основном наменом ваздухопловне подршке

Копненој војсци и Ратној морнарици. Прва велика реорганизација Ратног

ваздухопловства је уследила 1945. године по окончању рата. Тада су се у саставу

Ваздухопловства ЈА налазиле јединице створене у току НОР-а: група ваздухопловних

дивизија са 11. Ловачком и 42. Јуришном авио - дивизијом; транспортна група Штаба

ваздухопловства; 1. Ловачки пук; Ваздухопловна обласна база са шест аеродромских

батаљона и пратећим радионицама и складиштима.
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Попуна авиона у том периоду је била задовољавајућа од 50% до 70%. Када су у

питању људски ресурси, Група ваздухопловних дивизија и 1. Ловачки пук су бројали

182 авиона и 240 борбених пилота (Лончар, Улепић, Микић, Суша, Анђелковић,

Милеуснић & Пејчић, 1989, 43). Школовање одговарајућег кадра за РВ одвијало се у

Првој пилотској школи у Задру и Школи летача у Панчеву, а за школовање механичара

била је задужена Ваздухопловна подофицирска школа. Ипак све ове школе су почивале

на принципима и начелима проистеклим из НОР-а што се у каснијем периоду показало

застарелим, те су новине и промене које су се касније дешавале биле у складу са

развојем оружаних снага Југославије и новим потребама и задацима које су се

постављале пред ЈА. У том смислу пред РВ су се постављали следећи задаци:

развијање и учвршћивање организационе и формацијске структуре и прилагођавање

потребама ЈА; развијање и организација одговарајућег кадра неопходног за

функционисање РВ; развој војне ваздухопловне индустрије и школовање руководећег

кадра пре свега команди и јединица путем обуке.

Први задатак у новој реорганизацији која је уследила по завршетку рата била је

премештање неких јединица РВ-а на одговарајуће аеродроме. Такође, то се односило и

на јединице које су пружале логистичку подршку односно одржавање материјално

-техничких средстава и аеродрома. Велики број наших пилота се налазио у том

периоду на обуци у СССР-у, а одређена количина авиона је испоручена из тада

пријатељске Црвене армије што је у многоме допринело формирању нових и попуну

постојећих формацијских састава ЈА односно РВ-а.

У току 1946. године, основан је Ваздухопловни технички институт (ВТИ), који

се, поред научно-истраживачке делатности, бавио и пројектовањем авиона, наоружања

и опреме за јединице РВ-а, а касније и ПВО-а.
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Шема 2 - Организација Југословенског ратног ваздухопловства у 1945-1946. години

Легенда: ИАП - Извиђачки авио пук, МАД - Мешовита авио-дивизија, ЛАД - Ловачка авио

-дивизија, БАД - Бомбардерска авио-дивизија, ТРАП - Транспортни авио-пук, ЛАП - Ловачка авио-пук,

ЈАП - Јуришни авио-пук, БАП - Бомбардерски авио-пук, ВОК - Ваздухопловна обласна команда, КдА

- Команда аеродрома, ВОШ - Ваздухопловно официрска школа,  ВВУ - Ваздухопловно војно училиште,

ВШП - Ваздухопловна школа пилота (Лончар, Улепић, Микић, Суша, Анђелковић, Милеуснић &

Пејчић, 1989, страна 46)

Команда ЈРВ

1.ИАП 1.МАД 2.МАД 3.ЛАД 4.БАД 1.ТРАП

111л

421ј

554ј

113лл

422ј

423ј

112л

254.л

41.б

42.б

1.ВОК 2.ВОК 3.ВОК 4.ВОК

КдА Земун

КдА Панчево

КдА Сомбор

КдА Ечка

КдА Краљево

КдА Нови Сад

КдА Ниш

КдА Скопље КдА Сарајево

КдА Подгорица

КдА Земуник

КдА Мостар

КдА Лучко

КдА Боронгај

КдА Плесо

КдА Љубљана

Школа
специјалиста

Школа везе

Команда оф.шк. и
училишта

ВОШ ВВУ

1.ВШП 2.ВШП 3.ВШП 4.ВШП
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У првој послератној реорганизацији извршена је нова локација јединица и

установа РВ по наредби МНО-а (стр. пов. бр. 435 од 10.08.1945). Захваљујући овој

реорганизацији која је уследила после Другог светског рата, РВ је доста ојачало и

организационо је почела изградња и развој новог РВ-а у оквиру ЈА у мирнодопским

условима. Организована је позадина РВ-а, систем школовања одговарајућег кадра за

РВ и пратећег људства за логистичку подршку, постављене су добре основе за развој

војне ваздухопловне индустрије.

Основни родови РВ-а којима је оно остваривало своје задатке, улогу и намену у

систему одбране земље од стране ЈА били су: авијација, артиљеријско ракетне

јединице и јединице ВОЈИН (ваздушно осматрање, јављање и навођење).

Ратна морнарица као и остали видови оружаних снага СФРЈ настала је током

Другог светског рата 1942. године са неколико малих рибарских бродова, да би се

касније током рата развијала и током 1945. године имала око 16.000 својих припадника

и око 500 бродова (Радосављевић, Станишић, Висковић, & Антић, 1988, 7). По

завршетку ратних дејстава 1945. године, донет је закон о демобилизацији оружаних

снага по којем су сви бродови трговачке морнарице заплењени, као и непријатељски

пловни објекти, те су они привремено стављени под Министасртво саобраћаја, изузев

оних који су били неопходни за извршавање војних задатака, а по одобрењу Команде

Југословенске морнарице. Успостављањем нове власти под вођством Маршала Тита и

Комунистичке партије, утемељене су и нове оружане снаге новоформиране ДФ

Југославије, пре свега доношењем закона и одредаба који су и формално озваничили

настанак Југословенске ратне морнарице (ЈРМ), која је преименована од старог назива

Југословенска морнарица. У току 1947. године Народна скупштина је прихватила Први

флотни програм ЈРМ (у документима се појављују два Прва флотна програма, један из

1946. године који се никада није реализовао и други из 1948. године који је реализован

уз реална одступања) и план развоја бродоградилишта, бродоиндустрије у сарадњи са

Министарством поморства.
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Табела 3 - Први флотни програм - нереализована варијанта

(Радосављевић, Станишић, Висковић & Антић, 1988, 301)

Први

флотни

програм

П
од

мо
рн

иц
е

Кр
ст

ар
иц

е

Ра
за

ра
чи

П
ат

ро
лн

и

бр
од

ов
и

П
ат
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лн

и

ча
мц

и

Те
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тн
и

Ча
мц

и

М
ин

ол
ов

ци

П
ом

оћ
ни

бр
од

ов
и

У
ку

пн
о

број број број број број број број број број

тона тона тона тона тона тона тона тона тона

ФПмин
28 - 12 20 130 120 70 - 380

14.000 - 14.000 14.000 23.000 7.800 12.000 15.000 85.000

ФПмах
140 4 20 16 100 200 100 - 580

75.000 32.000 26.000 12.000 17.000 12.00 20.000 15.000 194.000

Основна улога Ратне морнарице је била, да са осталим видовима ЈА, брани

обале, острва и море од евентуалног непријатеља с мора и из ваздуха. Југословенска

морнарица је по завршетку рата 1945. године у свом саставу имала укупно 89 бродова:

један помоћни ратни брод, један торпедни чамац, осам наоружаних бродова, 46

патролних чамаца, шест реморкера, осам моторних чамаца, седам моторних баркаса и

12 десантних сплавова. Сви наведени бродови нису спадали у борбене бродове, него су

се употребљавали у зависности од намене задатака (оперативно) и налазили су се у

Кварнерском поморском саставу и флотилама поморских обласних команди. Већина

бродова била је смештена у северном Јадрану. Југословенска морнарица је у том

периоду у свом саставу имала поморске и обалске снаге. Ипак, по завршетку рата било

је потребно изградити морнарицу базирану на одбрамбеном дејствима, за школске

потребе и за евентуалне задатке у сарадњи са осталим видовима Југословенске армије.

Тако су постављени темељи нове мирнодопске морнарице са квалитетнијим ратним

бродовима и пратећом логистиком неопходном за извршавање задатака. Тако је

Југословенској морнарици остављено онолико бродова колико је задовољавало њене

потребе, а остала пловила су расподељена цивилним установама, предузећима за

(превоз) транспорт људи и материјала.

Југословенска морнарица се по питању организације од 1945. године састојала

од следећих организационих целина: Штаб Морнарице (Главни морнарички штаб),

Флота, Речна ратна флотила, Управа школа морнарице, Управа Хидрографског

института и Војно-морнаричка болница. У периоду до 1950 године  било је

територијалних подела када је у питању деловање ЈРМ-а. Зоне деловања ЈРМ-а су се
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делиле на основу војно-географског значаја и могућности деловања организационих

целина морнарице у садејству са осталим видовима ЈА.

Један од важнијих датума за послератну морнарицу је био 18.07.1945. године

када је формирана Флота Југословенске морнарице са основним задатком деловање на

мору у циљу осигурања борбене готовости и непосредне примпреме за евентуална

ратна дејства у сарадњи са осталим видовима, родовима и службама оружаних снага

Југославије. Од расположивих ратних бродова формирани су Флотила торпедних

чамаца, Десантна флотила, Драгерска флотила (миноловци) и Састав помоћних

бродова. Флота ЈМ-а је била ударна снага морнарице. С обзиром на истрошен

материјал и недовољно обновљена средства неопходна за деловање Флотиле, попут

истрошености мотора за бродове и недостатка резервних делова, сви неопходни

ремонти су се реализовали тако што су се скидали делови са потопљених бродова и

стављали у употребу, уколико је то било могуће. Посебна пажња се посвећивала

настави и борбеној обуци старешина - морнара. Оспособљавање кадра је био

приоритетан задатак у свим видовима ЈА па и у ЈРМ-у, као и рад на прописивању

услова за регруте који ступају у морнарицу, те начин стручног школовања морнара.

Први стручни школски центар, када је у питању морнарица, била је Команда стручних

школа Ратне морнарице, која је настала 1945. године од Управе школа и курсева

Морнарице НОВЈ-а. Био је то први стручни школски центар мешовитог типа за

потребе школовања морнара. У састав ове институције ушле су: Административна,

Артиљеријска, Електромашинска, Бродарска, Торпедно - минска и Школа везе. Већ

1947. године услед реорганизације унутар саме морнарице, а и ЈА, Команда стручних

школа РМ-а престаје да функционише, а курсеви за оспособљавање морнара прерастају

у самосталне батаљоне при Морнаричкој подофицирској школи. Такође један број

старешина се усавршавао у иностранству, пре свега у СССР-у где су после завршене

обуке стицали неопходна. У току 1946. године у Дубровнику почиње са радом

Војнопоморско училиште, у оквиру којег је основана Војнопоморска официрска школа.

У току 1947. године оснива се и Морнаричка подофицирска школа. У Дивуљама се

1947. године формира Војнопоморско техничко училиште и Војнопоморски школски

центар.

Ипак, услед обнове земље, лоших економских прилика, недостатка средстава за

ремонт и одржавање бродова и неопходних материјала за функционисање Флотиле,

1948. године, она је расформирана одлуком Команде Југословенске морнарице.
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Табела 4 - Први флотни програм ЈРМ-а (ревидирани ) из 1948. године

(Радосављевић, Станишић, Висковић & Антић, 1988, 52)

Врсте пловила Планирано Извршено

разарачи - ескортни 4 4

патролни бродови 8 8

подморнице 1 1

торпедни чамци 56 55

минополагачи 4 12

миноловци 16 17

десантни бродови 48 35

школски бродови 2 2

помоћни бродови 78 75

речни бродови 51 33

Укупно 268 242
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6.2. ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА АРМИЈА У ПЕРИОДУ 1951-1992.
ГОДИНЕ

Југословенска армија је 1951. године променила назив у Југословенску народну

армију (ЈНА). Оружане снаге СФРЈ-а (од 1963. године назив државе је био СФРЈ) су

штитиле независност, уставни поредак и територију СФРЈ-а и биле су организоване у

формацију Југословенске народне армије и формацију Територијалне одбране (ТО). У

свом четрдесетогодишњем развоју ЈНА је развила све видове, родове и службе које су

у том периоду имале и све најразвијеније армије света. Видови ЈНА су били: Копнена

војска (КоВ), Ратно ваздухопловство и противваздушна одбрана (РВ и ПВО) и Ратна

морнарица (РМ). Родови у оквиру ЈНА су били: пешадија, артиљерија, артиљеријско

-ракетне јединице противваздушне одбране (у сва три вида ЈНА), оклопно

-механизоване јединице, инжињерија, атомско-биолошко-хемијска одбрана, веза,

граничне јединице, војно осматрање јављање и навођење. Службе у ЈНА су биле:

техничка,  грађевинска, интедантска, саобраћајна, ваздухопловно-техничка служба,

органи безбедности, војна полиција, санитет, ветеринарска, финансијска,

административна, правна, геодетска. Видови и родови ЈНА као носиоци оружаних

снага СФРЈ-а били су усклађени са концепцијом општенародне одбране и засновани на

ратној доктрини у одбрани земље, која је зависила од многих економских, политичких

и спољашњих чинилаца у периоду 1951-1992. године. Темељи општенародне одбране

настали су у Другом светском рату, учешћем НОВЈ-а у одбрани од спољашњих

агресора, а учвршћени су формирањем ЈА 1945. године (настала из

народноослободилачке војске Југославије и партизанских одбрамбених јединица),

односно формирањем ЈНА од 1951. године.

После периода политичких криза и превирања 1948-1951. године, СФР

Југославија је била у ситуацији да у току изолације од осталих земаља света, разрађује

и развија сопствене одбрамбене моћи и учвршћује своје оружане снаге. Тада се

развијају нове војне доктрине, на основу стечених ратних искустава као и искустава из

периода изолације, те се велика пажња посвећивала школовању сопственог

официрског кадра, развоју војне индустрије, јачању војне обуке и усавршавања, итд.

Нова криза која је утицала на јачање одбрамбене моћи ЈНА настала је 1953. године,

када су неке земље попут - САД, Велике Британије, Француске и Италије покушале

разним притисцима да припоје делове Истре и Словеначког приморја Италији. Ипак,
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одлучност државе, војске и народа Југославије да бране сопствену територију

приморале су велике силе да одустану од својих циљева. Даљи период до 1958. године

протекао је у даљем усавршавању ЈНА по питању организације и структуре, смањени

су људски ресурси ЈНА, а истовремено велика пажња се поклањала јачању војне

технике и наоружања што из сопствене индустрије, када су у питању лака наоружања и

муниција, што набавкама из развијених земаља света тј. њихових армија.

Једна од важнијих година за ЈНА била је 1958, када је тачно дефинисана и

усвојена доктрина општенародног одбрамбеног рата. Потенцијална разматрања у

оквиру ове доктрине ишла су у правцу одбране земље од употребе нуклеарних

борбених средстава, оклопних, ваздухопловних снага, употребе диверзија, као и

психолошко-пропагандног рата. Такође, почеле су и измене у организацијској

структури ЈНА. Створене су оперативне и територијалне војне организације на

принципу војних области и њихова попуна је била заснована на територијалном

принципу. Ово спровођење реорганизације је захтевало велике промене, почев од

мобилизације и регрутног система, преко реорганизације родовских јединица,

уношења нових елемената у обуку у ЈНА. Појачано се радило на усавршавању

старешинског кадра, команди и штабова. Војна индустрија је у том периоду

шездесетих година била у потпуности оспособљена за снабдевање пешадијским

наоружањем и опремом, артиљеријским оруђима и минобацачима свих врста, као и

деловима за ратне авионе и бродове.

Период ЈНА до 1965. године обележиће завршетак реорганизације ЈНА према

доктрини из 1958. године, где су КоВ, РВ и ПВО, РМ били развијени са свим

командним, оперативним, али и логистичким елементима неопходним за

функционисање. У материјалном и техничком смислу опредељење државе је и даље

била сопствена војна индустрија, мада је уследио период набавки тешког наоружања и

технике из иностранства. То се посебно односило на КоВ, где су набављени нови

типови тенкова Т-54 и Т-55, затим унутар ПВО-а где су набављене савремене

противваздухопловне ракете, савремени противелектронски уређаји итд. У РМ-у се

усвојио нови флотни програм у којем су мањи, бржи и модернији бродови

представљали окосницу деловања. Ратно ваздухопловство се наоружавало модерним

авионима. У овом периоду слабије је био развијен план наоружања ТО јединица и

других војних снага базираних на моделу територијалне попуне. Од 1967. године

усвојио се десетогодишњи план развоја оружаних снага, с основним циљем преласка
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јединица ЈНА са мирнодопског на ратни план деловања и са планом развоја наоружања

јединица ТО.

Већ 1969. године на снагу је ступио Закон о народној одбрани, који је

представљао нову концепцију општенародне одбране и оружаних снага СФРЈ. Овим

законом је било регулисано да су оружане снаге СФРЈ, оружана сила у систему

одбране састављена од ЈНА и ТО. Први пут је било правно регулисано да се појам

припадник оружаних снага - односи на сваког грађанина који организовано и с

оружјем учествује у борби против агресора. Новина у оквиру овог закона је и што је

федерација овлашћена за опремање и припрему деловања ЈНА, а Републике унутар

СФРЈ и Аутономне Покрајине  унутар СФРЈ, општине, друштвено.политичке

заједнице, месне заједнице за организацију, опремање и припрему територијалне

одбране (ТО се састојала од штабова, јединица и установа - организовање се вршило по

јединственом принципу на територији целе СФРЈ (Петковски, Јовановић, Николовски,

Прелевић, Граховац & Кнежевић, 1981, 106). Даљем учвршћивању доктрине одбране и

јачању територијалног интегритета земље допринео је и нови Устав9 из 1974. године, у

коме се истицала важност оружаних снага СФРЈ и даље састављене од ЈНА и ТО, а ове

целине су имале тачно дефинисане своја обележја, место и улогу у ситему одбране

СФРЈ. У даљем периоду, до осамдесетих година двадесетог века, ЈНА је тежила

модернизацији, развоју, увођењу нових борбених средстава и технике, побољшању

војне опреме.

Копнена војска је била главни вид оружаних снага СФРЈ, односно основни

носилац реализације задатака у оквиру концепције општенародне одбране у случају

агресије на СФРЈ у том периоду. Основни задатак Копнене војске ЈНА је био да на себе

прими главни удар агресорских копнених и ваздухопловних снага и да у сарадњи са

осталим видовима, родовима, службама ЈНА и ТО својим деловањем уништи дејство

непријатеља. Успешним деловањем осталих видова ЈНА, деловањем РВ-а и ПВО-а у

ваздушном простору и РМ-а на мору, појачавала се снага и деловање, односно

успешност извршавања задатака КоВ-а. Копнена војска ЈНА је у периоду 1951-1991.

године, с обзиром на своје могућности и карактеристике, могла да изводи разноврсна

борбена дејства - од најситнијих задатака, преко тактичких до најкрупнијих

стратегијских операција ратног карактера. Циљ унутрашње структура КоВ-а био је

успешно деловање у противпешадијској, противоклопној и противдесантној борби, а

9 Устав СФРЈ из 1974. године, чланови 239 и 281.
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такође и у противваздушној одбрани и ватреној подршци. Карактеристика за КоВ ЈНА

у наведеном периоду је била развој материјално-техничке базе, одговарајућа припрема

територије за адекватна борбена дејства у случају агресије на СФРЈ, обука

мирнодопских и ратних јединица.

Копнена војска (КоВ) је по бројности била највећи вид Југословенске народне

армије, а своје корене је носила из југословенских партизанских јединица из периода

Другог светског рата. Она је у оквиру свог деловања имала задатке који су превасходно

били намењени за вођење борбених дејстава на копненом делу југословенских

територија и била је опремљена савременим наоружањем и војном опремом, која је

обезбеђивала велику покретљивост, ватрену моћ, силину удара и заштиту. За

извршавање својих задатака Копнена војска је била организована у јединице и

установе, а састојала се од родова и служби.

Ратна морнарица ЈНА је наставила развој морнарице ЈА, са коренима из

периода Другог светског рата односно из 1943. године, када је формиран Први

морнарички одред НОВЈ, односно партизанска морнарица. Ратна морнарица је у

периоду постојања ЈНА имала задатак одбране земље на морском и приобалном

подручју, а основни задаци су били:

 одбрана сопствене обалске територије од дејства непријатеља са мора и

из ваздуха;

 заштита сопствених поморских комуникација и поморског саобраћаја;

 извршавање десантних задатака и других нападачких акција у склопу

одбране сопствене територије.

С обзиром на задатке које је РМ, у периоду ЈНА, имала пред собом и структура

морнарице је морала бити таква да је обухватала разне специјалности у оквиру

морнарице попут: снаге флотиле, морнаричку авијацију, морнаричку пешадију,

јединице обалске одбране и систем јединица и установа позадинског обезбеђења.

У периоду 1951-1953. године  основна територијална подела дејствовања РМ-а и

организациона структура се није мењала, али су промене настале у саставима

поморских зона које су поред пловних јединица помоћних бродова, добиле и

новоформиране мирнодопске јединице торпедних чамаца, патролних бродова,

миноловаца и минополагача. Овај период је био обележен политичким тензијама са

СССР-ом, те су ови спољнополитички услови утицали на развој РМ-а до половине
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шездесетих година двадесетог века. Ипак, 1955. године, Београдском декларацијом10

нормализовани су односи са СССР-ом, што је позитивно утицало и на нормалан развој

наших одбрамбених снага. Такође, Београдском конференцијом несврстаних земаља

отворили су се многи путеви нормализације односа са осталим земљама света са

којима нису постојали добри дипломатски односи после Другог светског рата, а на тај

начин указала се и шанса за добијање војне помоћи од великих војних сила. И

индустрија СФРЈ је била довољно добра да поспеши развој РМ-а у даљем периоду.

Нова физиономија РМ-а у том периоду базирала се на реновирању постојећих ратних

бродова и серијску градњу мањих ратних бродова, те масовну производњу мина,

торпеда и подморничких средстава. Основне снаге у том периоду постају торпедни

чамци, патролни бродови и миноловци, односно снаге састављене од малих и брзих

бродова подржаних од авијације и обалске артиљерије, а у циљу супростављања

агресору са коришћењем погодности југословенског војногеографског положаја.

Шездесетих година двадесетог века, наступила је ракетизација флота широм света и

примена нових савремених борбених средстава. С обзиром да сопствена индустрија

није била у могућности да одмах одговори на нове захтеве савремених армија широм

света, а са циљем опремања РМ-а јер је за то било потребно седам до десет година,

одлучено је да се приступи набавци дела нове савремене опреме и технике неопходне

за функционисање. Потребно је било направити концепцију за развој и употребу

сопствене опреме и средстава за дејствовање морнарице, што је и учињено у наредном

периоду од десетак година, када је РМ била опремљена од домаће војне индустрије и

имала је велику војну моћ, те није заостајала за савременим армијама у том периоду.

Од 1968. године Четврта армијска област се преформирала у Војнопоморску

област, а Ратна морнарица се организује као посебан вид у оквиру ЈНА, са тачно

дефинисаним задацима у одбрани земље и са јасно постављеним системом руковођења

и  командовања. Поред морнаричких служби у оквиру система РМ-а функционисале су

и остале службе ЈНА (техничка, саобраћајна, интедантска, санитетска, финансијска,

грађевинска).

Период од шездесетих до касних осамдесетих година 20. века  карактерисао се

варирањем војне и политичке ситуације у свету, а самим тим и у СФРЈ. Трка у

10 02.06.1955. године потписан је документ између Владе ФНРЈ и СССР-а о међусобном разумевању и
успостављању економских и политичких односа, ова декларација је представљала политички документ
историјског значаја заједно са Московском декларацијом - потписао ју је Јосип Броз  у јуну месецу 1956.
године при посети СССР-у.
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наоружавању и развоју сопствене војне индустрије водећих земаља света, допринела је

развоју војне и политичке нестабилности, што се одражавало и на стање на Јадранском

мору. Из свега тога произашла је и улога РМ-а као једног од видова ЈНА која је

следила пут развоја и модернизације, а све у циљу решавања постављених задатака, а

ради заштите интереса СФРЈ. Основни задаци РМ-а у том периоду су били:

 одбрана обале и острва и унутрашњих пловних путева од напада агресора

и заштита интереса СФРЈ;

 подршка снагама Копнене војске и Територијалне одбране;

 спречавање агресора да наруши територијални интегритет СФРЈ;

 сарадња са осталим видовима ЈНА.

У овом периоду до краја осамдесетих година 20. века уведено је у наоружање

велики број савремених ратних бродова, савремене ракете система брод-брод,

торпедно и артиљеријско наоружање и друга техничка средства и системи. Поморске

снаге РМ-а, у овом периоду, биле су организоване у Флоту, која је у свом саставу

имала: ракетне чамце и топовњаче, торпедне чамце, подморнице, миноловце,

минополагаче и друга средства. Обалске снаге РМ сачињавале су: обалска артиљерија

и ракете, морнаричка пешадија, морнаричка инжињерија, ронилачке јединице, обалска

служба осматрања и јављања и јединице везе. Морнаричке школе у овом периоду су

биле морнаричке школе поморског и техничког смера и институти (Хидрографски,

Бродарски и Институт за поморску медицину).

Ратно ваздухопловство и противваздушна одбрана 1959. године добија овај

назив реорганизацијом Југословенског ратног ваздухопловства, те је као вид имала

циљ - борбу за превласт у ваздуху у ваздушном простору СФРЈ, као и ватрену подршку

јединицама Копнене војске ЈНА, Ратне морнарице ЈНА и Територијалне одбране. Ова

реорганизација ЈРВ у РВ и ПВО, захтевала је испуњење низ предуслова попут

материјалних, техничких, организацијских, оперативних, кадровских и др. Сви ови

предуслови су били резултат искуства ЈНА из периода ЈА и Другог светског рата, као и

опредељења ка осавремењавању савремене ваздухопловне технике, као и искустава

оружаних снага страних земаља. Целокупна трансформација ЈРВ у РВ и ПВО извршена

је у релативно кратком временском периоду и обухватала је неколико фаза (Петковски,

Јовановић, Николовски, Прелевић, Граховац & Кнежевић, 1981, 46):

 модернизација система противваздушне одбране, формирање нових

јединица и наоружавање новом техником;
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 планирање истраживања базираних на развоју и усавршавању новог

система оружја у РВ и ПВО;

 реорганизација система школовања у циљу наменског оспособљавања

кадрова у ваздухопловству;

 изградња јаке инфраструктуре према савременим концептима и развој

позадине РВ и ПВО;

 стварање оптималних услова јединицама РВ и ПВО за извршавање

постављених задатака и јачање борбене обуке и готовости.

У овом периоду основне родове у РВ и ПВО чинили су: авијација (ловачка,

ловачко-бомбардерска, извиђачка, лака борбена, транспортна и хеликоптерске

јединице, лака авијација и хеликоптери вишеструке намене) и артиљеријско-ракетне

јединице ПВО. Такође, остали родови  у саставу РВ и ПВО (инжињерија, пешадија и

др.), као и службе (ваздухопловно-техничка, метеоролошка, техничка, саобраћајна,

интедантска, санитетска, противпожарна, грађевинска, финансијска) пратили су развој

и на тај начин су повећавали моћ и снагу овог вида ЈНА.

Шездесетих година двадесетог века, пилоти РВ ЈНА, после обуке у иностраним

армијама стекли су неопходна искуства која су почели да примењују на надзвучним

авионима (уместо млазних), а истовремено су користили и дозвучне авионе. Ово

осавремењавање ојачало је борбену моћ РВ и ПВО у сваком погледу. Постављени су

нови циљеви у обуци и селекцији пилота, уведена нова савремена средства за обуку, а

искуства неколико генерација пилота који су се дошколовавали у иностраним армијама

била су од непроцењивог значаја у обуци нових кадрова у РВ и ПВО. Прва ракетна

јединица ПВО формирана је 1962. године, када се формирао Први ракетни пук, прва

таква јединица у оружаним снагама. Иако се 1959. и 1962. година сматрају

прекретницом у финкционисању РВ и ПВО, такође се и 1953. година сматра важном

јер су тада почеле са радом јединице ВОЈИН (ваздушно осматрање, јављање и

навођење) које су рад отпочеле на средствима прикупљеним после Другог светског

рата. Јединице ВОЈИН представљале су  специјалност у роду авијације и у систему

ПВО су имале истакнуту улогу  тиме што су обезбеђивале праћење ситуације у

ваздуху, откривали циљеве и омогућавали ефикасну употребу ловачке авијације и

ракетних јединица у систему ПВО.

У оквиру научноистраживачког рада на развоју и усавршавању система оружја у

РВ и ПВО, највећу улогу имао је Ваздухопловни технички институт, затим фабрике
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авиона „Соко“ и „Утва“. Од познатијих авиона у овом периоду развоја РВ и ПВО

истакли су се авиони типа галеб (школски млазни авион), јастреб (једноседни

борбени авион за подршку), а такође се у СФРЈ после добијања одређених дозвола

приступило и конструкцији лаког и брзог хеликоптера типа газела. У оквиру

школовања и оспособљавања кадрова за намену РВ и ПВО важан датум представља

1961. година када је основана Припремна школа за Ваздухопловну војну академију у

трајању од две године. Касније је школовање трајало четири године, а седиште школе

је било у Мостару (школа је носила назив Друга гимназија, почев од 1965/1966. године,

а у школској 1966/1967, добија назив Ваздухопловна гимназија Маршал Тито).

Школовање ваздухопловнотехничких кадрова у РВ и ПВО одвијало се у

Ваздухопловној техничкој средњој војној школи, Ваздухопловној техничкој војној

академији, Ракетном школском центру и на Вишој војној ваздухопловнотехничкој

академији. У периоду до 1991. године и постојања ЈНА, дошло је до реорганизације и

трансформације наведених школа, оснивање нових, усклађивање наставних планова и

програма потребама ЈНА, прилагођавање савременим токовима у војном школству.

Табела 5 – Преглед времена извођења обуке у Југословенској народној армији у периоду

1954-1985. године (Лонцовић & Живковић, 1986, 332)

Период

Дужина

војног

рока

(месеци)

Време за извођење обуке (месеци)

Напоменеу јединицама родова

(месеци)

у јединицама

служби

(месеци)

1954-1956 18 12 5

1956-1959 18 12 4-5 наставни центри - обука

1959-1964 18 10 5

1964-1970 18 10 5

1970-1975 15 10 5

1975-1982 15 7 4

1982-1985 15 6 (5 месеци, 22 дана) 3 (2 месеца 22 дана)



52

6.3. ВОЈСКА ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПЕРИОДУ 1992-2003. ГОДИНЕ

Социјалистичка Федеративна Република Југославија се током лета и почетком

јесени 1991. нашла у великом унутрашњем сукобу, који је започео отцепљењем

Републике Словеније, а потом и Републике Хрватске, што је довело до великих ратних

и међунационалних сукоба који су се на територији бивше СФРЈ одвијали све до 1995.

године. Крајем априла 1992. године када је већ било потпуно јасно да су међународне

институције признале  отцепљене републике, формирана је нова држава под називом

Савезна Република Југославија и то од преосталих територија бивше СФРЈ које нису

биле у саставу отцепљених република, односно од територија Србије и Црне Горе.

Војска Југославије (ВЈ) је представљала оружану силу Савезне Републике

Југославије, која је наследила некадашњу ЈНА. Овај назив ВЈ је добила 20. маја 1992.

године и носила га је до 4. фебруара 2003. године. Војска Југославије је била

организована тако да је садржала мирнодопске и ратне јединице и установе.Војска

Југославије је била подељена на видове:

 Копнена војска (КоВ),

 Ратно ваздухопловство и противваздушна одбрана (РВ и ПВО) и

 Ратна морнарица (РМ).

Командовање Војском Југославије руководио је у рату и миру председник

Републике у складу са одлукама Врховног савета одбране (ВСО), чији су чланови

поред председника Републике (председник ВСО) били и председници република,

чланица савезне државе (Ранђеловић & Јовановић, 1999, 8). У ланцу командовања се

налазило и Савезно министарство за одбрану као ресорни орган Владе СР Југославије,

које је имало за циљ свеобухватну припрему и организацију Савезне Републике

Југославије за одбрану у случају агресије. Генералштаб Војске Југославије је

представљао највиши стручни и штабни орган за припрему и употребу војске у миру и

рату. Начелник Генералштаба је извршавао своје руководеће обавезе према актима

председника СРЈ и у складу са планом развоја и формацијом војске. Такође, утврђивао

је план развоја и организацију команди, јединица и установа Војске Југославије, план

регрутовања и попуну, планове школовања и усавршавања старешина Војске

Југославије. Војска Југославије се попуњавала регрутима путем регрутне обавезе (у
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трајању од 12 месеци) и обавезом лица у резервном саставу (учешће на војним

вежбама, курсевима, итд.)

Војска Југославије је била организована према систему армија, а свака армија је

држала своју армијску област тј. територију. Армије у оквиру ВЈ су реорганизацијом

ЈНА, биле подељене на корпусе, а корпуси на бригаде ВЈ. Осим армија, у ВЈ су

постојали и центри за обуку пешадије, возача, оклопних и механизованих једница и

артиљераца. Такође, као засебне јединице и установе егзистирале су Гардијска бригада

и 46. заштитна бригада. Војску Југославије су чинили стални и резервни састав. Стални

састав се састојао од професионалних војника (подофицира, официра и војника по

уговору) и војника на одслужењу војног рока. Резервни састав чинили су: официри,

подофицири и војници у резерви и жене војни обвезници.

Табела 6 - Процењено стање ЈНА и ВЈ у периоду 1990-1995. према Међународном институту за

стратешке студије (IISS) (Интернационални центар Бон, 2005, 13)

ЈНА / ВЈ
1990.

ЈНА

1991.

ЈНА

1992.

ВЈ

1993.

ВЈ

1994.

ВЈ

1995.

ВЈ

укупно 180.000 180.000 135.000 136.500 126.500 126.500

регрутованих 101.400 101.400 44.500 60.000 60.000 60.000

резерва ТО 510.000 510.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Копнена војска (КоВ) је била најбројнији вид Војске Југославије. Састојала се од

3 армије, 7 корпуса, 34 бригаде11. У резервном саставу било је 27 моторизованих, 42

пешадијске и 6 артиљеријских бригада. Копнена војска је бројала 1.300 тенкова, око

600 борбених возила пешадије и оклопних транспортера, 1.200 топова, 200 вишецевних

бацача ракета, 1.600 минобацача, 135 ПО лансирних система, 2.000 противавионских

топова и 60 ракетних противавионских система. Копнена војска је имала око 85.000

активних припадника.

Прва армија је контролисала севернио део Савезне Републике Југославије, а

команда је била у Београду. Касарне са припадницима Прве армије су биле у: Панчеву,

Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Шапцу, Ваљеву и Крагујевцу.

11Подаци о броју људства, наоружања и опреме преузети су дана 20.09.2015, са сајта
http://topgun.rin.ru/cgi-bin/texts.pl?category=state&mode=show&unit=295&lng=eng.).
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Друга армија је обухватала југозападни део Савезне Републике Југославије са

командом у Подгорици. Касарне ВЈ из састава ове армије, налазиле су се у:

Даниловграду, Никшићу, Ужицу, Чачку, Новом Пазару, Рашкој и Кремни.

Трећа армија је обухватала источни, централни и јужни део СРЈ са командом у

Нишу. Касарне су биле у: Приштини, Крушевцу, Лесковцу, Врању, Пироту, Прокупљу

и Куршумлији.

Ратно ваздухопловство и противваздушна одбрана (РВ и ПВО) је у свом

саставу бројала око 16.700 активних припадника. Целокупно људство је било

подељено у  ловачке, бомбардерске, извиђачке и хеликоптерске ескадриле, као и на 8

противавионских ракетних пукова. РВ и ПВО је располагало са око 200 ваздухоплова и

50 хеликоптера. Први ниво командовања чинила је Команда РВ и ПВО и под њеном

командом: команде корпуса, извиђачка и транспортна ескадрила, Ваздухопловни

наставни центар и батаљон везе. Други ниво командовања сачињавали су команде

корпуса са потчињеним јединицама: авијацијске и ракетне бригаде (пукови), бригада

ВОЈИН (ваздушно осматрање, јављање и навођење), ваздухопловне базе, самосталне

ескадриле, батаљони везе и инжињеријски батаљони који су обављали тактичке

задатке у оквиру своје намене и систему командовања. Трећи ниво командовања

чиниле су команде аеродрома и јединице у области аеродрома. Од напада из ваздушног

простора штитио је Корпус противваздушне одбране (Ко ПВО) у чији су састав

улазиле: ловачка авијација, артиљеријско-ракетне јединице противваздушне одбране и

јединице ваздушног осматрања јављања и навођења. Јединицама Копнене војске и

Ратне морнарице ваздухопловну подршку пружао је Ваздухопловни корпус (ВАК) у

чији састав су улазиле: јединице ловачко-бомбардерске авијације, јединице борбених и

транспортних хеликоптера и ваздухопловне базе.

Ратна морнарица (РМ) се састојала од морнаричких родова и служби,

школских и других установа везаних за морнарицу. Задатак Ратне морнарице је био да,

у деловању са осталим видовима Војске Југославије, заштити интересе земље  и спречи

агресију и угрожавање земље с мора. Своје задатке, Ратна морнарица је извршавала на

површини мора, под морем, у ваздушном простору и обалском појасу. Такође, Ратна

морнарица је испуњавала своје задатке и на рекама, језерима и у приобалним

подручјима.
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6.4.     ВОЈСКА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У ПЕРИОДУ 2003-2006. ГОДИНЕ

Војска Србије и Црне Горе (ВСЦГ), која је овај назив добила 2003. године,

представљала је оружану силу у систему одбране заједнице две државе. Настала је од

некадашње Војске Југославије и преузела је као правни наследник, све елементе

система одбране у складу са кодексом међународног хуманитарног права  и

унутрашњег законодавства, одредбе које се тичу Универзалне декларације о људским

правима и одредбе Женевске конвенције.

Основна мисија ВСЦГ је била одбрана од спољашњег и сваког другог оружаног

угрожавања територијалног интегритета државне заједнице СЦГ, учешће у изградњи

мира у региону и помоћ у случају природних непогода и катастрофа.

Основни видови Војске СЦГ су били: Копнена војска (39,14%), Ваздухопловство

и противваздушна одбрана (6,48 %) и Морнарица (2,10 %).

Табела 7 - Процентуална заступљеност видова и логистике у Војсци СЦГ

(Министарство одбране Србије и Црне Горе, 2005, 67)

Родови унутар Војске СЦГ су били: пешадија, оклопно-механизоване јединице,

артиљерија, инжињерија, артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна

дејства, авијација, поморство и електронско извиђање и противелектронска дејства.
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Службе ВСЦГ су биле:

 опште (обавештајна, безбедоносна, веза, информатичка, атомско

-биолошко-хемијска, ваздушно осматрање и јављање, геодетска, хидрометеоролошка,

хидронавигацијска и правна служба) и

 логистичке (техничка, интедантска, санитетска, саобраћајна,

ветеринарска, грађевинска и финансијска служба).

Обука у Војсци СЦГ се спроводила као планска и организована активност на

стицању знања, вештина и спсобности за извршавање одређених задатака који се

односе на све припаднике војске и јединице и установе ВСЦГ. Целокупна обука делила

се на: војностручну обуку, физичку обуку и морално васпитање. Војностручна обука је

обухватала готово две трећине времена планираних за целокупну обуку и била је

намењена за оспособљавање и успешно обављање војних дужности и задатака.

Физичка обука је служила за одржавање и развијање физичких способности

неопходних за успешно извршавање задатака. Морално васпитање је представљало

део обуке за јачање моралне чврстине појединаца, јединица, команди и установа

ВСЦГ.

Велики број старешина припадника ВСЦГ је у овом периоду био на обуци у

страним армијама, с циљем упознавања начина планирања, организације и реализације

садржаја војне обуке, а ради учешћа у мировним операцијама, у складу са обавезама

које је Војска СЦГ преузела на себе, у договору са страним партнерима.

Управљање и руковођење системом одбране у периоду 2003-2006. године

обављале су: Скупштина СЦГ, Врховни савет одбране, Савет министара и

Министарство одбране према својим надлежностима које су биле утврђене законом.

По конституисању нове државне заједнице Србије и Црне Горе  2003. године,

обе чланице су почеле примену нове политике одбране која се заснивала пре свега на

изградњи и очувању безбедоносних и одбрамбених интереса СЦГ:

 одбрана територијалног интегритета СЦГ;

 припрема за приступање евроатлантским интеграцијама, Европској унији

и другим међународним организацијама и институцијама од интереса за СЦГ;

 спровођење Резолуције 1244 Савета безбедности УН о Косову и

Метохији и

 сарадња  у региону и изградња стабилности и поверења.
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Билатерална одбрамбена сарадња Србије и Црне Горе у том периоду, огледала

се у успостављању сарадње са земљама у окружењу, као и чланицама НАТО-а у

смислу успостављања и развијања војнополитичке, војноекономске и војнотехничке

сарадње. Људске ресурсе у Министарству одбране Војске Србије и Црне Горе

сачињавали су:

 професионална војна лица (официри, подофицири, војници по уговору);

 војници на одслужењу војног рока;

 цивилна лица.

Шема 3 - Систем одбране Србије и Црне Горе
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Табела 8 - Структура кадрова у Војсци СЦГ у 2004. години

Од 77.900 (укупног броја) припадника ВСЦГ на крају 2004, официри су чинили

12,07 %, подофицири 15,15 %, војници по уговору 9,63%, 39,79 % војници на

одслужењу војног рока и цивилна лица 23,36 % (Министарство одбране Србије и Црне

Горе, 2005, 32).

У самој структури Војске СЦГ у периоду 2003-2006. године постојао је несклад

између официра вишег чина и нижег чина, као и недовољно оних лица са завршеним

занатом и вишак административних лица унутар структуре војске. Имајући у виду

генерално опредељење државних органа ка професионализацији војске, све кључне

специјалности у оквиру борбених система неопходних за функционисање система

одбране СЦГ биле су попуњаване војницима по уговору. На основу анализе

Министарства одбране Војске СЦ, просечна старост у Војсци у 2004. години је била за

официре - 41 годину, за подофицире - 33 године, војници по уговору - 29 година и

цивилна лица - 43 године (Министарство одбране Србије и Црне Горе, 2005, 34). Ова

анализа наметнула је закључак о подмлађивању официрског кадра и то пре свега

афирмацијом војног позива и предузимањем мера на побољшању стандарда

припадника ВСЦГ. Велики број припадника ВСЦГ је у том периоду и пензионисан,

што је допринело промени старосне структуре припадника ВСЦГ. У сарадњи са

осталим државним институцијама, Војска СЦГ је организовала велики број курсева,

конференција, семинара и послала велики број младих старешина на стручно

усавршавање у иностранство, с циљем сагледавања модерних тенденција развоја

система одбране и управљања оружаним снагама у другим земљама.

Државни органи СЦГ су дефинисали јасан план реформи унутар система

одбране и саме Војске СЦГ за период 2003-2010. године који се састојао из три фазе:
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1) Прва фаза реформи је обухватала: до краја 2004. године расформирање

бројних јединица и установа које су имале неадекватну намену и опрему, дислокацију

и обједињавање одређених јединица и на тај начин побољшање попуне и

опремљености новоформираних јединица. Организацијске промене које су спроведене,

довеле су до смањења броја команди, јединица и установа за 30 %. Смањење

наоружања и војне опреме је подразумевало избацивање из употребе свих средстава

која су застарела и нису била за употребу. Смањење броја локација подразумевало је

затварање одређених гарнизона у систему војске. Смањење броја људства је

подразумевало да се на крају прве фазе број људи припадника ВСЦГ умањи за 30%.

2) Друга фаза реформи била је предвиђена за период 2005-2006. године и

генерално је подразумевала успостављање савремене војне организације са планским

управљањем и руковођењем. Планиране су биле следеће промене: усклађивање ГШ са

организацијом савремених оружаних снага, формирање команде оперативних снага,

формирање команди видова и логистике и расформирање команди корпуса. У овој

фази планирано је расформирање граничних јединица које су прешле у састав МУП-а,

расходовање застарелог наоружања и технике који нису били у функцији система

одбране. Такође, биле су планиране и организацијске промене у школству, здравству,

логистици и установама културе, односно у свим организационим целинама које су

биле у саставу војске, а нису биле неопходне с обзиром на људске и материјалне

ресурсе којима је располагала ВСЦГ.

3) Трећа фаза реформи је била планирана од 2007-2010. године и била је

завршна фаза у којој је била планирана модернизација наоружања и војне опреме и

утврђена је структура војске у наредном периоду. Структура Војске у наведеном

периоду требало је да обухвати: снаге за реаговање, главне одбрамбене снаге,

територијалне снаге и логистичке снаге.

И поред свих наведених планираних реформи, Војска Србије и Црне Горе је

делимично успела да спроведе прву фазу реформи, да би 2006. године настала Војска

Србије, после отцепљења Црне Горе и формирања самосталне нове државе Републике

Србије. Новоформирана Војска Србије као формални и правни наследник ВСЦГ је у

начелу наставила низ мање или више успешних реформи које су углавном зависиле од

економских, политичких и других утицаја којима је Република Србија била изложена у

периоду од 2006-2014. године.
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6.5. ВОЈСКА СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2014. ГОДИНЕ

Министарство одбране (МО) Републике Србије је део Владе Републике Србије,

која именује министра одбране, а он руководи организационим целинама унутар МО

на основу одлука Владе и Председника Републике Србије. Војска Србије је део

Министарства одбране и званично је настала 08. јуна 2006. године после проглашења

независности Црне Горе и то од оних делова Војске Србије и Црне Горе који су се

налазили на територији Републике Србије. Војска Србије је, према Уставу Републике

Србије, оружана сила Републике Србије намењена за одбрану земље од оружаног

угрожавања споља, као и за извршавање других задатака и мисија, а у складу са

Уставом Републике Србије, законом и међународним правом који регулишу употребу

оружане силе. Министру одбране у раду помажу државни секретар (или више њих) и

посебни саветник (или више њих). Основне унутрашње јединице у МО су: Сектор за

политику одбране, Сектор за људске ресурсе, Сектор за материјалне ресурсе и Сектор

за буџет и финансије. Посебне унутрашње јединице у МО су: Секеретаријат

министарства и Кабинет Министра одбране. Органи управе у саставу МО: Универзитет

одбране, Инспекторат одбране, Војнобезбедоносна агенција, Војнообавештајна

агенција. Самосталне управе у МО су: Управа за односе са јавношћу, Управа за војно

здравство. Уже унутрашње јединице у МО су: Одсек за интерну ревизију и Генерални

инспектор служби.

Шема 4 - Организациона структура унутар Министарства одбране Републике Србије

(преузето са сајта www.mod.gov.rs)



61

Организациона структура Војске Србије и њена величина зависи од одлуке

надлежних државних органа, као и од степена угрожености територије, економских и

људских ресурса и од међународних стандарда када су у питању оружане снаге. Војска

Србије је организована на стратегијском, оперативном и тактичком нивоу, али и у

команде, јединице и установе. Такође Војску Србије чине видови, родови и службе а

попуна се врши професионалним саставом, резервним саставом и војницима на

добровољном служењу војног рока.

Војска Србије се по намени и саставу дели на: снаге за реаговање, главне

одбрамбене снаге, снаге ојачања и снаге за обезбеђење (Весић & Бабац, 136). Видови у

Војсци Србије су: Копнена војска - КоВ и Ваздухопловство и противваздухопловна

одбрана - ВиПВО. Родови у Војсци Србије су: пешадија, оклопне јединице,

артиљерија, инжињерија, артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна

дејства, авијација, речне јединице и јединице за електронска дејства. Службе у Војсци

Србије се деле на опште и логистичке. Опште службе су: кадровска,

телекомуникације, ваздушно осматрање и јављање, атомско-биолошко-хемијска,

обавештајна, безбедоносна, информатичка, геодетска, метеоролошка и навигацијска,

финансијска и правна служба. Логистичке службе су: техничка, интендантска,

саобраћајна санитетска, ветеринарска и грађевинска служба.

Велика промена, односно реформа, настала је 25. фебруара 2010. године када је

усвојена Доктрина Војске Србије. Војска Србије се састоји од сталног састава

(професионални припадници и војници на добровољном служењу војног рока) и

резервног састава (активна и пасивна резерва). Професионални састав Војске Србије

чине: подофицири, официри и цивилна лица на служби у Војсци Србије. Активну

резерву чине: војници, подофицири и официри у резерви који попуњавају мирнодопски

део ВС и МО, ради извршавања одређених задатака у одређеном временском периоду.

Пасивну резерву чине војници, подофицири и официри у резерви који попуњавају

ратне јединице Војске Србије.

Децембра 2011. године Народна скупштина Републике Србије, законски је

укинула обавезно служење војног рока, чиме је Војска Србије од 2011. године у

потпуности састављена од професионалних припадника. Ипак, и поред опредељења ка

професионализацији војске, остављена је могућност добровољног служења војног рока

у Војсци Србије, у зависности од потреба и стандарда које утврђују надлежни државни

органи.
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Копнена војска је вид Војске Србије  чији су организација, састав, наоружање

прилагођени деловању  и извођењу задатака на копненом делу територије. Основни

задаци Копнене војске су: изградња оперативних и функционалних способности,

одбрана територије, одвраћање од агресије копненим снагама, стварање услова за

мобилизацију, развој војске и других система одбране, учествовање у

мултинационалним операцијама у оквиру међународне војне сарадње, подршка

цивилном становништву у супротстављању безбедоносним претњама (Весић & Бабац,

2011, 149).

Ваздухопловство и противваздухопловна одбрана је вид Војске Србије чија је

организација, састав, наоружање и опрема прилагођено за извођење операција у

ваздушном простору и из ваздушног простора. Основни задаци В и ПВО-а су: контрола

и заштита ваздушног простора, одвраћање од агресије ваздушним снагама и

спречавање изненађења, противваздухопловна одбрана територије и снага Војске

Србије, ватрена ваздухопловна подршка, извиђање из ваздушног простора, трагање и

спасавање, превожење ваздушним путем, подршка цивилним властима у

супротстављању претњама безбедности и учешће у мултинационалним операцијама и

међународна војна сарадња.

Доктрином Војске Србије утврђено је да Војском Србије командује председник

Републике Србије у рату и у миру. Министар одбране  спроводи и координира,

руководи Војском Србије и спроводи утврђену одбрамбену политику, док начелник

Генералштаба командује и руководи Војском Србије у складу са законом и актима које

добија од Министра одбране и председника Републике Србије.

Генералштаб Војске Србије је саставни део Министарства одбране Републике

Србије и представља највиши стручни и организациони део Војске Србије, одговоран и

надлежан за функционисање Војске Србије у миру и у рату. У оквиру Генералштаба

Војске Србије налазе се следеће организационе целине:

 Здружена оперативна команда (ЗОК)

 Управа за људске ресурсе (Ј-1)

 Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2)

 Управа за оперативне послове (Ј-3)

 Управа за логистику (Ј-4)

 Управа за планирање и развој (Ј-5)

 Управа за телекомуникацију и информатику (Ј-6)
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 Управа за обуку и доктрину (Ј-7)

 Одељење за финансије (Ј-8)

 Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9)

 Управа војне полиције.

Шема 5 - Организациона структура Војске Србије данас

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Организационе

целине

Организационе

целине

 Здружена оперативна команда (ЗОК)

 Управа за људске ресурсе (Ј-1)

 Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2)

 Управа за оперативне послове (Ј-3)

 Управа за логистику (Ј-4)

 Управа за планирање и развој (Ј-5)

 Управа за телекомуникацију и информатику (Ј-6)

 Управа за обуку и доктрину (Ј-7)

 Одељење за финансије (Ј-8)

 Одељење за цивилно-војну сарадњу (Ј-9)

 Управа војне полиције
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Шема 6 - Структура Војске Србије по видовима, родовима и службама

ВОЈСКА СРБИЈЕ
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Видови Војске Србије:

 Копнена војска и

 Ваздухопловство и противваздухопловна одбрана.

Родови Војске Србије:

 пешадија;

 оклопне јединице;

 артиљерија;

 инжињерија;

 артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства;

 авијација;

 речне јединице и

 јединице за електронска дејства.

Службе у Војсци Србије деле се на опште и логистичке.

Опште службе су:

1. кадровска;

2. телекомуникације;

3. обавештајна;

4. безбедносна;

5. информатичка;

6. атомско-биолошко-хемијска;

7. ваздушно осматрање и јављање;

8. геодетска;

9. правна;

10. финансијска;

11. метеоролошка и навигацијска служба.

Логистичке службе су:

 техничка;

 интендантска;

 санитетска;

 саобраћајна;

 ветеринарска;
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 грађевинска служба.

У односу на ранију организацију Војске, статус рода изгубили су веза, АБХО и

ВОЈ, који су постали службе, а постојећим службама придодате су обавештајна,

безбедносна и метеоролошка и навигацијска служба.

Шема 7 – Организациона структура и руковођење у систему Војске Србије12

12преузето са сајта Војске Србије http://www.vs.rs/index.php?content=079c72d5-f713-102b-bdc2-

a0672172d7df.)
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7. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ СИСТЕМА ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА У ПРОЦЕСУ ОБУКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У

ПЕРИОДУ 1945-2014. ГОДИНЕ

По завршетку Другог светског рата  основна обележја државе су била

прихватање и изградња социјалистичког друштва по угледу на СССР, усвајање

доктрине Црвене армије за одбрану земље, те прелазак Југословенске армије на

мирнодопске услове. Развој система физичког васпитања у војсци у том периоду,

заснивао се на почетним искуствима из процеса обуке у војсци Краљевине Србије,

затим на искуствима која су настала касније на темељима војне обуке у Краљевини

Југославије и на основама борбених искустава из Народноослободилачког рата 1941-

1945. године. Наређење команданта ЈА, Јосипа Броза из 1945. године о начину и обуци

Југословенске армије, садржи и наређење о организацији физичког васпитања у војсци.

Између осталог Броз је навео: „Физичко васпитање развија гипкост војника и

омогућава им да савладају све тешкоће“, те су припадници Југословенске армије

физичко васпитање уврстили у свакодневне обавезе, дајући им практички значај

борбене обуке (Војни архив, 1945, Фонд ССНО, К-279, фасцикла 01, 001/001). У тачки

два овог наређења предлаже се, да се искористе искуства Црвене армије по питању

организације борбене обуке и васпитања војника, док се у тачки пет истог наређења

даје упутство о изградњи вежбалишта, полигона препрека, те вежбалишта  за борбу

прса у прса.

Први кораци у новоформираној Југословенској армији били су успостављање

система обуке у тешким материјалним и финансијским условима у ратом порушеној

земљи. Оквири система физичког васпитања у овом периоду зависили су од неколико

фактора: руковођења процесом обуке, стручних кадрова, наставне литературе и

садржаја обуке, материјалне база и инфраструктуре. Целокупан систем обуке био је

дефинисан војним актима, наређењима и директивама и зависио је од специфичности

јединице у систему војске, од времена предвиђеног за обуку и психофизичких

способности војника.
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7.1. УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ПРОЦЕСУ
ОБУКЕ У   ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ АРМИЈИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

После завршетка Другог светског рата, у систему обуке Југословенске армије

утврђени су основни принципи и прописани критеријуми који су се односили на:

трупну, школску и предвојничку обуку. У том послератном периоду, због недостатка

сопствене литературе, коришћена је совјетска војна литература. Као саставни део

борбене обуке и васпитања јединица и команди, уведена је посебна врста обуке -

телесно васпитање или фискултура, која се реализовала кроз сва три модела обуке

(трупна – са војницима на редовном одслужењу воног рока; школска - са питомцима

Војних академија, старешинама и полазницима других војних школа у том периоду;

предвојничка обука – изводила се са омладином пре редовног служења војног рока).

Садржаје, облике и критеријуме за ову обуку прописало је Одељење за општевојна

правила Генералштаба ЈА. Према Директиви Врховног команданта, обука војника и

јединица - трупна обука трајала је десет месеци, а изводила се сваког дана - лети осам,

а зими седам часова. У каснијем периоду услед наглог развоја науке и усавршавања

нових борбених и савременијих техничких и материјалних средстава, долазило је до

честих промена у систему обуке и васпитања.

Структура система физичког (телесног) васпитања у трупним јединицама,

војним школама и училиштима Југословенске армије, у периоду 1945-1950. године,

састојала се од организационих облика физичког васпитања: јутарње вежбање, часови

физичког (телесног) вежбања и спортске делатности (спортска такмичења,

слетови, штафете, пролећни и јесењи кросеви, недеља спортова на води).

Оваква структура се заснивала на искуствима из периода пре и за време

народно-ослободилачког рата 1941-1945. године. Неки организациони облици су

имали своје корене управо у овом периоду. Велики је број сачуваних докумената који

сведоче о бављењу спортом бораца и старешина у Другом светском рату, а спортска

такмичења су организована између борби, после напорних маршева, на одморима.

Осим војничког вежбања упражњавала се и атлетика, фудбал, скијање. У периоду

26.04-10.05. 1942. у Фочи (БиХ) на иницијативу маршала Тита одржана је

„Партизанска олимпијада.“ Такође, на предлог Врховног команданта у наређењу од

19.04.1942. године, уведена је обавезна јутарња гимнастика за јединице при Врховном

штабу и играње фудбала (Лонцовић & Живковић,1986, 244). У Фочи су се
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организовала такмичења у фудбалу, одбојци, скоку у даљ, трчању на 1.500 метара,

шаху, итд. У Фочи је одиграна и прва званична фудбалска утакмица у

Народноослободилачком рату између Врховног штаба и Ваљевског батаљона (победио

је Ваљевски батаљон 6:3).

Мада су се и до такмичења у Фочи одвијале спортске активности у јединицама,

физичко васпитање и спорт су се развијали и постајали саставни део живота и рада

бораца и старешина. Истовремено, ослобађањем нових територија, физичко васпитање

и спорт су добијали на масовности, не само у војсци већ и у народу, без обзира на

тешке услове живота и рада бораца и грађанства. Исте, 1942. године, Друга

пролетерска народноослободилачка ударна бригада, организовала је разне спортске

активности, а након ослобођења Пљеваља у бригади је формиран и фудбалски клуб.

Фискултура  је званично уведена у Народноослободилачку Војску Југославије 8.

децембра 1944. године. Тада је Главни штаб Хрватске (санитетско одељење) у својим

наређењима пов. бр. 941 и 942, истакао значај вежбања: „При подизању борбене

способности војске значајну улогу има телесни одгој људства. Практичним

провођењем тјелесног одгоја (фискултура) у облику тјеловежбе, лаке атлетике и

спорта, у знатној се мјери подиже физичка окретност и издржљивост бораца

потребна у напорима рата. Ради тога фискултура треба да се сматра редовним

дијелом војне обуке. Све војничке старешине имају посветити пуну пажњу тјелесном

одгоју потчињеног људства. Ради спровођења овог у живот, штабови корпуса ће

додијелити својим санитетским одјељењима по једно стручно лице у својству

референта за фискултуру (Лонцовић & Живковић,1986, 245).“ Одговорност за

спровођење фискултуре припала је санитету, до постављења фискултурних органа, јер

се првенствено веровало да је то прави начин да се усклади физичко вежбање са

медицинским прописима. Такође, у наведеном документу истакнут је значај увођења

спортских референата и прописано је увођење јутарњег вежбања у оне јединице које до

тад то нису учиниле.
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Табела 9 – Структура система физичког васпитања у Југословенској армији у процесу обуке у

периоду 1945-1950. године

Период
Организациони облици физичког васпитања у процесу обуке

у Југословенској армији

1945-1950.

Јутарње вежбање

Часови физичког (телесног) вежбања

Спортске делатности (спортска такмичења, слетови, штафете, пролећни и јесењи кросеви,

недеља спортова на води)

Целокупну организацију физичког васпитања у Југословенској армији од 1945.

године водили су фискултурни референти који су се налазили у командама,

дивизијама, бригадама и домовима ЈРМ-а, ЈВ-а, КНОЈ-а и Гарде. Руковођење системом

физичког васпитања  било је двојно, те је сарадња између политичких фискултурних

органа и фискултурних референата Генералштаба била потпуна и врло успешна (Војни

архив, 1945, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 1-2). Политички органи су

преко референата у домовима и клубовима руководили заједно са референтима у

дивизијама и бригадама, свим задацима из области физичког васпитања у периоду

непосредно по завршетку Другог светског рата.

Окончањем Другог светског рата организовање, програмирање и руковођење

обуком било је у надлежности Генералштаба ЈА. До половине новембра 1945. године, у

Генералштабу није постојао орган који би руководио наставом физичког васпитања. За

обављање задатака у области борбене обуке и васпитања војника, јединица установа,

команди и штабова оружаних снага, формирано је, у оквиру Треће управе ГШ,

Наставно одељење (1945), под којим је постојао Одсек за фискултуру (ХI одсек). Циљ

овог одсека је био да обезбеди планску и систематску наставу физичког васпитања у

војним јединицама, школама и училиштима. Касније су уведени фискултурни одбори и

фискултурни референти који су имали задатак унапређења наставе по питању

планирања, реализације и организације. Од новембра 1945. године, Југословенска

ратна морнарица (ЈРМ), Југословенско ваздухопловство (ЈВ), Гарда и Корпус

народноослободилачких јединица (КНОЈ) су у својим домовима имали фискултурне

секције од два до три официра или војна чиновника. У дивизијама и бригадама уведени

су и фискултурни референти. Основни циљ свих ових структура био је организација

добровољних спортских активности тј. такмичења. Домови у којима су се налазили
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референти за фискултуру били су задужени за организовање наставе у једницама према

Првом програму за фискултуру у Југословенској армији (Војни архив, 1945, Фонд

ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 1-2).  Наставно одељење бавило се проблемима

обуке све до формирања наставне управе ГШ ЈА, 1947. године.

Период до 1950. године, по питању организације система обуке и васпитања у

Југословенској армији био је период успона, док је већ од октобра 1950. године

наступио период смањења стручног кадра у области физичког васпитања. У командама

дивизија, бригада и пукова, процес физичке обуке спроводили су руководиоци за

фискултуру, до 1950. године, када долази до укидања формацијских места. Командири

чета и водова су постали одговорни и за физичко васпитање и за осталу наставу у

својим јединицама. У војним школама и училиштима, наставом физичког васпитања

руководили су и даље наставници физичке обуке.

Сарадња армијских органа за физичко васпитање са цивилним структурама у

овом периоду, огледала се у организацији и реализацији спортских манифестација, као

и у учешћу у спортским такмичењима, јавним наступима и штафетама.

7.1.1. Организациони облици система физичког васпитања у процесу обуке у
Југословенској армији у периоду 1945-1950. године

Прво наређење Министарства одбране Демократске Федеративне Југославије,

које је потписао маршал Тито 1945. године, дато је у петнаест тачака и садржало је

основна упутства о начину извођења и реализације процеса обуке у новоформираној

Југословенској армији (Војни архив, 1945, Фонд ССНО, К-279, фасцикла 01, 001/001).

Прва обука реализована је у шестомесечном периоду, од појединачне обуке до

заједничких вежби које су се спроводиле у армијама и дивизијама. Ово  наређење

садржало је и одређене тачке које су се односиле на тадашњу обуку у војсци. У оквиру

друге тачке овог наређења, предложено је да се искористе искуства Црвене армије по

питању организације борбене обуке и васпитања војника. У тачки пет овог наређења,

истиче се да је основни задатак команданата армија да: „организују материјално

обезбеђење обуке и вежби путем изградње добро опремљених стрелишта, теренских

одсека са савременим утврђењима за тактичке вежбе, вежбалишта за борбу прса у

прса, специјалних вежбалишта за савлађивање различитих препрека, стрељачких

направа и прибора за обуку“. Припадници Југословенске армије су физичко васпитање
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уврстили у свакодневне обавезе, дајући им практични значај борбене обуке (телесно

васпитање је назив који је био у употреби у наведеном периоду). Овим наређењем

маршала Тита од 05. јуна 1945. године, у тачки седам прописује се увођење

гимнастичких вежби после устајања (јутарње вежбање) у трајању од 20 минута, те је

било потребно у ту сврху израдити специјално гимнастичко упутство. Наредбом је

било предвиђено да процес обуке започне 15. јуна 1945. године, у трајању од осам

часова радним данима и суботом у трајању од пет часова.

Организациони облици физичког васпитања који су се примењивали  у периоду

од 1945-1950. године у Југословенској армији били су: јутарње вежбање; часови

физичког (телесног) вежбања и спортске делатности (спортска такмичења и јавни

наступи (слетови, штафете, пролећни и јесењи кросеви, недеља спортова на води)).

Јутарње вежбање се први пут помиње у обуци српске војске још далеке 1867.

године (Министерство воено, 1867, 8-15). Постоје и писани трагови из 1879. године, у

листу Ратник наводи се: „Телесно веџбање се састоји од 20 вежби, а завршава се

трчањем од 1-3 минута“ (Главни Ђенералштаб, 1879, 27). У периоду од 1945. године

изводило се свакодневно, сем недеље, у трајању од 15 минута (од 1947. године

реализовало се у трајању од 20 минута) пре доручка, по водовима и под руководством

десетара. На јутарњем вежбању изводиле су се следеће вежбе: кретање ходом и

трчећим кораком, „зарјадка“ (руски термин за сплет вежби обликовања) и елементарне

игре (Војни архив, 1945, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 2). Циљ јутарњег

вежбања је био да се организам припреми за дневни рад. У оквиру јутарњег вежбања

планирани садржај који се реализовао односио се на: кретање 8 минута (ходање

- трчање), вежбање у месту 7 минута и 5 минута је у плану била игра.

Јутарње вежбање се примењивало у четири варијанте, у зависности од периода

обуке и временских услова: прва варијанта - маршевски и трчећи корак (комбинација);

друга варијанта - јутарње вежбање са пушком; трећа варијанта - „зарјадка“; четврта

варијанта - кретање 12:12 (12 корака ходом, 12 корака трчећи - на овај начин се

прелазило за сат времена око 10 километара);

 Прва варијанта јутарњег вежбања се изводила под називом - маршевски и

трчећи корак. У овој варијанти маршевским кораком (ходајући корак),  100 метара се

прелазило са 115-125 корака у зависности од дужине корака (75-80 цм). Пушка се

држала у десној руци, на средини на ојачаном делу у водоравном положају и мењао се

положај пушке пребацивањем из руке у руку. Пушка се могла држати и у положају за



73

борбу готовс при том мењајући руке када се пушка носи. Трчећи корак се изводио

према следећој таблици: прва варијанта јутарњег вежбања

Табела 10 - План јутарњег вежбања из 1946. године за род пешадија КоВ ЈА

Норма
кретања

Време у минутима

први
минут

други
минут

трећи
минут

четврти
минут

пети
минут

шести
минут

седми
минут

осми
минут ходом трчећи

прва
два

месеца

100м
-

ходом

160м
-

трчећи

100м
-

ходом

160м
-

трчећи

100м
-

ходом

180м
-

трчећи,
200м

-
ходом

180м
-

трчећи,
200м

-
ходом

180м
-

трчећи,
200м

-
ходом

5мин
-

500м

3мин
-

500м

друга
два

месеца

100м
-

ходом
350м - трчећи 200м - ходом 350м - трчећи

100м
-

ходом

4мин
-

400 м

5мин
-

700м

после
четири
месеца
обуке

100м
-

ходом
350м - трчећи

100м
-

ходом
550м - трчећи

100м
-

ходом

3мин
-

300м

5мин
-

900м

 Друга варијанта јутарњег вежбања изводила се са пушком. Састојала се од

четири дела: махања са пушком, чучњеви са пушком, сукање трупа и савијање

трупа - завршетак.

 Трећа варијанта јутарњег вежбања су биле руске вежбе обликовања које су се

називале „зарјадка“. Ово вежбање се састојало  од  простих вежби којих је било

16, изводиле су се сваког јутра од 10 до 12 пута. После  потпуног увежбавања

ове врсте вежбања, задатак је био да се покрети изводе око 80 у минути и то од

10 до 12 пута без прекидања.

 Четврта варијанта јутарњег вежбања је била кретање 12:12. Изводило се

наизменично кретање 12 корака ходом, 12 корака трчећи, а изводило се у

десетинама, које су се кретале на одстојању. На овај начин се прелазило за 60

минута 10 километара, без великог напрезања.

Часови физичког (телесног вежбања) вежбања за војнике у ЈА, трајали су 40

минута у 1945. години. У уводном делу часа, у циљу загревања организма, извођене су

вежбе у кретању ходом или трчећим кораком, као и вежбе обликовања. У главном делу

часа обрађиване су следеће теме: борба прса у прса, атлетика, вежбе на справама и
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одбојка. У завршном делу часа изводиле су се елементарне игре, а час се завршавао

ходањем уз песму.

Часови обавезне наставе физичког васпитања за пешадију ЈА у 1946. години,

трајали су 50 минута (Војни архив, 1946, Фонд ССНО, К-279, фасцикла 04, 002/001).

Њима су руководили водни официри и командири чета, односно они руководиоци који

су били задужени за рад по обавезној фискултури. Градиво обавезне наставе физичког

васпитања је било подељено у летњем периоду на три задатка: борба прса у прса

(рукопашни бој), атлетика и последњи задатак је био пењање, прескоци запрека и

равнотежа. За први задатак планирано је 20 часова, а за остала два задатка по 10

часова. Допуна до пуног наставног фонда од 78 часова (28 часова), служила је за

усавршавање и побољшања норми у оквиру часова физичког вежбања. Само извођење

часова физичког вежбања из ова три задатка требало је ићи упоредо, за први задатак по

два часа одједном (100 минута), а за други и трећи задатак по један час (50 минута).

Вежбалишта на којима су се одвијали часови била су добро опремљена, тако да су сви

успешно реализовани. У оквиру првог задатка на десетом часу, поред рада са пушком,

разоружавања нападача наоружаног ножем, радила се и вежба кретања на стази од

150 метара (савлађивање полигона препрека).

У оквиру вежбе савлађивање полигона препрека извршавани су следећи кретни

задаци: пузање четвороношке - потрбушке 20 метара, претрчавање преко брвна дугог 8

метара и на 1,5 метара од земље, прелаз преко плота високог 0,8 метара нагазним

скоком, прелаз преко плота високог 1,35 метара, бацање три бомбе у ров или ограђени

простор 2 х 8 метара на удаљености 35 метара, слободан прескок преко плота од

шибља 0,8 метара високог, прескок преко рова од 2 метара, рад са пушком у простору

до циља (две лутке - убоди (сноп), удар на трећу лутку кундаком), прелаз преко циљне

црте на 150 метара.

Стаза од 150 метара је узета из норми за такмичење за фискултурну значку

„ЗРЕН“, а додељиване су: бронзана значка за норму 1:50 минута, за сребрну значку

1:40 минута и за златну 1:30 минута (такмичење за фискултурну значку у ЈА уведено

је 1946. године). Требало је савладати тачно све препреке и имати један погодак бомбе

у ров. На часовима другог задатка из атлетике  рађена су: трчања, скакања, ношења,

бацања ручне бомбе. На часовима трећег задатка  изводила су се: пењања, прескоци

запрека и равнотежа.
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По посебном упутству вршена је обука у пливању (Војни архив, 1946, Фонд

ССНО, К-279, ф-04, 002/001, 48-61). Настава у пливању је спровођена у оквиру часова

физичког васпитања, али фонд сати није улазио у фонд од 78 часова који је био

предвиђен за пешадију у 1946. години. Водене запреке су на терену задржавале и

заустављале јединице у покрету, проузроковале често велике људске губитке јер

људство није било увежбано у пливању и прелажењу водених препрека, па се обука у

пливању прописивала као обавезна за све јединице ЈНА. У ту сврху команде јединица

и фискултурни одбори су имали задатак да обезбеде довољан број пливалишта и река

за обуку. Парола ЈА у то време је гласила: Сваки борац писмен - сваки борац пливач. У

обуци непливача изводиле су се следеће вежбе: навикавања на воду, савлађивање

страха од воде, вежбање дисања, гледања у воду, положај тела у води. Затим су

војници обучавани у начинима пливања и посебним задацима: прсни стил, пливање на

бок, краул пливање, пливање на леђима, скокови у воду на главу, роњење, обука

пливача у прелажењу преко воде, помоћ дављенику, транспорт дављеника, прва помоћ

дављенику. Посебне мере су предузимане по питању обезбеђења  пливалишта и

организације обуке (плитак простор, спора вода, дубина не већа од 1.5 метра, ограђено

пливалиште, означена опасна места, означен простор за непливаче, изграђен торањ за

скокове висине 3 и 5 метара, где је  било потребно да дубина воде буде 4 метра, а обука

у прелажењу водених препрека извођена је на пливалишту). Посебна пажња се

посвећивала методичким упутствима, реду, дисциплини и безбедности на пливалишту.

Дужност дежурног командира је била да обезбеди спасилачку службу и руководи

њеним радом, а она се састојала од пливача, веслача и једне или две групе за спасавање

и давање прве помоћи. На сваких 100 људи, потребно је било обезбедити  један чамац,

три пливача - рониоца, четири ауто-гуме, два конопца дужине 30-35 метара са пловком

на једном крају. Обавезно је било присуство лекарске службе. Смотра и оцена обуке у

пливању изводила се на стази дугој 50 метара. Оцене су биле: одлично - препливати у

оделу са пушком преко леђа 50 метара, добро - препливати 50 метара вучењем за канап

замотка од шаторских крила, са оделом и оружјем, просечно - препливати 50 метара

без одела. Правило је било да ко не преплива за просечно и добро, мора поново да

плива за просечно, па ако не преплива добијао је слабу оцену. Оцена у пливању

десетине, вода, чете, батаљона и бригаде давала се: одлична - ако је 60% бораца

постигло оцену одличан, 20% бораца просечно, а највише до 10% слабо; добро - 60%

бораца одлично и добро, а највише 15% слабо; просечно - ако је највише 20% бораца

добило оцену слабо. На крају обуке организовано је и такмичење које је обухватало:
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такмичење на 50 и 100 метара слободни стил; штафета 4 х 50 метара слободни стил; 50

метара у оделу са пушком; скокови са три и пет метара висине; прелажење на 50-100

метара.

Од 1949. године  час физичког вежбања је трајао 45 минута, а реализовао се два

пута недељно. До 1950. године садржаји (теме) за наставу физичког вежбања су

узимане из Армије СССР-а. Од 1950. године у оквиру часова  физичког вежбања

уведене су основе спортских игара (одбојка, рукомет, фудбал). Мада су у физичкој

активности целе ЈА до 1950. године остварени значајни резултати по питању

организације и реализације физичког васпитања, ниво који је био постигнут није био

задовољавајући, нарочито старешинског састава. То је константовано у анализи

Генералштаба ЈА (Лонцовић & Живковић, 1986б, 256).

Часови физичког вежбања за старешине ЈА - нису били регулисани прописима,

нису били планирани, нити су били систематска активност. Старешине су

самоиницијативно упражњавали ону спортску активност која им је била доступна у

односу на услове у којима су радили. У датим условима рада су то биле спортске игре,

фудбал и одбојка, а од атлетских дисциплина углавном су изводили бацање кугле и

скок у даљ. Ове спортске активности старешине су упражњавале у слободно време

после радних обавеза, међутим било је и примера да су се у појединим командама и

јединицама старешине, уз одобрење надлежних, појављивале и изводиле јутарње

вежбање са војницима, а затим после вежбања, настављале су да реализују спортске

игре, фудбал и одбојку.

Спортска делатност у ЈА - добровољна спортска активност која је била веома

заступљена и масовна у оквиру војне организације и планирана календаром за спортска

такмичења, дефинисана плановима и програмима спортских одбора у јединицама,

војним гарнизонима и школама. Ова активност је имала задатак да покаже слику о

физичком вежбању у војсци и пре свега да дочара успех постигнут у оквиру редовне

наставе - обуке; да подстакне на бављење физичким вежбањем; да развија тимски и

колективни дух; да развија морално-вољне особине код војника и старешина.

Велику помоћ у организацији и реализацији спортских активности у војсци

пружали су спортски одбори у пуковима и гарнизонима, који су били састављени

углавном од војника и мање од старешина. Ове активности су се углавном спроводиле

у оквиру државних празника, прослава или у оквиру календара такмичења. Ови

спортски одбори су били веома значајни јер су у оквиру свога деловања организовали
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и судијске и инструкторске курсеве за одређене спортове. На тај начин, оспособљен је

кадар који је преносио своја знања и искуства из области физичког васпитања и спорта,

у оним деловима Југославије где спортске активности нису биле довољно заступљене

из одређених разлога. Спортске делатности које су се организовале у Југословенској

армији биле су: спортска такмичења, слетови, штафете, пролећни и јесењи кросеви,

недеља спортова на води.

У Југословенској армији спортска такмичења су била традиција која се

спроводила и за време Другог светског рата у ослобођеним територијама где год су за

то постојали минимални услови и где су околности то дозвољавале. Прво учешће

припадника Југословенске армије по завршетку рата било је 1945. године на државном

првенству у атлетици и фудбалу. Организована спортска такмичења у Армији, имала

су широко распрострањен програмски садржај и била су веома развијена у нашим

јединицама. Припадници војске су имали своја такмичења на нивоу водова, чета и

батаљона, а са тих такмичења су се бирали такмичари за свеармијска првенства. Осим

спортова који су били популарни у народу (кошарка, рукомет, фудбал, атлетика, итд),

ЈА се трудила да развије и одређена спортска такмичења која у том периоду нису била

довољно заступљена.

Припадници ЈА, а касније и ЈНА, учествовали су на многим међународним

спортским манифестацијама. Први такав наступ спортисти - припадници наше Армије

имали су 1948. године на слету у Прагу где је наступило око 700 морнара - питомаца

Поморског училишта из Пуле, са вежбовним саставом „Титови морнари“ који је

написао поручник фрегате Јулије Кос.

После периода обнове и изградње земље, када су се средином педесетих година

прошлог века стекли повољни материјални, кадровски и други услови за развој свих

облика физичке културе, престала је потреба да ЈА буде основни носилац квалитетног

спорта  у друштву  и она се оријентисала на развијање оних облика физичке културе

који су од посебног значаја  и интереса за јачање борбене спремности припадника

оружаних снага.

На иницијативу Уједињеног савеза антифашистичке омладине Југославије

10.04.1945. године родила се идеја о штафетном трчању у част рођендана друга Тита.

Војници ЈА су учествовали од 1945. године у ношењу штафете заједно са друштвеним

и фискултурним организацијама. Од 1956. године припадници Армије не организују

посебну штафету, али се укључују у ношење заједничке штафете на нивоу земље.
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Спортски клубови, који су формирани унутар војске, су током егзистирања ЈА

популаризовали спорт међу припадницима војске и међу грађанством. Четвртог

октобра 1945. године у Дому Југословенске армије, у организацији некадашњих бораца

и у присуству војних руководилаца, одржана је оснивачка скупштина и формиран је

Армијско спортско друштво „Партизан“, које је припадало Одсеку за фискултуру

Централног дома ЈА у Београду. С обзиром да су га формирали бивши партизани,

учесници НОР-а (Светозар Вукмановић - Темпо, Отмар Креачић - Култура, Владо

Мађарић, Ратко Плејић, Артур Такач, итд), клуб је тако и добио име. Овај спортски

колектив постаће југословенска институција која ће кроз спортско знање, вештину,

али и васпитни рад и војничку дусциплину, утицати на велики број младих људи да се

укључе у рад овог спортског друштва. Окупљајући најбоље спортисте из војних

јединица, АСД Партизан је популаризовао спорт у ЈА и истовремено дао велики

допринос унапређењу и развоју спорта у земљи. До 1950. године у АСД Партизан

постојале су секције које су од те године прерасле у клубове, а 1953. године одлучено

је да овај спортски колектив више не буде везан за Армију, већ да егзистира по систему

самосталног финансирања. Велики ослонац овом пројекту засигурно је била и

изградња стадиона ЈА (ЈНА), започета у пролеће 1947. године, а који је званично добио

употребну дозволу 21. децембра 1951. године. Ипак је 1949. године, на стадиону

одиграна прва међународна фудбалска утакмица у оквиру квалификација за Светско

првенство, између Југославије и Француске (резултат 1:1). Једна од познатијих секција

у оквиру АСД Партизан, била је и фудбалска секција која је настала од војника и

војних службеника ЈА, 1945. године. Секција је тада бројала 18 фудбалера, а

најпознатији су били: Стјепан Бобек, Ратко Чолић, Златко Чајковски, Александар

Атанацковић, Фрањо Глазер, Миливоје Ђурђевић, Бела Палфи, Фрањо Рупник,

Првослав Михајловић, Кирил Симоновски, Драган Марјановић, Момчило Радуновић,

Радослав Јањић, Станислав Виргилије Попеску, Флоријан Матекало и Фрањо Сереш.

Осим фудбалске секције, добре резултате у послератном периоду постигле су и

тениска (Ратко Плајић, Артур Такач, Гојко Поткоњак, Фрањо Глазер, Воја Ристић...),

шаховска (Светозар Глигорић, Александар Матановић, Милан Матуловић...), атлетска

(Иван Губијан, Фрањо Михалић, Петар Шегедин, Марко и Крешо Рачић...) и

одбојкашка секција. Први председник АСД Партизан био је Пеко Дапчевић, а секретар

Артур Такач.



79

Табела 11 – Преглед спортских такмичења у ЈА у периоду 1945-1950. године (Војни архив, 1945

-1950, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 1-47.)

Год. Дисциплине Број учесника Свеармијски
победник

1945. учешће на Државном првенству у атлетици и фудбалу,
слет. вежбе нема података -

1946.
атлетика,патролно трчање, савлађивање препрека, крос,

стрељаштво, пливање, фудбал, одбојка, кошарка и
шестобој, слет. вежбе

493.700 + 40. 239
учесника за значку

фискултурника
„ЗРЕН“

(освојено је 20.592
значки)

Нови Сад
-

550 бодова

1947.

смучање (Крањска гора), атлетика, пливање, крос,
партизански марш, савлађивање препрека, патролно
трчање, шестобој, фудбал, одбојка и кошарка, слет.

вежбе

606.160 + 90.565
учесника за значку

фискултурника
„ЗРЕН“

(освојено је 54.415
значки)

Љубљана
-

416,3
бодова

1948.

смучање (Попова шапка), атлетика, пливање, крос,
партизански марш, савлађивање препрека, патролно

трчање, шестобој, фудбал, одбојка, кошарка, ватерполо,
стрељаштво гимнастика и мотоциклизам, слетске вежбе

643.600 + 144. 370
учесника за значку

фискултурника
„ЗРЕН“

(освојено је 91. 584
значки)

Љубљана
-

543,5
бодова

1949.

смучање (Јахорина), крос (Карловац), бокс, гимнастика и
стрељаштво (Панчево), одбојка, кошарка и фудбал

(Скопље), пливање, ватерполо и мотоциклизам (Сплит),
атлетика, шестобој, патролно трчање, савлађивање

препрека и партизански марш (Нови Сад), слетске вежбе

457. 936 +130.396
учесника за значку

фискултурника
„ЗРЕН“

(освојено је 114.595
значки)

Нови Сад
-

607, 5 бодова

1950.

смучање (Јахорина), крос (Скопље), гимнастика и
стрељаштво (Љубљана), кошарка и фудбал (Нови Сад),
атлетика и партизански марш (Сарајево), бокс (Ниш),

пливање (Београд) и одбојка (Загреб)

365.261 + 138.975
учесника за значку

фискултурника
„ЗРЕН“

(освојено је 84.952
значки)

Нови Сад
-

495,1 бодова

Укупан број такмичара на спортским такмичењима
у периоду 1946-1950. 3.111.202

Укупан број такмичара за значку фискултурника „ЗРЕН“
у периоду 1946-1950. 544.545

Укупан број освојених значки фискултурника
у периоду 1946-1950. 366.138
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7.1.2. Планови и програми физичког васпитања у процесу обуке  у Југословенској
армији у периоду 1945-1950. године

Програм наставе физичког васпитања у војним школама, јединицама,

командама и училиштима у периоду постојања ЈА, био је прилагођен условима и

могућностима. Програм је зависио и од стручне образованости наставника и њихових

предиспозиција за поједине теме из области физичког васпитања. Овакво стање је

потрајало до новембра 1945. године када је на снагу ступио јединствени програм

физичког васпитања за Југословенску армију.

Табела 12 - Преглед времена за извођење борбене обуке и васпитања у периоду 1945-1950. године у ЈА

Период
Дужина
војног
рока

Време извођења
обуке у

јединицама родова

Време извођења
обуке  у

јединицама служби
Напомене

1945-1947 24
месеца

12
месеци

6
месеци РМ и РВ 36 месеци

1947-1949 24
месеца

12
месеци

5
месеци

Табела 13 - Преглед времена за заједничке (општевојне предмете) за јединице родова КоВ-а

у периоду 1945-1950. године у ЈА

Рб. Назив предмета Број часова у периоду
1945-1950. године

1. Политичко образовање и васпитање 120

2. Основе ОНО и ДСЗ -

3. Пешадијско наоружање са НГ 65

4. Тактичка обука – пешадијски део 65

5. Физичко васпитање 60

6. Инжињеријска обука 30

7. Обука из ПНХБО-а 15

8. Санитетска обука 20

9. Стројева обука 40

10. Општевојни прописи 32

Укупан фонд часова за заједничке општевојне предмете 438

11. Стручно-специјалистичка обука 996

12. Основно одржавање и периодични прегледи ТМС 18
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У првом послератном Упутству за фискултурни рад у јединицама, које је 28.

септембра 1945. године издала Политичка управа Министарства народне одбране,

истакнут је значај масовног бављења спортом, те се наглашава да физичко васпитање

треба да постане саставни део живота и рада јединица, односно свакодневна пракса

војника и старешина. На основу извештаја Министарства народне одбране, посебно и

веома значајно поглавље у спортском животу јединица представљала је „добровољна

масовна фискултура за коју је међу војницима и старешинама владало велико

интересовање, о том великом интересовању и љубави за фискултуру најбоље говори

добровољно сакупљање прилога у многим јединицама…“, а те добровољне прилоге

припадници ЈА сакупљали су како се каже у наведеном документу “…ради набавке

најнужнијих фискултурних справа и реквизита…(Лонцовић & Живковић, 1986, 254).“

Први програм фискултуре у Југословенској армији, који се примењивао од

новембра 1945. године, издао је Генералштаб Југословенске армије и обухватао је:

вежбе обликовања („зарјадка“), борбу прса у прса („рукопашни бој“), атлетику, вежбе

на справама и одбојку (Војни архив, 1945, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001,

2). У допису уз Програм сугерисано је да се у слободно време организују такмичења у

атлетици, боксу, рвању, фудбалу, кошарци и пливању, уз напомену да постоје услови

за организацију такмичења.

Упутство за организацију и методско извођење наставе у пешадији из 1945.

године, које је прописао  НГШ генерал - лајтнант  Арсо Јовановић, у првом делу, у

тачки два, објашњава шта припадник КоВ-а треба да савлада у оквиру наставе у

јединицама, између осталог напомиње гимнастику и фискултурне вежбе, док у трећем

одељку, у оквиру радног времена, предвиђено је да се: часови гимнастичких вежби (20

минута), вежбе из егзерцира (радње са пушком - 30 минута), обавезне вежбе из

фискултурне наставе, не рачунају у радно време од осам сати (Војни архив, 1945, Фонд

ССНО, к-279, фасцикла 01, 004/001.).

План и програм за извођење трупне наставе код јединица дивизијске и пуковске

артиљерије из 1945. године, предвиђао је да се целокупна обука изводи сваког дана у

недељи, сем недељом и то: седам часова дневно, од тога четири часа пре подне а три

часа по подне; овим планом предвиђена је јутарња гимнастика (вежбање) у трајању од

20 минута (Министарство народне одбране ДФЈ, 1945). У оквиру јединачне обуке нису

били предвиђени посебно часови физичког вежбања, већ се та обука спајала са војном

обуком, те се у предмету који се звао пешадијски егзерцир биле садржане и вежбе са
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наоружањем и без њега (тема кретање - врсте кретања, кретање обичним кораком,

трчећим кораком са и без наоружања итд). Јединачна обука је трајала три недеље (21

календарски дан, 18 радних дана, укупно предвиђених 111 часова). Изучавала се:

општа обука од 8 предмета (ту је спадао егзерцир) и специјална обука од 11 предмета.

План за извођење обуке у периоду јединачне обуке код јединица пуковске артиљерије

митраљеских чета обухватао је период од четири недеље (28 календарских дана, 24

радна дана и 144 радних часова. У оквиру опште обуке изучавало се 8 предмета, а у

специјалној обуци изучавало се  такође 8 предмета. Пешадијски егзерцир је обухватао

14 часова у четири недеље.

План и програм за обуку појединца у пешадији  КоВ-а (трајање три недеље) од

05. јуна 1945. године, под тачком осам предвиђало је физичко (телесно) вежбање које

се спроводило у оквиру јутарњег вежбања, док се остала настава изводила на основу

уџбеника Настава за гимнастику бивше југословенске војске (издање 1920. године,

стране 9-21, 24-34). Обука је трајала три недеље, а настава физичког васпитања се

изводила у последњој недељи, у трајању од 10 радних часова (Војни архив, 1945, Фонд

ССНО, К-279, ф-02, 001/001.).

Почетком 1946. године, Генералштаб Југословенске армије прописао је нове

планове и програме обуке и васпитања војника и трупних старешина и утврдио је прве

критеријуме материјалног обезбеђења наставе. У то време, обука и васпитање јединица

и команди делила се на два периода: зимски и летњи. Према тадашњим систематским

решењима, команде армија су биле овлашћене да планове и програме обуке војника и

трупних старешина прилагођавају условима живота и рада своје јединице јер тада је

материјално обезбеђење ипак било још увек испод нивоа реалних потреба.

Од 1946. године Програм физичког васпитања  који се примењивао у пуковима

где су постојали посебни органи за руковођењем наставе физичког васпитања, био је

обогаћен следећим садржајима: атлетика, вежбање на справама, борба прса у прса,

савлађивање полигона препрека на 110 метара, борилачке вежбе из бокса и рвања,

пливање, одбојка, кошарка и елементарне игре. Услед недостатка стручног кадра из

области физичког васпитања и настојања да се настава не претвори у игре са лоптом,

овај програм је био детаљно прописан и разрађен по часовима.

План и програм борбене обуке ловачке авијације из 1946. године, у оквиру

фискултуре - физичке обуке предвиђао је свакодневно реализацију часа фискултуре у

трајању од једног сата (Команда Ваздухопловства ЈА, 1946а). Осим тога изводило се и
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свакодневно јутарње вежбање у трајању 15-20 минута. У зависности од специјалности

у оквиру ваздухопловства разликовао се и реализовани фонд сати фискултуре. За

особље које се мењало у ваздухопловном пуку настава фискултуре се реализовала у:

летњем периоду (гимнастика - 14 часова и борба прса у прса - 6 часова), зимском

периоду (смучарска настава - 26 часова, гимнастика - 16 часова), јесењем и пролећном

периоду (гимнастика - 20 часова и борба прса у прса - 10 часова). Свеукупно фонд је

износио 92 часа фискултуре. За стално особље ваздухопловних пукова, фонд сати

фискултуре износио је 90 часова (гимнастика - 30 часова, борба прса у прса - 18 часова,

смучарска настава - 30 часова и пливање - 12 часова). За ваздухопловне пукове на

фронту фонд сати износио је 120 часова (гимнастика - 40 часова, пливање - 20 часова,

борба прса у прса - 20 часова и смучарска настава - 40 часова). Програм је обухватао

садржаје из гимнастике (вежбе на тлу и на справама), смучарске наставе (користио се

упут за наставу у војсци), борбе прса у прса  и пливања (програм за ваздухопловне

пукове и школе). План и програм борбене обуке јуришне авијације из 1946. године

обухватао је истоветни програм и садржаје из фискултуре као за ловачку авијацију за

1946. годину иако је план и програм јуришне авијације било посебно издање које је

штампало Министарство народне одбране Југословенске армије (Команда

Ваздухопловства ЈА, 1946б).

Током 1947. године сачињен је нови програм физичког васпитања, у коме је

детаљно прописан и по часовима тачно разрађен садржај рада на сваком часу

(Лонцовић & Живковић, 1986, 256). Међутим и тада се осећала мањкавост у

ангажовању команди по питању планског и систематског извиђења наставе. Она је

највећим делом била препуштена фискултурним руководиоцима, док су команде биле

много више ангажоване око припрема за спортска такмичења јер се на основу успеха

на тим такмичењима и даље ценио рад на пољу физичког васпитања у тим јединицама.

Такав начин наставе физичког васпитања примењиван је све до јануара 1950. године.

(уз једину измену из 1949. године која се односила на дужину препрека, уместо 110

метара, стаза је износила 150 метара и имала је 8 препрека). Од 1949. године, час

физичког вежбања је трајао 45 минута, а одржавао се два пута недељно. До 1950.

године садржаји (теме) за наставу физичког вежбања су узимане из Армије СССР-а. Од

1950. године у оквиру часова  физичког вежбања уводе се основе спортских игара

(одбојка, рукомет, фудбал).
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План и програм борбене обуке земаљске артиљерије Југословенске армије из

1947. године, обухватао је: политичку наставу (фонд часова износио је 330),

општевојну обуку (фонд часова 344), специјалну обуку (фонд сати је зависио од

специјалности и кретао се од 372 за извиђаче до 606 за рачунаоце) и тактичку обуку

(фонд сати се у зависности од специјалности кретао од 204 за рачунаоце, до 375 за

телефонисте), (Команда артиљерије ЈА, 1947). Укупан фонд часова за специјалности у

оквиру земаљске артиљерије у Југословенској армији кретао се од 1.380 часова

целокупне обуке (за извиђаче, послужиоце и возаче) до 1.560 часова (за рачунаоце,

топографе, телефонисте и радисте). Фискултура је спадала у општевојну обуку и имала

је фонд од 80 часова за све специјалности у оквиру земаљске артиљерије. Основни

задатак обуке у том периоду у ЈА, био је јачање организма војника и подофицира и

развијање физичких и психолошких способности: снаге, издржљивости, окретности,

брзине, смелости, одважности, итд. Такође, задатак физичке обуке био је и развијање

способности за руковањем хладним оружјем и савладавање препрека (природних,

вештачких и водених) са помоћним средствима и без њих. У оквиру методских

упутстава које су добијали извођачи физичке обуке - официри, посебно је назначено да

се физичка обука мора повезивати са радњама које су војници земаљске артиљерије

извршавали у зависности од својих специјалности (послужиоци - ношење терета,

превлачење терета на рукама; извиђачи и телефонисти - способност прикривеног

кретања на различитим теренима, издржљивост у трчању са теретом и без њега,

кретање четвороношке, погнуто, пузање, итд). Због ових напомена на сваком часу

фискултуре - физичке обуке одвајало се од  десет до дванаест минута за тренирање

физичких способности, а у зависности од специјалности војника. Планирање наставе

из физичке обуке вршило се равномерно током године - у подједнаким временским

размацима како би војници имали континуитет у обучавању и одржавању својих

физичких способности, неопходних за редовно извршавање својих задатака. Трајање

часа физичке обуке износило је 50 минута, али су се неки садржаји, попут борбе прса у

прса, изводили спојено у трајању од 100 минута (два наставна часа). У оквиру

програма било је планирано и време за такмичења, а дисциплине су се бирале у

зависности од интересовања војника. У местима где је било могућности за извођење

обуке у пливању, изводила се обука непливача, а тамо где нису постојали услови за то

спроводиле су се вежбе за развој снаге и шестобој. Јутарње вежбање се реализовало

свакодневно у трајању од најмање 20, а највише 30 минута и у њему су учествовали

сви војници и подофицири (јутарњег вежбања је подразумевало: просте вежбе, вежбе
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на справама, групне вежбе и игре, као и трчање и ходање). У оквиру јутарњег вежбања

користила су се следећа средства: вратила, разбоји, коњ, конопац, мотке и лестве.

Садржаји који су се реализовали у оквиру физичке обуке обухватали су: борбу

прса у прса (бодови ножем, удари кундаком, одбијања и одбране; начини борбе

ашовчићем и ашовом; начини борбе ножем; бацање ручних бомби; савлађивање

препрека и комплексна вежбања), гимнастика (гимнастички комплекси 1-9), шестобој

(први комплекс: трчање 100 метара, бацање кугле 7,25 кг, пењање уз конопац; други

комплекс: скок у даљ из залета, бацање бомбе од 600 гр, трчање на 1.500 метара) и

пливање (припремне вежбе и начини пливања; пливање коришћењем приручних

средстава; увежбавање пливања, роњења и скокова у воду; пливање у оделу, са

оружјем и без њега, са приручним средствима и без њих). Целокупна физичка обука се

делила на шест раздела тако да је садржај борба прса у прса обухватао 20 часова,

гимнастика 27 часова, шестобој 17 часова и пливање 16 часова, укупно 80 часова.

Програм наставе из обавезне фискултуре у летњем периоду 1947. године који

је издао Генералштаб, обухватао је три теме (шестобој, борбу прса у прса и пливање)

са укупним  фондом од 54 часа. У овај фонд сати није урачунат фонд сати за тему

пливање, односно за обуку непливача која се спроводила када су то временски услови

задовољавали.

Табела 14 - Преглед тема за обавезну фискултуру у 1947. години у ГШ ЈА

Тема
Периоди Наставе

Укупнообука
појединца

обука
одељења обука вода обука чете и

батаљона

шестобој 6 - - 8 14

борба прса у прса 14 7 5 4 30

пливање - 5 5 - 10

Свега часова 20 12 10 12 54

o Тема шестобој обухватала је следеће вежбе: трчање на 100 метара,

бацање кугле, скок у даљ, бацање гранате, пењање, трчање на 1.500

метара и такмичење у шестобоју.

o Тема борба прса у прса извођена је кроз следеће вежбе: борба пушком,

борба кратким оружјем и без оружја, кретање и савлађивање препрека,

бацање гранате, комплексна вежбања, такмичење и оцењивање.
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o Тема пливање реализовала се кроз вежбе: обука непливача, стилови

пливања, начини прелажења водених препрека, скокови у воду, роњење,

спасавање дављеника.

Јутарње вежбање у летњем наставном периоду 1947. године, изводило се сваког

дана одмах после устајања и трајало је 20 минута, а одвијало се под руководством

четних старешина. Оно је започињало кретањем осам минута (норме кретања су биле

предвиђене: прва два месеца кораком пет минута - 500 метара, трчећи три минута - 500

метара; друга два месеца кораком четири минута - 400 метара, трчећи четири минута

- 700 метара; после четири месеца кораком три минута - 300 метара, трчећи пет минута

- 800 метара), вежбе у месту седам минута, игра пет минута. Распоред јутарњег

вежбања се изводио по плану и по данима: понедељак, уторак, четвртак и петак –

кретање осам минута према таблици, вежбе у месту седам минута, игра пет минута.

Редослед вежби је могао бити и промењен: вежбање у месту, кретање, игра (може се

задати вежба кретања уз песму). Средом  су се радиле следеће вежбе: кретање 12:12 до

два километара, два старта на 30 метара, кретање вољним кораком уз песму. Суботом и

недељом, на јутарњем вежбању су се изводиле игре и вежбе: разношке преко вежбача,

ношење друга, теренски скокови и кратке штафетне игре. Затим су се радила и кретања

маршевским (ходајућим) кораком и кретања трчећим кораком, кретања 12:12

(маршевским и трчећим кораком), проста вежба из комплекса за значку фискултурника

(шест делова), затим први комплекс гимнастичких простих вежби од седам вежби и

завршна вежба.

Програм борбене обуке јединица за везу Југословенске армије из 1948. године

обухватао је фискултуру као део општевојне обуке у фонду од 80 часова у зимском и

летњем периоду (Југословенска армија, 1948). Сваки од ових периода је имао два до

три раздела. Зимски период је обухватао укупно 39 часова (први раздео 25 часова

- борба прса у прса 15 часова и гимнастика 10 часова; други раздео 14 часова - борба

прса у прса пет часова, гимнастика три часа и шестобој шест часова). Летњи период је

обухватао 41 час (први раздео 18 часова - борба прса у прса седам часова, шестобој

четири часа и пливање седам часова; други раздео обухватао је 17 часова - борба прса у

прса четири часа, гимнастика три часа, шестобој два часа и пливање осам часова; трећи

раздео обухватао је чест часова (борба прса у прса два часа, гимнастика два часа и

шестобој два часа). У оквиру фискултуре - физичке обуке, наставу је изводио командир

вода, а у раду су учествовали сви војници и подофицири. Циљ теме борба прса у прса
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био је оспособљавање војника за борбу хладним оружјем и уопште за борбу изблиза,

као и кретање преко природних и вештачких препрека са помоћним средствима и без

њих. У оквиру гимнастике, развијала се брзина, еластичност и окретност уз

савлађивање тежине властитог тела, подизање физичке кондиције за извршавање

тежих напора. Тема шестобој је требала код војника да развије подизање физичке

способности кроз различите дисциплине и да постигне оптималан ниво код војника за

савладавање одређене норме предвиђене у току обуке.

У 1949. години часови физичког вежбања (обуке) изводили су се два пута

недељно по 45 минута, реализовали су их командири водова које су припремали

помоћници начелника за фискултуру. Програм који се тада спроводио за часове

физичког вежбања је садржао: вежбе обликовања, атлетику, вежбе на справама,

савлађивање стазе препрека 150 метара, борба прса у прса, бокс, рвање, елементарне

игре, спортске игре и пливање (ако су постојали услови).

Градиво (теме) за програм физичког вежбања до 1950. године узимане су из

приручника Црвене армије који је обухватао 13 предмета за целокупну обуку војника

(један од предмета је био физичко вежбање). Из Црвене армије из програма физичког

вежбања су преузети следеће теме и начини вежбања: зарјатка, рукопашни бој, борба

прса у прса. Пошто је проучен програм физичког вежбања у америчкој, енглеској и

совјетској армији, као и стечена властита искуства кроз наставу физичког васпитања,

већ у наредним годинама извршен је избор наведених тема за програм физичког

васпитања. Ради побољшања фискултурне делатности, а и да би се постигли што бољи

резултати у физичкој кондицији целокупног састава армије, водећи рачуна да се иде у

корак са реорганизацијом фискултурне делатности у ФНРЈ, спроведена је

реорганизација фискултурне делатности и у ЈА. Основни методи рада су били:

демонстрација и практично вежбање, извршена је децентрализација у настави из

физичке обуке и у спортским такмичењима  и масовним фискултурним приредбама.

Посебном директивом о обуци и васпитању, регулисано је било да су за наставу

физичког васпитања одговорне команде јединица, управе школа и установа. Оне су

имале циљ да реализацијом часова физичке и војне обуке подигну ниво физичке

способности војника ЈА. Тај заокрет је учињен 1950. године када су укинута

формацијска места помоћника начелника за фискултуру у командама дивизија, бригада

и пукова, па је организација и спровођење физичке обуке у трупи  пренета у
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надлежност наставних органа који су поред својих редовних дужности подстицали

развој физичког васпитања у духу добијених упутстава.

Програм физичке обуке за војнике у 1950. години је разрађен по часовима у

одељењу за фискултуру ГШ ЈА и по њему се изводила настава из физичког васпитања

у целој ЈА.

У анализи Фискултурног одељења Генералштаба  из 1950. године

константовано је: „У јединицама многе старешине, а нарочито оне старешине које

раде у вишим штабовима и канцеларијама, нису поседовале потребну физичку

кондицију и често су заостајале иза наших војника у погледу издржљивости и

окретности, савлађивања препрека и других тешкоћа, што је с једне стране знатно

отежавало могућности руковођења јединицом, а с друге, овакве старешине нису биле

у стању да предњаче личним примером, у случају када су се захтевали већи напори“

(Лонцовић & Живковић, 1986, 256). Да би се побољшала физичка кондиција

старешина, након те анализе уследило је Наређење начелника ГШ ЈА (Четврта управа)

пов. бр. 78, од 14. јануара 1950. године у којем је наложено да се заведе обавезна обука

из физичког вежбања за све подофицире, војне службенике и официре у трупи и у

командама - установама (Војни архив, 1950, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001,

8.). Обука се изводила у оквиру радног времена једанпут недељно по два часа. Била је

обавезна за све, осим за инвалиде, физички ограничено способне и за оне који су због

здравственог стања или позних година живота, били ослобођени. Одлуку о ослобађању

доносиле су команде (управе) које су организовале обуку. За руководиоце и

наставнике, одређивани су они официри који су за то имали највише смисла и

способности. како би исправно изводили обуку, за извођаче су организоване

инструктаже, под руководством фискултурних органа. Програм и упутство за

извођење физичке обуке, које је израдило Одељење за фискултуру Генералштаба ЈА,

обухватало је следеће дисциплине: савлађивање бојних препрека, гимнастику,

атлетику, спортске игре, борилачке спортове, смучање (зими) и пливање (лети) (Војни

архив, 1950, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 8). Последње две дисциплине

су биле предвиђене за реализацију, тамо где су за то постојале материјалне могућности

и атмосферски услови. Треба напоменути да официри са којима је извођена обука у

јахању нису имали обуку из физичког вежбања. Карактеристично је да се у том

Наређењу, наглашава потреба за развијањем широке спортске активности старешина

укључивањем у разне дисциплине масовног физичког васпитања, те да се њима баве
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према индивидуалним способностима и наклоностима (Лонцовић & Живковић, 1986,

256). Препоручене су дисциплине: стрељаштво, атлетика, тенис, мачевање, одбојка

итд.

Програмски садржаји из области физичког васпитања који су се реализовали у

периоду 1945-1950. године у оквиру процеса наставе у Војној академији били су

истоветни као и у трупној обуци са војницима на редовном служењу војног рока. Први

програм из фискултуре у ЈА који се примењивао од 1945. године био је окосница и за

наставу физичког васпитања на Војној академији све до 1950. године.

7.1.3. Руковођење и кадрови у систему физичког васпитања у Југословенској
армији у периоду 1945-1950. године

Планирање, организовање, програмирање и руковођење обуком у периоду после

Другог светског рата, било је у надлежности Генералштаба ЈА. У марту 1945. године,

формирана је Трећа управа Генералштаба ЈА и у оквиру ње Наставно одељење које је

извршавало непосредне задатке у области борбене обуке и васпитања војника,

јединица, старешина, команди и штабова оружаних снага. Наставно одељење је

обухватало општу наставу у ЈА, стручно усавршавање трупе и старешинског кадра, а

ово одељење било је први руководећи орган у систему Југословенске армије који је био

задужен и за физичко (телесно васпитање). Од новембра 1945. године Команде армија,

Југословенска ратна морнарица, Југословенско ратно ваздухопловство, Гарда и Корпус

народних одбрамбених јединица су у својим домовима по формацији имали

фискултурне секције од два до три официра или војна чиновника. У дивизијама и

бригадама, такође и у домовима, уведени су били по формацији фискултурни

референти (један или два). Првенствени задатак свих ових кадрова и органа био је

организација добровољне активности, односно спортских такмичења у разним гранама

спорта. Такође имали су задатак спровођења Првог програма за фискултуру у ЈА који

је прописао Министарства народне одбране. Ипак, врло брзо је уочено да ове секције

не дају најбоље резултате и да долази до одређених проблема око наставе телесног

васпитања, да би већ у децембру 1945. године Генералштаб ЈА поставио прве

фискултурне референте у Командама армија, Југословенској ратној морнарици,

Југословенском ратном ваздухопловству, Гарди и Корпусу народних одбрамбених

јединица, с првенственим задатком руковођења наставом телесног васпитања по датом
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програму. Фискултурни референти по домовима дивизија и бригада, руководили су и

наставом телесног васпитања у основним јединицама, поред руковођења добровољном

фискултурном активношћу. У домовима ЈА по формацији су и даље остали

фискултурни референти. Руковођење у систему физичког васпитања од 1945. године

постаје надлежност и Политичке управе која је управљала добровољном фискултурном

активношћу својих органа (Централни дом ЈА; Фискултурни одсек; Домови: армија,

Гарде, КНОЈ-а, РВ-а, РМ-а). Може се закључити да је у систему физичког васпитања у

ЈА од 1945. године, руковођење било двојако, с једне стране су постојали политички

фискултурни органи, а с друге фискултурни органи Генералштаба ЈА.

У оквиру опште реорганизације Министарства народне одбране, јануара 1946.

године, Наставно одељење је преформирано у Трећу управу Генералштаба ЈА, у

оквиру које су (од тада) функционисала следећа одељења: Осмо одељење (за трупну

наставу), Девето одељење (за школску наставу), Десето одељење (за обуку резерве и

предвојничку обуку), Одељење за општа војна правила и Фискултурни одсек

(Једанаести одсек). У организационом и методском погледу наведена одељења су, у

односу на почетак стварања структура руковођења у ЈА, имале  темељнији и

рационалнији приступ решавању задатака обуке у трупи и у школству у оквиру армије.

Трупна обука је била централизована и захтевала је приступ у обуци на основу

совјетских искустава, да би тек после шест месеци обуке, команде имале дозволу да

планове и програме обуке планирају на основу сопствених услова и искустава.

Фискултурни одсек је у својој формацији имао четири официрска места, а само два су

била попуњена, те су ти официри обављали послове физичког васпитања у оквиру

Наставног одељења. Фискултурни одсек је био руководећи орган који је требало да

обезбеди планску и систематску наставу телесног васпитања у јединицама, школама и

училиштима ЈА.

У 1946. години, новина у организационом смислу је било планирање и попуна

формацијских места у наставним органима команди дивизија и бригада, а сви ови

органи имали су назив помоћници начелника по фискултури (Војни архив, 1945, Фонд

ССНО, К-284, ф-01, 001/001, 7). Ово је био значајан корак у повезивању основних

јединица са органом телесног васпитања у Генералштабу ЈА. У овом периоду,

приликом формирања сваке војне школе и училишта, формацијом су били предвиђени

и наставници телесног васпитања. Број наставника зависио је од капацитета, врсте

школе и броја часова телесног вежбања. Извештај Четврте управе из 1946. године,
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донео је низ података везаних за систем телесног васпитања који се спроводио у ЈА, у

процесу обуке (Војни архив, 1945, Фонд ССНО, К-284, ф-01, 001/001, 7). Један од

података био је да постоји довољан број наставника и непосредних извођача наставе

телесног васпитања на војним училиштима и школама.

Руковођење војним школама које је било децентрализовано (преко команди

видова и родова и инспекције коњице), показало се непрактично, нарочито у односу на

квалитет наставе. Школе су биле углавном родовске, док је знатно била занемарена

општевојна настава. Зато је 1946. године извршена делимична централизација

руковођења, пре свега у појачању утицаја Генералштаба на програме школа, метод

планирања и извођења наставе и већи утицај на материјално обезбеђење наставе.

Уочавајући постојеће проблеме, а у циљу уједначавања основних погледа по питању

наставе, у Једанаестом фискултурном одељењу Генералштаба ЈА, одржано је

саветовање коме су присуствовали начелници наставних одељења команди видова,

родова и служби, заменици комаданата школа смештених у Београду и представник

Персоналне управе. На саветовању су уочене велике разлике у програмима и методама

у процесу обуке. Закључено је да се убудуће основе предвиђених програма од те 1946.

године, достављају на одобрење Генералштабу - Једанаестом одељењу, те је на тај

начин био појачан утицај овог одељења на све војне школе. На основу овог саветовања

Једанаесто фискултурно одељење регулисало је два важна наређења (Војни архив,

1945, Фонд ССНО, К-284, ф-01, 001/001, 4):

 наређење пов. бр. 795 од 10.08.1946. године, којим су дате основне

смернице за израду наставних планова и програма;

 наређење пов. бр. 547 од 26.07.1946. године, којима су регулисане

узајамне посете војних школа у циљу коришћења међусобних искустава око

организације и планирање наставе, методике, усавршавања наставника, коришћење

наставних учила и размене уџбеника (за уџбенике је било прописано посебно наређење

пов. бр. 531 од 08.07.1946. године).

Од 1946. године, школовање на неким војним училиштима се продужило, док су

нека училишта почела да примају и ђаке из грађанства (Геодетско училиште), а на нека

училишта долазе и први кадрови иностраних армија, пре свега из Албаније и Бугарске

(Пешадијско училиште).

У марту 1947. године, Трећа управа је преименована у Четврту управу

(наставну) са следећим саставом: Прво одељење (за опште планирање трупне наставе и
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трупне наставе у пешадији), Друго одељење (за школску наставу), Треће одељење (за

предвојничку обуку и обуку резерве), Четврто одељење (за општа војна правила) и

Пети одсек (за фискултуру). У оквиру Петог одсека, извршена је попуна са још једним

официром, поред постојећих формацијских места (која су чинила један официр и један

подофицир). У овом периоду начелник Четврте управе руководио је Пешадијским

училиштем, Пешадијском официрском школом и Историјским институтом ЈА. Октобра

1947. године из Четврте управе издвојено је Одељење за предвојнички обуку - Треће

одељење, а у оквиру Генералштаба је формирано као посебно одељење.

Одсек за фискултуру - Пети одсек,  у фебруару 1948. године је био издвојен и

потчињен начелнику Генералштаба ЈА преко помоћника начелника Четврте управе.

Задаци  Четврте управе били су прописани Привременим правилником о организацији и

надлежности Министарства народне одбране, а Четврта управа је била дефинисана

као орган у оквиру Генералштаба, који је руководио борбеном обуком војника,

старешина, јединица, штабова у трупи и војностручном наставом у школама видова,

органа позадине, родова и служби (МНО, 1949). У складу са формацијом и прописаним

упутством о организацији, у саставу Четврте управе остала су следећа одељења: Прво

одељење  (за општу организацију и обједињавање обуке), Друго одељење (за

пешадију), Треће одељење (за школску обуку) и Четврто одељење (за војна правила).

Табела 15 - Организациона шема Четврте управе (наставне) ГШ ЈА

у периоду 1945 – 1949. године

1945. година 1946. година 1947. година 1949. година

Други помоћник НГШ НГШ НГШ НГШ

Наставно одељење Трећа управа
Четврта управа

- наставна

Четврта управа

- наставна

Осмо одељење - трупна

настава

Прво одељење - за

трупну наставу и

пешадију

Прво одељење - за

општу организацију

обуке и обједињавање

Девето одељење

- школска настава

Друго одељење - за

школску наставу

Друго одељење - за

пешадију

Десето одељење

- предвојничка обука и

обука резерве

Треће одељење - за

предвојничку обуку и

обуку резерве

Треће одељење - за

школску обуку

Одељење за општа

правила

Четврто одељење - за

општа војна правила

Четврто одељење - за

војна правила

Једанаести

фискултурни одсек

Пети одсек - за

фискултуру

Пето одељење - за

фискултуру
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Фебруара 1948. године, формирано је самостално Фискултурно одељење

Генералштаба ЈА. Одељење је и даље било везано за начелника Четврте управе као

помоћника начелника ГШ ЈА. Новоформирано одељење имало је три одсека и своју

канцеларију: Први одсек за наставу, Други одсек за такмичење и Трећи одсек за

материјално пословање. По формацији су имали 13 официра (попуњеност је била 10

официра и један војни службеник) уз додатак од три војна лица из канцеларије

Фискултурног одељења (два официра и један подофицир). Ипак септембра 1948.

године због обима посла, од Првог одсека формирају се: Први одсек за трупну наставу

и Трећи одсек за школску наставу. Раније формиран Други одсек за спортска

такмичења је остао, а Трећи одсек је постао Четврти. У овом периоду у командама

армија, РВ-а, РМ-а и у КНОЈ-у, формирани су одсеци за фискултуру у саставу

наставних одељења. По формацији су имали три до четири официра, од којих је један

обавезно био материјални орган. Ови органи бринули су се за целокупну фискултурну

делатност у јединицама. У свим домовима и клубовима, као и у командама, дивизијама

и бригадама стање је остало непромењено у односу на претходну годину.

Од 1948. године посебна пажња се посвећивала школовању будућих старешина

на Војној академији, посебно су прилагођени наставни планови и програми на овој

војној установи из области физичко васпитање (прилагођено трупној настави). Будуће

старешине биле су планиране као носиоци и реализатори наставе физичког васпитања

у јединицама ЈА. До октобра 1950. године надлежност и организациона структура за

телесно васпитање у ЈА није се мењала, али од те године укинута су формацијска места

помоћника начелника по фискултури у наставним одсецима команди дивизиона,

бригада и пукова ( наређење пов. бр. 1975 од 12.10.1950. године). Закључено је да су

командири чета и водова одговорни за сву наставу, а самим тим и за наставу телесног

васпитања, па је било логично да они руководе овом обуком и у дивизији, бригади и

пуку.

У Југословенској армији, у првим послератним годинама (1945-1947), велика

пажња се посвећивала школовању и усавршавању стручних кадрова у области физичке

културе. Крајем септембра 1945. године, тада постојеће Наставно одељење

Генералштаба, ради обезбеђења планске и систематске наставе, предузима прве мере у

одабирању и усавршавању кадрова. Организује се први курс за фискултурне

руководиоце и наставнике фискултуре. Курс је одржан при Државном институту за

фискултуру у Београду, у улици Делиградској, од  23. октобра до 24. новембра 1945.
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године, а похађао га је 31 слушалац. Циљ овог курса је био упознавање са програмом

физичког васпитања из 1945. године, као и са облицима рада, размена мисли и

обједињавање схватања о питањима физичке културе, што је допринело да се тај део

борбене обуке брже и успешније развија и да се остваре жељени резултати. Програм

курса обухватао је теме из програма трупе, који је те 1945. године прописало Наставно

одељење Генералштаба ЈА (теме: „зарјатка“ (вежбе обликовања), рукопашни бој

(борба прса у прса), атлетика, вежбе на справама и одбојка). Све теме су извођене

практично, а на теоретским часовима су изучавани: методика физичког васпитања,

организација физичке културе у ЈА, изградња фискултурних објеката и материјално

- финансијско обезбеђење наставе физичке васпитања и остале спортске делатности.

Били су то први кадрови Југословенске армије који су распоређени на места

руководиоца и наставника из области физичког васпитања у војним школама и

јединицама ЈА. Тиме су постављени темељи физичке културе у Југословенској армији.

Након првог курса, одржан је наредне 1946. године и други курс у трајању од

два месеца, за пуковске референте за физичко васпитање, а у организацији

Генералштаба ЈА - Фискултурног одсека. Курс је одржан у Београду од 25. августа до

20. октобра 1946. године, а похађала су га 33 слушаоца (Лонцовић & Живковић, 1986,

291). При командама армија одржани су и краћи курсеви (недељни) за референте у

дивизијама и бригадама. На њима су курсисти добијали основна упутства за

спровођење плана и програма физичког васпитања (из 1945. године) и за организовање

и спровођење спортских такмичења.

Курсеви су били најпогоднија форма за брзо оспособљавање кадрова у првим

годинама после Другог светског рата. И поред тога, постојала је потреба за још

школованијим кадром, нарочито за наставницима физичког васпитања у војним

школама и центрима. Зато је донета одлука да се при Државном институту за

фискултуру у Београду, оформи Војно одељење Државног института за фискултуру,

1. децембра 1947. године (у Делиградској 27) под називом „Једногодишњи

фискултурни курс“ (Војни архив, 1947, Фонд ССНО, К-284, ф-01, 001/001, 14-16). За

организацију овог курса од стране ЈА одређени су: командант курса (капетан Иван

Филипић), комесар курса (капетан Саво Скоко), а за наставнике су постављени: војни

службеник четвртог ранга Фрањо Жиц као старији наставник и потпоручник Војо

Рајновић као наставник. Остали наставници су били са ДИФ-а, односно лица из

грађанства.
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Школовање је почело 1. децембра 1947. године,  а пријемни испит су полагала

53 официра ЈА (од којих су 4 припадника били из Народне милиције). За време

школовања слушаоци су изучавали 19 предмета. Тако је 1. децембра 1948. године,

завршила са радом прва класа слушалаца ДИФ-а. Сви официри су били распоређени на

најодговорнија места референата физичког васпитања у ЈА. Највећи број (51) је био

распоређен на дужности наставника  и руководилаца физичког васпитања у пуковима,

а мањи број у дивизијама и армијама. Већ у фебруару 1948. године, почела је са

школовањем друга класа, коју су похађала 52 слушаоца.

Војни слушаоци су били смештени у оквиру интерната Државног института за

фискултуру, који се налазио у Делиградској улици, у Београду. За време

једногодишњег школовања војни слушаоци су изучавали и полагали 19 предмета и то:

Табела 16 - Преглед предмета школовања војног одељења при ДИФ-у из 1947 године

(Војни архив, 1947, Фонд ССНО, К-284, ф-01, 001/001, 14-15.)

1. Политичка настава - 370 часова
2. Руски језик - 74
3. Војна обука - 215 (борба прса у прса, стројево правило, наоружање, настава гађања, тактика

и топографија)
4. Анатомија са биомехаником - 67
5. Физиологија са физиологијом спорта - 72
6. Хигијена и прва помоћ - 48
7. Педагогика и психологија - 39
8. Историја физичке културе - 26
9. Организација фискултурног покрета ФНРЈ - 20
10. Методика физичког васпитања - 48
11. Опште физичко образовање - 110
12. Борилачки спортови - 74 (бокс 26, мачевање 28, рвање 20)
13. Атлетика - 112
14. Спортска гимнастика - 48
15. Игре - 111 (фудбал 36, одбојка 18, кошарка 33, елементарне игре 18, опште о играма 6)
16. Пливање - 74
17. Народне игре и плесови - 28
18. Смучање - 90
19. Логоровање - 111

Укупно је реализовано 1.737 часова по наставном плану и програму ДИФ-а.

Настава смучања је била организована  од 15.01 до 05.02. 1948. године на Јахорини, а

логоровање, заједно са студентима ДИФ-а у трајању од месец дана, од 05.06 до 04.07.

1948. године на Борачком језеру. Иначе, војни слушаоци су били одвојени од цивилних

због посебног НПП-а, а израђена је и посебна скрипта која је направљена од предавања
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наставника. Све справе и реквизите је обезбедио ДИФ, осим за смучање и логоровање

што је обезбеђивала Армија.

По завршетку школовања највећи број слушаоца, чак 51 од 53, био је

распоређен на дужности наставника и руководиоца физичког васпитања у пуковима, а

мањи број у дивизијама и армијама. У фебруару 1948. године отпочела је школовање

друга класа са 52 слушаоца.

Југословенска армија је стицајем околности имала веома велики број

фискултурних радника и стручњака, тако да је Армија имала на окупу најбољи кадар

од свих тадашњих  фискултурних организација и установа. Велики број припадника ЈА

је тада изабран у највеће фискултурне цивилне органе као што су били: Фискултурни

савез Југославије, републички и локални фискултурни органи - одбори. Спорт је прво

почео да се развија у војним спортским друштвима: Партизан, Наша крила, Хајдук,

Морнар (Босиљчић и др., 1980, 56). Поред тога постојала су бројна спортска друштва

у армијским областима, Гарди и КНОЈ-у. Највећи број врхунских спортиста у том

периоду регрутован је у државне репрезентације из редова ЈА: атлетичари - Фрањо

Михалић, Иван Губијан, Петар Шегедин, Андрија Отенхајмер; фудбалери - Стјепан

Бобек, Златко Чајковски, Фрањо Шоштарић, Марко Валок; боксери - Павле

Шовљански, Ивица Павлић; кошаркаш - Вилмож Лоци; пливач - Борис Шканата;

шахиста - Светозар Глигорић; рвач - Боривоје Вуков итд.

Четврта управа Генералштаба ЈА је био највиши орган у оквиру војске у

периоду 1945-1950. године, који је руководио системом физичког васпитања у ЈА. У

годишњим извештајима забележене су све активности које су се спроводиле у процесу

управљања организационим облицима система физичког васпитања у ЈА. Ту се пре

свега мисли на планирање, организовање, руковођење и контролу у процесу обуке у

систему физичког васпитања. Имајући у виду знатно боље услове које је имала војна

организација (знатно бољи него у грађанству), све локалне, општинске и друге

институције су биле усмерене на тесну сарадњу с војском. Новоформирана стручна

тела, одбори и организације из области фискултуре, обавезно су у својим редовима

имали и припаднике војске, као проверен и стручан кадар у процесу стварања и

успостављања система физичког васпитања у ратом разрушеној држави. Стицајем

околности, у Југословенској армији после Другог светског рата, нашао се велики број

фискултурних радника и стручњака који су имали веома тежак задатак успостављања

система физичког васпитања у ЈА.
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7.2. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ СИСТЕМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У
ПРОЦЕСУ ОБУКЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ НАРОДНОЈ АРМИЈИ У ПЕРИОДУ
1951-1992. ГОДИНЕ

Период постојања ЈНА, представљаo je период промене у систему физичког

васпитања и стварања сигурнијег материјално-финансијског обезбеђења по питању

физичког васпитања, односно модернизације и осавремењавања и изградње

материјалне базе физичке обуке. У овом периоду органи задужени за организацију

обуке су били веома активни по питању: издавачке делатности, израде директива

-наређења - извештаја о извођењу наставе физичког васпитања, саветовања и стручних

скупова, као и сарадње са стручним установама у земљи. Резултати истраживања која

су спровођена за армијске потребе искоришћена су за унапређење система физичког

васпитања у циљу подизања борбене готовости војника и јединица ЈНА.

7.2.1. Систем физичког васпитања у процесу обуке у Југословенској народној
армији у периоду 1951-1992. године

Од децембра 1951. године, Југословенска армија је добила нови назив

- Југословенска народна армија и задржала га је до распада Социјалистичке

Федеративне Републике Југославије 1992. године. Почетак овог периода обележио је

низ реформи заснованих на сопственим искуствима које је бивша ЈА имала од 1945.

године. У области физичког васпитања уочени су многи недостаци, али су постигнути

добри резултати као што су: организованије и редовније извођење јутарњег вежбања,

побољшање кондиционе припремљености војника и питомаца, боља припрема и

организација часова физичког васпитања (обуке), као и побољшање материјалног

обезбеђење. Уочени су и следећи недостаци: недовољна заинтересованост командног

кадра  за општу физичку обуку војника и питомаца војних школа, недовољна физичка

припремљеност и стручна оспособљеност старешинског кадра из области физичког

васпитања, нарочито када је у питању непосредно руковођење - односно извођачи

часова физичког васпитања (командири чета и водова). У циљу побољшања области

физичког васпитања у ЈНА, извршена је децентрализација у настави, у спортским

такмичењима и у масовним јавним наступима. Евиденција и праћење наставе и осталих
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спортских делатности у војсци, сведени су на такав обим који је био најрационалнији и

најпрактичнији, а да се притом није нарушавало правилно руковођење, планирање и

контрола у области физичког васпитања. Пошто је физичка обука војника, старешина и

питомаца у једном периоду била на ниском нивоу и мање квалитетна у односу на

остале предмете, посебном директивом је било уређено да сва одговорност за физичку

обуку буде пренесена на команде јединица, установа и школа и да се преко планираног

броја часова за физичку обуку, планира и фонд сати из физичке обуке који ће

допринети побољшању кондиције војника, старешина и питомаца.

Почетком 1960. године, Генералштаб ЈНА је приступио изради нових планова и

програма борбене обуке и васпитања, а самим тим и физичког васпитања. Резултат

тога је било и издавање Упутства за телесно васпитање у Југословенској народној

армији, које је издао Државни секретаријат за послове народне одбране (Генералштаб

ЈНА бр. 263 од 1. јуна 1960. године). Ово упутство је ступило на снагу 01.08.1960.

године. Њиме су стављене ван снаге све раније одредбе које су до тада регулисале

област физичког васпитање у војсци, а које су биле у супротности са одредбама овог

упутства. Наставници физичког васпитања у ЈНА су користили Приручник за телесно

васпитање, који је одобрио Државни секретар за послове народне одбране бр. 160 од

30.03.1960. године. Упутство које је било у употреби у овом периоду имало је за циљ

да регулише начин извођења физичког (телесног) васпитања у складу са постојећим

условима, ради развијања физичких способности војника и старешина. која им је  била

потребна за вршење њихових задатака.

На основу  Закона о Југословенској народној армији (члан 10, став 2) у

Службеном војном листу бр 1/65, 10.05.1973. године објављено је ново Упутство за

физичко васпитање у Југословенској народној армији које је одмах ступило на снагу.

Ступањем на снагу овог упутства престали су да важе: Упутство за телесно

васпитање у ЈНА издање из 1960. године, Приручник за телесно васпитање, издање из

1960. године и све одредбе које су до тад регулисале физичко васпитање, а које су биле

у супротности са одредбама новог упутства.

Упутство за извођење физичког васпитања у оружаним снагама СФРЈ из 1986.

године, је ступило на снагу 27.02.1986. године, на основу члана 108, став 3, Закона о

општенародној одбрани (Службени војни лист број 12/82, тачка 1. под 9). Усвајањем

новог Упутства, ван снаге је стављено Упутство за физичко васпитање у ЈНА, издање

Генералштаба ЈНА (Четврта управа) инт. бр. 563 од 10.05.1973. године.
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Систем физичког васпитања у периоду 1951-1992. године обухватао је следеће

организационе облике: јутарње вежбање, час физичког вежбања за војнике, час

физичког вежбања за старешине, провера физичких способности војника и

старешина, спортско поподне (спортски дан), спортска делатност и јавни наступи

(слободне спортске активности), кондиционо вежбање, физичко вежбање у склопу

војностручне обуке (примењено физичко вежбање) и јавни наступи. Неки од

наведених организационих облика нису егзистирали током целог периода од 1951

-1992. године, већ су овим радом обухваћени сви организациони облици који су били

уведени у процес обуке, али и нестајали током постојања ЈНА у наведеном периоду.

Табела 17 - Организациони облици физичког васпитања у ЈНА у периоду 1951-1992. године.

Организациони облици физичког васпитања у ЈНА у периоду 1951-1992.

Јутарње вежбање

Час физичког вежбања

Физичко вежбање старешина

Провера и оцењивање физичких способности војних лица

Спортско поподне  → Спортски дан

Спортска делатност и јавни наступи → Слободне спортске активности и рекреација→
Слободне спортске активности

Кондиционо вежбање

Физичко вежбање у склопу војностручне обуке → Примењено физичко вежбање

Јавни наступи
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Јутарње вежбање у ЈНА - Јутарње вежбање се од 12.09.1951. године,

наређењем Четврте управе, пов. бр. 1790, изводило после намештања кревета, те су

тако отклоњене мањкавости око намештања кревета након повратка са јутарњег

вежбања (Војни архив, 1951, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 11.). Истим

наређењем одређено је да се при температури од - 10° и нижим, не изводи јутарње

вежбање напољу, а ако је температура била до - 10°, а да при томе није дувао ветар и

није било падавина, јутарње вежбање се морало изводити у дневном оделу, без капе и

опасача. Измене у програму јутарњег вежбања су наступиле директивом, пов. бр. 60/53

за обуку у 1953/54. години и на снагу је ступио нови програм јутарњег вежбања (Војни

архив, 1953, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 15). Нове вежбе су биле

састављене по сплетовима: сплет простих вежби, сплет вежби  са пушком и сплет

вежби са теретом. Сваки сплет се састојао од 8 до 10 вежби од 4/4 такта. На првим

часовима вежбе су се изводиле по 4 такта, а на наредним часовима број извођења се

повећавао до 12 тактова. Од 1956. године јутарње вежбање се изводило свакодневно у

трајању од 20 минута, осим празником, по наређењу Четврте управе ГШ ЈНА (Војни

архив, 1956, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 002/001, 28.). Од 1960. године јутарње

вежбање се изводило само са војницима и питомцима, са слушаоцима војних школа и

осталим војним лицима оно се није  изводило. Први писани трагови о употреби

јутарњег вежбања у обуци у српској војсци датирају још из 1867. године

(Министарство воено, 1867, 8-14).

Јутарње вежбање се од 1960. године реализовало из три дела:

 у првом делу у оквиру јутарњег вежбања примењивала су се наизменична

кретања (кретање ходом - трчећи) ради загревања организма и навикавање на

трчање (Државни секретаријат за послове народне одбране, 1960б, 9-44);

 у другом делу јутарњег вежбања изводила су се три сплета вежби (по девет), у

циљу обликовања мишића, зглобова, држања тела и способности за кретање, а

углавном су то били сплетови простих вежби. У другом делу јутарњег вежбања

реализовале су се вежбе које нису захтевале употребу справа, на сваком

равнијем тлу, појединачно и групно, са много вежбача на малом простору. По

трајању и јачини покрета, као и по утицају на поједине групе мишића, вежбе су

се могле  прилагођавати потреби и способности вежбача. Примењивале су се и

просте вежбе у облику вежбовног састава, у виду већ научених вежби (8), које

су се изводиле у 4 такта;
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 у трећем делу јутарњег вежбања изводиле су се просте игре, разни скокови,

кратка трчања (штафете), ношења и отпори; јутарње вежбање се завршавало

ходом у трајању од једног минута.

Прве три недеље војници су методички обучавани за правилно извођење вежби

и упознавање са садржајем програма вежбања. У четвртој недељи постепено се

повећавало оптерећење, при чему се размак између вежби смањивао, а вежбе су се

изводиле у шест и осам тактова, а све у циљу њиховог јачег утицаја на организам и

веће издржљивости и увежбаности. После 14 недеља вежбе су се опет изводиле по 4

такта  ради одржавања постигнуте  увежбаности. У првим недељама обуке изводио се

сплет простих вежби, а затим и сплетови са пушкама и теретима. Програм физичког

вежбања у ЈНА, по питању вежби обликовања  које су се примењивале и на јутарњем

вежбању, обухватао је: просте вежбе, вежбе са пушком, вежбе са теретима, вежбе у

кретању, основне облике скокова и прескока, ношења, отпоре, вежбе сналажења у

простору као што су вртења и претурања.

Вежбе са пушком су се изводиле као и просте вежбе. Изводила су се два сплета

вежби (по девет вежби). Услед тежине пушке, вежбе су имале  за циљ јачање мишића

руку. Војник који је савладао тежину пушке имао би бољи став за гађање, као и све

покрете који се изводе пушком (у борби прса у прса и слично). Основни став из којег

се узимао почетни став за поједине вежбе је био „пушка равно доле“, тј. пушка

водоравно у приручењу, десна рука држи врат кундака, а лева испод пређице ремника.

У том ставу војници су држали пушку у паузама између појединих вежби. У примени

је био и вежбовни састав - вежбе са пушком, који се састојао од осам научених  вежби

које су се изводиле у четири такта.

Вежбе са теретом су се изводиле као и вежбе са пушком, само што је због

тежине терета утицај на развијање снаге мишића био већи. Војник који је савладао

тежину терета био је спретнији и боље је руковао разним оруђем и прибором. Терет се

састојао од: бетонског одливка, величине 12 х 16 х 26 цм, тежине око 12 кг; камена

или џака са шљунком тежине 12 кг; полуге тежине 20 кг. Примењивала су се два

сплета вежби (по седам вежби). Изводио се и сплет вежби који се састојао од девет

вежби, вежбало се са полугом од 20 кг.

Вежбе у кретању су се изводиле у тзв. „шаховском поретку“ или су се могле

изводити у колони по један (врсте вежбача су биле поређане једна иза друге, али  је

свака парна врста  била померена у десну страну за  метар у односу на непарну врсту).
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Простор за рад је био око 40 метара од места полазишта. Сплет вежби у кретању је

обухватао осам вежби (примењивала су се четири сплета вежби - по осам вежби у

сплету).

У оквиру вежби обликовања изводиле су се и вежбе са основним облицима

скокова и прескока: скокови на једној нози, скокови с ноге на ногу, скокови с једне

ноге са доскоком на обе ноге, разношка преко сувежбача. Такође примењивала су се и

ношења: на леђима, на леђима попречно, на плећима, ношења у наручју, ношења на

једном рамену, ношења за вратом, ношење трећег који седи, ношење пузећи

потрбушке, ношење пузећи четвороношке. Отпори су се примењивали као

једноставнији облици вежби у савлађивању живе снаге, изводили су се по паровима

као: потискивања (шакама о рамена, дланом о прса, леђима о леђа, раме о раме у упору

лежећи, врста против врсте и произвољно потискивање) и надвлачења (хватом за оба

ручна зглоба,  за један ручни зглоб, за средњи прст - куке, хватом за шаке, надвлачење

по одељењима).

Вежбе за сналажење у простору су се користиле за развијање окретности и то:

вртења индивидуално и са партнером, са поскоцима, окретања у ходу, колути,

прекопити, премети.

Вежбе снаге и окретности су се састојале од сплета вежби снаге и сплета

вежби окретности. Сплет вежби снаге се састојао од: згибова (у вису стојећи, наскоком,

уз помоћ друга, у слободном вису), поскока (поскоци из чучња са замахом, са рукама

за вратом, преко летве), склекова (склекови са рукама на клупи, на тлу, са ногама на

клупи), прегибања (прегибања на тлу са опруженим рукама, на тлу са рукама за

вратом, прегибање на клупи).

Ради провере успешног извођења јутарњег вежбања и подстицаја за њихово

побољшање, повремено су се вршиле контроле и оцењивање јутарњег вежбања.

Преглед се вршио путем такмичења између водова13 - група (у самосталним водовима

између одељења), у извођењу сплетова вежби (простих, са пушкама, са теретима). При

томе се свака вежба изводила по осам тактова, са око 15 секунди размака између

вежби. Преглед и оцењивање вршио је командир чете (самосталног вода и њима равне

старешине) и при томе оцењивао: тачност и складност покрета; чврстину, замах и

еластичност покрета; издржљивост.

13 Основна формацијска борбена јединица у војсци која је бројала око 30 људи.
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Од 1973. године јутарње вежбање се изводило свакодневно (сем недељом и

празником), непосредно пре почетка наставе у трајању од 20 минута у јединицама,

односно 15 минута у војним школама (Савезни секретаријат за послове народне

одбране, 1973а, 22). Тада се оно изводило само радним даном (од тада и суботом), по

20 минута за све, да би касније, за питомце војних школа, уведено вежбање од 15

минута и то пре почетка наставе (раније је било после намештања кревета и пре

доручка). Реализацију јутарњег вежбања контролисао је наставник физичког

васпитања, а не командир, као што је било по ранијем упутству из 1960. године. Циљ

јутарњег вежбања је био да утиче на побољшање и одржавање опште физичке

способности.

У програм јутарњег вежбања улазили су: разни облици истрајног кретања

(наизменично кретање, кретње трчећим кораком), затим просте вежбе, вежбе са

бетонском коцком или са пушком, савлађивање препрека и друге. Јутарње вежбање се

употребљавало у четири варијанте:

o прва варијанта:

 у трајању од шест минута изводило се наизменично кретање. У првом

месецу обуке планирано је минут ходања + минут трчања + минут ходања + трчања +

два минута ходања, а од другог месеца минут ходања + минут трчања + минут ходања

+ два минута трчања + минут ходања (вежба је почињала и завршавала се ходањем);

 у трајању од осам минута изводио се први комплекс простих вежби. У

првом месецу обуке све су се вежбе изводиле у четири такта, а од другог месеца се број

тактова постепено повећавао за један до два месечно - до осам тактова. Од шестог

месеца обуке вежбе су се изводиле у шест тактова;

 у трајању од шест минута изводило се трчање на 1.000 метара. У првом

месецу се 1.000 метара трчало за пет минута, од другог до петог месеца за око четири и

по минута, а од шестог месеца за око четири минута. Остатак времена се проводио у

ходању;

o друга  варијанта:

 у трајању од шест минута изводило се лагано трчање пет минута +  минут

ходања; брзина трчања је била 150 - 200 метара за минут;

 у трајању од осам минута изводио се комплекс вежби са бетонском

коцком или са пушком; од другог месеца почињало се са четири такта, а затим

постепено повећавало до осам тактова; од шестог месеца вежбало се у шест тактова;
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 у трајању од шест минута изводило се трчање на 1.000 метара (као у

првој варијанти).

o трећа  варијанта:

 у трајању од 12 минута изводило се темпо трчање; у првом месецу трчало

се 1.500-1.800 метара, од другог месеца па даље - постепено се повећавала дужина на

2.000-2.500 метара;

 у трајању од осам минута изводио се комплекс простих вежби, вежби са

бетонском коцком или са пушкама - по четири такта;

o четврта  варијанта:

 у трајању од шест минута изводило се трчање са променом темпа; трчало

се пет минута наизменично: један минут лагано (око 150 метара за минут), један минут

брже (око 200 до 250 метара за минут), последњи минут се проводио у ходању;

 у трајању од осам минута савладавала се стаза са препрекама (пешадијске

препреке); од трећег до петог месеца обуке деонице од по три препреке су се

прелазиле непрекидно у кругу током свих осам минута, у почетку ходом, затим

лаганим па бржим трчећим кораком; од шестог месеца па даље деонице са шест

препрека су се прелазиле на исти начин; на једној деоници са три, односно шест

препрека вежбало је једно одељење.

 у трајању од шест минута изводило се трчање на 1.000 метара (као у

првој варијанти).

Четврта варијанта јутарњег вежбања није се планирала у зимском периоду. У

зимском периоду, при јаким ветровима и падавинама, требало је спречити настајање

прехлада и промрзлина облачењем одговарајуће одеће, применом одређених вежби и

темпом њиховог извођења. При температурама нижим од -10° није се изводило

вежбање напољу изузев смучарске обуке.

У јединицама и војним школама јутарње вежбање се изводило по водовима и

њиме је руководио командир вода. Са командирима вода се вршила редовна припрема

за извођење јутарњег вежбања. Припрему је вршио инструктор, односно наставник

физичког васпитања. Почетак и завршетак јутарњег вежбања оглашавао се знаком

трубе или неким другим звучним сигналом. Повремено се јутарње вежбање могло

изводити уз музичку пратњу. Места на којима се изводило јутарње вежбање била су

јасно обележена стазама и деоницама за ходање и трчање. План и програм јутарњег

вежбања је састављао инструктор за физичко васпитање за период од месец дана. У
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плану је тачно било назначено: која варијанта јутарњег вежбања се изводи, врсте

вежби, обим извођења, трајање и место извођења, итд. При планирању посебна пажња

се посвећивала: периоду обуке, савладаном градиву из наставног програма, годишњем

добу и објектима којима је располагала јединица.

Од 1986. године јутарње вежбање је било предвиђено за војнике и питомце и

изводило се свакодневно сем недељом и празником (после устајања и намештања

кревета), пре почетка обуке у трајању од 20 минута. Руковођење и контролу јутарњег

вежбања су спроводили дежурни органи јединица, команди и установа, а изводили су

га командири одељења и питомци на стажирању.

Јутарње вежбање су обавезно изводили војници све време током служења војног

рока, питомци све време трајања школовања, а старешине док су у активној служби,

без обзира на године живота. Програм јутарњег вежбања су састављали органи за

физичко васпитање јединица, команди и установа за период од месец дана. При

планирању садржаја водило се рачуна о постепеном повећавању интензитета вежбања

и оптерећења, усклађујући их са потребама војностручне обуке. Методску припрему

непосредних извођача јутарњег вежбања вршили су стручни органи за физичко

васпитање (јединице, команде, установе) за сваки месец, на основу плана припреме.

Место извођења и време почетка (завршетка) јутарњег вежбања регулисале су

јединице, команде и установе зависно од конкретних услова и могућности. Није било

дозвољено колективно јутарње вежбање већих састава уз коришћење снимљених

магнетофонских трака. Јутарње вежбање се изводило по водовима и наставним

групама. Јутарњим вежбањем руководили су и свакодневно га контролисали дежурни

органи јединица, команди и установа,  а изводили су га командири одељења и питомци

на стажирању. Јутарње вежбање се могло изводити у више варијанти које су се

наизменично планирале  у зависности од периода обуке и годишњег доба.

Садржај јутарњег вежбања се планирао на следећи начин: наизменична кретања,

темпо трчања, умерена истрајна трчања, брза трчања, умерено брза трчања и

комплекси једноставних вежби обликовања (без справа и реквизита, вежбе са оружјем,

вежбе у паровима, вежбе у кретању), (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1986,

22). За јутарње вежбање старешина, претежно су се планирале вежбе обликовања и

наизменична кретања, а интензитет и оптерећење прилагођавали су се годинама

живота. При планирању варијанти јутарњег вежбања, водило се рачуна о усклађивању

дневног и недељног оптерећења са садржајима извођења физичког васпитања. Јутарње
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вежбање се могло изводити у два дела. У првом делу су се планирала наизменична

кретања, темпо кретања или умерено истрајна кретања, а у другом делу вежбе

обликовања. Јутарње вежбање се могло планирати и у три дела, али су се начелно

понављале активности из првог дела. Јутарње вежбање се изводило у одећи према

прописаном Правилу службе оружаних снага. Наизменично кретање у првом делу

јутарњег вежбања изводило се ходом, па трчећим кораком у одређеној временској

јединици, а ови облици кретања понављали су се више пута. Темпо трчање се изводило

лаганим и брзим трчећим кораком у јединици времена, ови облици кретања понављали

су се наизменично. Истрајна трчања изводила су се умереним темпом, оптималном

брзином која је одговарала дужини стазе и датом времену.

Часови физичког вежбања у ЈНА - часови физичког вежбања су се од 1951.

године, реализовали по плану и по садржајима као у периоду 1945-1950. године.

Новина је настала 1953. године, када је Фискултурно одељење Генералштаба,

израдило нову стазу препрека, дужине 240 метара на којој је било 18 препрека14.

У ЈНА, формирањем Управе за ванармијско војно васпитање, уведена је

предвојничка обука - физичка обука (часови физичког васпитања), намењена сеоској и

радничкој омладини. До 1954. године фонд ове наставе је био 27 часова, а од те године

број часова је повећан на 35 часова. Поред тих часова физичког васпитања, омладинци

су за време логоровања изводили јутарње вежбање. Садржај те обуке узет је углавном

из програма који је прописан за трупу, али је био нешто лакши и прилагођен њиховом

узрасту. Намера је била да се омладинци боље упознају са физичком обуком у Армији,

а основни циљ је било да се што боље физички припреме, како би лакше поднели

напоре током служења војног рока. Физичку обуку су изводили командири центара и

водова уз помоћ чланова друштва Партизан и разних спортских организација. Управа

за ванармијско војно васпитање ЈНА израдило је и штампала брошуру Физичка обука

- Приручник за командире предвојничке обуке, у којој је обухваћено и разрађено

градиво за предвојничку обуку у којој је обухваћено и разрађено градиво за

предвојничку обуку радничке и сеоске омладине.

У току 1957. године детаљно су разматрани планови и програми физичке обуке

у новоформираним наставним центрима у оквиру војске. Будући да је у трупи  већ

14 Жичана мрежа, шибље 80 цм, тараба висока два метра, брвно дуго шест метара, две греде, скела,
водоравне лествице, жичана ограда, вратило, комбиноване лестве, три греде, отвори - врата - прозори,
тунел, пањеви, ходник, нагнута тараба, греда 80 цм и ров ширине два до три метра - од 1946. године  на
часовима физичког вежбања је реализовано савлађивање препрека на стази дужине 110 метара, а од
1949. године стаза препрека износила је 150 метара.



107

постојао нови план и програм физичке обуке потребно је било размотрити начин

разраде и посебне планове и програме за те центре - да би се кроз приближно

истоветан план и програм војници упознали са основном техником извођења радњи

- вештина и постепено подизали своју физичку способност. Зато је Директивом за

наставу, 1956/57. године, било одређено да се у наставним центрима изводе провере

физичких способности у оквиру часова физичког вежбања, како би се стекао увид у

физичку способност и кондицију војника приликом њиховог доласка на одслужење

војног рока, као и на крају наставе (Војни архив, 1953, Фонд ССНО, К-284, фасцикла

01, 002/001, 29). Обављане су по две провере: прва - после осам дана редовне наставе и

друга - пет дана након одласка војника из наставних центара у јединице.

У 1958. години по одлуци Четврте управе ГШ ЈНА, недељни фонд  за часове

физичког вежбања је био повећан са два на четири часа, због регрута који су

неспремни долазили на одслужење војног рока. У току 1959. године укупан фонд сати

за часове физичког вежбања за припаднике родова и служби је износио 90 часова и био

је распоређен у два периода по 45 часова. Од 90 часова на препреке је одлазило 30

часова, на борење 25 часова, атлетику 29 часова и спортске игре 6 часова. Прописано је

било да час физичког вежбања има следеће делове: уводни део у трајању од осам

минута (изводиле су се сплетови простих вежби, вежбе са пушкама и теретом и

сплетови вежби у кретању), главни део часа у трајању од 38 минута (од тога 30 минута

је било намењено за извођење садржаја из препрека, борења, атлетике и 8 минута за

елементарне игре) и завршни део часа у трајању од 4 минута (ходање са песмом) (Војни

архив, 1959, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 002/001, 3).

Часови физичког вежбања15 у периоду 1960-1972. године (према Упутству из

1960. године) су се реализовали у фонду од два часа недељно, а у неким јединицама

попут војне полиције и специјалним јединицама у оквиру ЈНА број часова је могао

бити и већи. Часови физичког вежбања су се регулисали планом и програмом наставе.

Планирали су се тако да се првенствено изводе у дане када је људство мање изложено

физичким напорима. Часови нису смели да се спајају, него су се распоређивали у

правилним временским размацима у току недеље. Само код провере физичких

способности и код пливања, допуштало се спајање часова (највише два часа).

15 Телесно вежбање - назив који је био у употреби у ЈНА у наведеном периоду.
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На часовима физичког вежбања првенствено су се обрађивале следећи

програмски садржаји (Државни секретаријат за послове народне одбране, 1960б, 47

- 77):

 атлетика - пре свега оне дисциплине које развијају издржљивост и

способност за савлађивање простора (спринт, трчање дугих деоница (истрајна трчања)

и скокови); атлетске дисциплине које су се примењивале у ЈНА у овом периоду су

биле: трчања на 100 метара, 1.500 метара, 3.000 метара, као и трчања крос - кантри

1.500-3.000 метара, скокови у даљ и у вис, бацања кугле и бомбе;

 савлађивање стазе са препрекама ради стицања способности са

савлађивање разних природних и вештачких препрека (пузања, скокови, прескоци,

пењање и прелажење); савлађивање простора и препрека на земљишту служило је за

стицање практичних вештина и навика непосредно корисних за рад и борбу; овај

програм је био веома важан за повезивање са осталом војном обуком; за усвајање

вештина у пузању, пењању, равнотежи, и скакању користила се стаза од 240 метара са

18 разних препрека (жичана мрежа, плот од шибља, тараба, брвно, две греде, скела,

водоравне лестве, жичана ограда, вратило, комбиноване лестве, три греде, отвори -

врата - прозори, тунел, пањеви, ходник, нагнута тараба, греда и ров)16;

 борење - у циљу стицања способности за напад и одбрану у непосредној

- блиској борби са оружјем и без њега (начини борбе пушке са бајонетом, џудо, бокс и

рвање); борење је представљало савлађивање отпора живе снаге противника; изводило

се са оружјем и без оружја (борење пушком са бајонетом, основна знања из џудо

борења и основна знања из бокса);

 пливање - обука непливача, основни начини пливања, улажење у воду,

роњење, игре у води, спасавање дављеника, пливање помоћу приручног материјала;

 игре - користиле су се основне (елементарне, просте) игре, које су се

обично изводиле на завршетку  главног дела часа физичког васпитања и сложене

такмичарске - спортске игре (одбојка, рукомет, кошарка, фудбал);

 оријентациони крос - под оријентационим кросом подразумевала се

врста физичке активности која се огледала у кретању по непознатом или мало

познатом земљишту, с циљем да се у што краћем времену савлада унапред одређена

маршрута или да се пронађу одређени објекти (контролне станице) на ограниченом

16 У јединицама РМ-а користиле су се морнаричке препреке - 18: водоравни конопац, плот од шибља,
моло, брвно, скела, клупа, пречаге, висак, три греде, комбиноване лестве, отвори - врата - прозори,
бочница, тунел, бродске степенице, десантна мрежа, ходник, јарбол и ров.
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делу земљишта; ово кретање могло се вршити појединачно или у групама вежбача, а

задаци из оријентације могли су се савлађивати на следеће начине: без карте и било

каквих справа за оријентацију; без карте али уз помоћ бусоле и по карти и уз помоћ

бусоле и других справа за оријентацију у природи; оријентациони крос и сва слична

оријентациона такмичења у природи била су од великог значаја, нарочито за све

припаднике армије јер се преко ове активности практично увежбавала способност

разнолике сналажљивости на непознатом земљишту, односно што брже прилагођавање

и упознавање тог земљишта ради извршења постављених задатака у свако доба и на

сваком месту.

Ради  потпунијег и свестранијег физичког васпитања изводиле су се и:

 вежбе на справама и на тлу (вежбе на справама: вежбе на вратилу,

разбоју, круговима, коњу, јарцу, пружној дасци, пружном столу, одбојном платну,

греди, точку, конопцу, лествама; вежбе на тлу - акробатика);

 игре - просте и спортске.

Час физичког васпитања, као основни наставни облик који се примењивао у

периоду 1973-1985. године (према Упутству из 1973. године), обухватао је следеће

садржаје: теорија и методика ФВ, гимнастика, савлађивање простора и препрека,

борење, атлетика, пливање, игре и смучање. Број часова физичког васпитања на

недељном нивоу се одређивао плановима и програмима јединица и војних школа,

директивом или посебним наређењима. Наставни час физичког васпитања у

јединицама је трајао 50 минута, а у војним школама 45 минута и у начелу се састојао

од: уводног дела (5-10 минута), главног дела (35-40 минута) и завршног дела (око 5

минута). У оквиру два спојена часа уводни део је трајао 10-20 минута, главни део 65

-85 минута, а завршни део 5-10 минута.

У уводном делу часа, после постројавања и кратког излагања циља и садржаја

часа, са целим водом (наставном групом) изводиле су се вежбе за загревање,

разгибавање и припрему организма за напорније вежбе у главном делу часа. У почетку

обуке, тј . док су се училе вежбе које су биле саставни део јутарњег вежбања, уводни

део часа је могао да траје и дуже од 10 минута. Када би се те вежбе савладале, уводни

део би се скраћивао и у њему би се изводиле вежбе које би по карактеру одговарале

теми која би се обрађивале на главном делу часа. Ако је часу физичког васпитања

претходио час у коме је било доста кретања (нпр. тактичка обука и слично), уводни део

часа се могао скратити, па чак и изоставити. У таквим случајевима се командиру вода



110

(наставнику) давала слобода да, на основу увида у припремљеност вежбача, одлучи

сам о трајању и садржају или изостављању уводног дела часа. Уводним делом часа

руководио је командир вода (наставник).

У главном делу часа се рад, зависно од теме, изводио са целим водом или по

одељењима, односно са већим или мањим групама. Одељења или групе могле су да

буду формиране према физичким способностима и знањима вежбача, али и по

принципу равномерног распоређивања вежбача. У овом делу часа се изводила обука и

увежбавање оних вежби које су биле предвиђене планом и програмом.

У завршном делу часа изводиле су се вежбе за смиривање организма, доводило

се вежбалиште у ред, давала се кратка оцена о раду на протеклом часу или би се

појединцима давали одређени задаци.

Садржаји градива који су се обрађивали  на часовима  физичког васпитања у

периоду 1973-1985. године били су (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1973,

127-340):

 Гимнастика - задаци гимнастике су били: да развију снагу, окретност и гипкост,

као и координацију покрета, осећај за положај тела у простору и способност за

извођење брзих и прецизних покрета, да развију одлучност, смелост, вољу и да

утичу на правилно формирање и држање тела. Садржаји који су се обрађивали

из гимнастике обухватали су: вежбе без справа, вежбе у кретању, вежбе у

паровима, вежбе са справама (вежбе са пушком, вежбе са бетонском коцком

(12-15 кг, вежбе са тегом 20-30 кг,  ношење сувежбача), вежбе на справама;

 Савлађивање простора и препрека - обука у савлађивању простора и препрека

обезбеђивала је: стицање и високи развој вештина и навика за несметано

кретање по разноликом земљишту и преко природних и вештачких препрека;

развој основних психомоторних особина (издржљивости, брзине, снаге и

окретности); развој морално-вољних особина (упорности, одважности,

сналажљивости). Настава се изводила на посебно уређеним објектима (стаза

препрека, вежбалишта са справама) и на слободном земљишту. Садржај

савлађивања простора и препрека обухватао је: истрајна кретања, брза трчања,

прикривена кретања, оријентационо кретање, савлађивање препрека

(савлађивање препрека је обухватало: скокове и прескоке (скок преко рова са

ноге на ногу, скок преко рова са једне ноге доскоком на обе, нагазни скок,

прескок одножно, прескок одбочно са ослоном на једну руку и супротну ногу,
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прескок прекорачно ослоном на једну руку, скок у дубину); пењање и

прелажење (пењање завесом под пазухом и потколено, пењање вучењем у упор,

пењање и прелажење помоћу сувежбача, пењање уз зид помоћу конопца,

прелажење по водоравном конопцу, прелажење преко брвна, греде и

провлачење кроз уске прозоре, отворе димњаке, пукотине)). За усвајање

основних вештина у савлађивању препрека и за комплексно развијање свих

психомоторних особина користила се стаза дужине 240 метара са 18 препрека

различитог карактера, а пешадијске препреке су се примењивале у свим

јединицама изузев морнаричких.

 Борење - садржај борења на часовима физичког васпитања је обухватао:

ублажавање падова, нападе без оружја, нападе са оружјем, самоодбрану,

везивање противника - везивање руку напред, везивање руку на леђима. Да би

се избегле повреде на настави физичког васпитања, када се обрађивао садржај

борења, предузимале су се мере за заштиту од повреда: при извођењу радњи са

пушком потребно је било обезбедити довољна и безбедна растојања и одстојања

између вежбача. Бодови су се вежбали на лутки, а у раду са партнером

употребљавале су се пушке или макете пушки са меканим врхом; бацање се

изводило на меканој подлози. Све врсте удараца било је потребно назначити

уколико није било могућности да се они уче и вежбају на посебним уређајима;

болне захвате код разоружавања, извођења полуга, дављења и слично требало је

изводити без примене велике снаге и на дати сигнал партнера захват се одмах

прекидао. Пружање снажног отпора при извођењу појединих захвата није било

дозвољено јер је то био најчешћи узрок повређивања.

 Атлетика - садржај је обухватао:

- трчање: трчање на кратким стазама (100, 200 и 400 метара), трчање на

средњим (800-2.000 метара) и дугим стазама (од 3.000 метара и дуже), крос

- контри (трчања на природно испресецаном земљишту);

- скокови: скок у даљ, скок у вис;

- бацања: бацање бомбе (из места, из залета), бацање кугле.

У циљу обезбеђивања од повређивања на часовима атлетике извођач је

био дужан да обрати пажњу на следеће ствари: код трчања на кратким стазама и

свим трчањима потребно је било извршити адекватно загревање мишића; за

трчања на средњим и дугим стазама  било је потребно припремити војнике и
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старешине; за скокове - јама са песком је увек требала да буде прекопана;

приликом бацања било је неопходно водити рачуна о кретању војника и

старешина изван простора за бацање;

 Пливање - садржај пливања је обухватао: вежбе за привикавање на воду ,

прсно пливање, бочно пливање, краул пливање, леђни краул, старт и окрети,

роњење, скокови у воду, пливање у оделу и са приручним средствима,

спасавање и оживљавање дављеника. У циљу обезбеђења од несрећних

случајева командир или наставник на часовима пливања био је дужан да

предузима следеће мере: стално пребројавање пливача - војника пре уласка у

воду, у води и по изласку из воде; делио је  пливаче по паровима због

контроле; обезбеђивао је службу спасавања и приручна средства за

спасавање; стартни скокови се нису обучавали у води плићој од 1,2 метра;

нису се  дозвољавали скокови са ивице базена у воду плићу од 1,5 метара, а

са петометарског торња у воду плићу од 4 метра; за време извођења скокова

у близини места где се доскакало било је  забрањено пливање и роњење, а

следећи скок је био дозвољен тек када је претходни скакач отпливао из зоне

скокова најмање 5 метара; роњење и скокове нису смела изводити лица која

су имала оштећену бубну опну; уколико су се код вежбача показивали знаци

јаке хладноће требало је прекинути рад у води; настава се није изводила у

води која је била хладнија од 18°;

 Игре - садржај игара је био: елементарне игре и спортске игре (одбојка,

рукомет, кошарка); у циљу обезбеђења од повређивања приликом извођења

игара потребно је било предузети следеће мере: обезбедити да игралишта

буду исправна; обезбедити да се све игре изводе по правилима и уз обавезно

суђење; сачувати дисциплину у играма на спутавајући слободу и

такмичарски дух.

Садржаји наведеног градива налазили су се у Упутству за физичко васпитање

у ЈНА из 1973. године (градиво из теорије и методике физичког васпитања, гимнастике,

савлађивање простора и препрека, борења, атлетике, пливања, игара и смучања).

Основне организацијске јединице су планирале све облике физичког васпитања: пук

- бригада, самостални батаљон  (чета) и војна школа, а планирање је вршио наставни

орган. У саставу Распореда рада и обуке за војнике ЈНА и Плана координације из

области физичког васпитања планирали су се:
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 часови физичког васпитања у нижим јединицама ЈНА;

 методско - показни часови;

 припрема командира водова;

 инструктаж командира одељења и

 коришћење објеката и опреме.

Остали облици физичког васпитања планирали су се посебним документима:

 план јутарњег вежбања за припаднике ЈНА;

 план и програм спортског дана припадника ЈНА и

 календар такмичења јединица ЈНА.

Часови физичког вежбања у периоду 1986-1992. године (према Упутству из

1986. године) планирали су се и изводили два пута недељно по један час за све време

служења војног рока, а час је трајао 45 минута. Садржај часова физичког вежбања

обухватао је: методику физичког васпитања, савлађивање препрека и простора,

борење, гимнастику, атлетику, пливање, смучање, елементарне игре, спортске игре и

проверу и оцењивање  физичких способности војника и старешина (провера је била

посебан организациони облик физичког васпитања иако се у документима спомињало

да је била део часа физичког вежбања јер се у оквиру провере нису стицала нова знања

и вештине као код осталих садржаја). При планирању распореда часова физичког

васпитања (вежбања), садржаји су се усклађивали са потребама процеса војностручне

обуке и стањем психофизичке оспособљености војника и старешина ЈНА у овом

периоду. Обуку у јединицама изводили су командири водова, а обуком су руководили

командири чета (батерија). У војним школама наставу су изводили наставници

физичког васпитања. Час физичког васпитања је обухватао: усвајање новог градива,

утврђивање и понављање, комбиноване часове, часове спортских игара. У принципу

час физичког васпитања је имао три дела: уводни, главни и завршни део. Часови који су

били везани тематиком и садржајима (гимнастика, атлетика, борење, савлађивање

препрека и простора), за које је поред општег загревања било потребно извршити

специфично загревање имали су четири дела: уводни, припремни, главни и завршни део.

Оваква организација часа је била важна, јер је олакшавала избор вежби и омогућавала

је процену и планирање оптерећења на часу.

Часови физичког вежбања за старешине у ЈНА - у првим послератним

годинама у периоду 1945-1950. године, настава физичког вежбања за старешине

Југословенске армије није се реализовала плански и систематски, односно није била
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предвиђена планом обуке нити прописом регулисана. Ипак, многе старешине су

самоиницијативно користиле своје слободно време за бављење спортским

активностима према личним склоностима. Омиљеније спортске игре су биле фудбал и

одбојка, а када су у питању атлетске дисциплине - бацање кугле и скок у даљ. Наведене

спортске активности спроводиле су се у слободно време, али је било случајева када је,

по одобрењу команде (команданта), извођена и у радно време. Занимљиво је истаћи да

су неким јединицама (нарочито у јединицама Четврте армије), скоро све старешине

обавезно долазиле на часове јутарњег вежбања како би потом играле одбојку све до

почетка радног времена.

У анализи Фискултурног одељења Генералштаба из 1950. године констатовано

је да физичке способности старешина нису на завидном нивоу (да би се процес обуке

реализовао по плану) и истакнуто је да је и руковођење јединицама понекад доведено у

питање због овог недостатка: „У јединицама многе старешине, а нарочито оне

старешине које раде у вишим штабовима и канцеларијама, нису поседовале потребни

физичку кондицију и често су заостајали иза наших војника у погледу издржљивости

и окретности, савлађивања препрека и других тешкоћа, што је са једне стране

знатно отежавало могућности руковођења јединицом, а с друге, овакве старешине

нису биле у стању да предњаче личним примером у случају када су се захтевали већи

напори (Лонцовић & Живковић, 1986, 256)“. Након те анализе уследило је наређење

начелника ГШ ЈА (преко Четврте управе ГШ)  пов. бр. 78, од 14. јануара 1950. године у

којем је наложено да се организује обавезна обука из физичког вежбања за све

подофицире, војне службенике и официре у трупи и у командама - установама, а у

циљу побољшања физичких способности старешинског кадра и побољшању процеса

обуке и руковођења (Војни архив, 1950, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 8).

Обука се изводила у оквиру радног времена једанпут недељно по два часа. Била је

обавезна за све осим за инвалиде, за физички ограничено способне и за оне који су

били лошег здравственог стања или у позним годинама и оне који су били ослобођени.

Одлуку о ослобађању доносиле су команде (управе) које су организовале обуку. За

руководиоце и наставнике одређивани су официри који су за то имали највише смисла

и способности. Како би исправно изводили ту обуку, за извођаче су организоване

инструктаже, под руководством фискултурних органа. Програм и упутство за

извођење физичке обуке које је израдило Одељење за фискултуру Генералштаба ЈА и

обухватало је следеће дисциплине: савлађивање бојних препрека, гимнастику,
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атлетику, спортске игре, борилачке спортове, смучање (зими) и пливање (лети)

(Војни архив, 1950, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 8). Последње две

дисциплине су биле предвиђене тамо где су за то постојале материјалне могућности и

атмосферски услови. Треба напоменути да официри са којима је извођена обука у

јахању нису имали обуку из физичког вежбања. Карактеристично је да се у том

наређењу наглашава потреба за развијањем широке спортске активности старешина

укључивањем у разне дисциплине масовног физичког васпитања, те да се њима баве

према индивидуалним способностима и наклоностима (Лонцовић & Живковић, 1986,

256). Препоручене су биле следеће дисциплине: стрељаштво, атлетика, тенис,

мачевање, одбојка итд.

Ради побољшања физичке способности старешина 1953/54. године, наложено је

да се обавезна фискултура са старешинама изводи два пута недељно по један час (до

тад се изводило једном недељно по два часа). Претпостављене старешине су биле у

обавези да редовно контролишу извођење те наставе. По питању побољшања физичке

спремности, уведен је ради једнобразности извођења провера телесне (физичке)

способности војника, питомаца и старешина и кондициони петобој (дисциплине:

згибови на вратилу, поскоци и чучњеви, склекови из упора лежећег за шакама,

прегибања из лежећег положаја на леђима и трчања на 6 х 50 метара). Постигнути

резултати бодовани су по посебној таблици за оцењивање телесне (физичке)

способности у ЈНА (Војни архив, 1953, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 14).

Сваке године се тежило ка побољшању  материјалних и свих других  услова за

напредак физичког васпитања, па је 4. маја 1954 године, наређењем државног

секретара за послове народне одбране одређено да се физичка обука са старешинама

изводи у радно време (два пута недељно по један час) и да су сви подофицири,

официри и војни службеници до навршене 45 године старости (сем лекарски

ослобођених), обавезни да изводе физичку обуку (Војни архив, 1954, Фонд ССНО, К

-284, фасцикла 01, 001/001, 13).  Истим наређењем уведена је новина која се тиче

увођења провере физичке способности подофицира, војних службеника, и официра.

Према овом наређењу, Одељење за фискултуру ГШ ЈНА израдило је Упутство за

физичку обуку старешина ЈНА и оно је већ 5 маја 1954. године почело да се примењује.

То је допринело побољшању квалитета наставе, али у периоду заједничких вежби,

физичка обука старешина је извођена нешто ређе због заузетости официра и њихове

одсутности.
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Физичком вежбању старешина у ЈНА се поклањала све већа пажња, мада је тај

напредак био незнатан јер је требало испитати евентуално и неке нове форме рада са

старешинама, нарочито старијих годишта као и оних који нису били обавезни да их

изводе. Требало је и пооштрити критеријуме, за ослобађање од обавезног физичког

вежбања и проверу физичке способности, коју су примењивали санитетски органи. У

току 1954. године уведена је и физичка обука у Вишој војној академији са фондом од

два часа недељно. Намера је била да се више војне старешине упознају са прописаним

градивом за трупу и да уједно одрже и побољшају своју физичку способност. Испити

из предмета се нису полагали, али се полагала физичка способност према одређеном

плану. Са старешинама су радили стручни наставници. У јануару 1957. године

формиран је Одсек за физичко васпитање при Управи стадиона ЈНА, који се бринуо о

побољшању физичких способности старешина у оквиру слободног времена и њиховим

спортским активностима. По наређењу државног секретара за послове народне одбране

пов.бр. 527 од 04.05.1954. године, уводи се обавезна настава часа физичког вежбања за

старешине и то два пута недељно у трајању по 40 минута (Војни архив, 1954, Фонд

ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 13).

Физичко васпитање старешина у периоду 1960-1972. године односило се на

официре, подофицире и војне службенике, односно на оне активности које су они

упражњавали у слободно време кроз укључивање у рад постојећих спортских

организација у грађанству или организовањем спортске активности старешина унутар

њихових јединица, команди и установа. Основна идеја је била, препорука свим

старешинама да се укључе у рад постојећих спортских организација. За ову делатност

старешине су могле да организовано користе сва вежбалишта која су изграђена за

потребе наставе и објекте на њима. Сваки старешина је имао обавезу да лично брине о

властитој физичкој способности, а физичко васпитање се односило на ангажовање

старешина у радно време и ван радног времена, укључивањем у рад постојећих

организација и клубова.

Наређењем из 1960. године, укида се обавезна физичка обука старешина

(наређење бр. 19 од 14 јануара 1960. године - стављено је ван снаге наређење пов. бр.

527 од 4 маја 1954. године), а посебно се истакло мишљење да су старешине дужне да

се брину о својој физичкој кондицији и да се о њој брину и путем укључивања у рад

фискултурних и других спортских организација у слободно време (Војни архив, 1954,

Фонд ССНО, К-284, ф 01- 002/001, 14). Било је мало таквих старешина, а рад у
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постојећим војним спортским друштвима у неким гарнизонима, није био ни редован ни

систематски. Углавном се то сводило на повремена спортска такмичења у разним

спортским гранама. Управо је провера физичких способности старешина показала да

су резултати у опадању, јер је 1961. године на основу извршених провера просечна

оцена била 7,33, док је у 1962. години била 7,11.

Све слабости које су се јавиле након укидања обавезне физичке обуке за

старешине 1960. године, биле су сагледане, па је наређењем Државног секретара за

народну одбрану 1964. године  за старешине  поново уведена физичка обука у фонду

од по два часа недељно.

Приликом контроле Четврте управе ГШ ЈНА 1964. године уочено је да  иако је

поново уведено физичко вежбање за старешине два часа недељно, изостанци са ових

часова су били велики, у неким јединицама чак и до 50%. Препоручено је Санитетској

управи да преиспита начин издавања лекарских поштеда старешинама и да се пооштри

издавање истих како би старешине биле у обавези да присуствују часовима физичког

вежбања и како би се њихово присуство повећало. Такође преглед оцена и успеха

војника и старешина ЈНА по јединицама, није вођен на правилан начин, а команде

родова и служби нису предавале постојећу евиденцију Четвртој управи, тако да нису

постојали параметри за процену успешности савладавања провере физичких

способности војника и старешина ЈНА. Следеће, 1965. године, Четврта управа ГШ ЈНА

је приликом обиласка гарнизона приметила да је присутност старешина на добром

нивоу у односу на претходну годину, настава се изводила према плану и програму, а

једини недостатак био је недовољан број сала за физичко вежбање. По резултатима

провере физичких способности, који су били бољи у односу на претходну годину,

Четврта управа је закључила да се настава успешно изводи.

Већ 1966. године, на основу анализа обиласка јединица ЈНА од стране Четврте

управе, уочено је да се физичко вежбање за старешине знатно побољшало изузев у

јединицама и гарнизонима који су имали лоше услове за извођење наставе (недостатак

сала за вежбање, недостатак реквизита), те је уочено да се у овим јединицама настава

изводи у периоду пролеће и јесен тј. када временски услови то дозвољавају. ДСНО је

1966. године објавио податак да је долазак на часове физичког вежбања за старешине

износио 55,67%, што је било слабије за 9,37% у односу на претходну годину. Оцењено

је 1.436 старешина, а успех је био следећи: одличних 5,40%, врло добрих 53,86%,

добрих 38,21%, слабих 1,50%.
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Четврта управа је 1967. године изнела податак да је посећеност наставе

физичког васпитања старешина у опадању у односу на претходну годину и да је

износила 39,9%. У истој години извршена је провера 1.150 старешина, који су постигли

следеће резултате: одлични 10%, врло добри 47%, добри 35%, слаби 7.40%.

Добра физичка припремљеност старешина у периоду 1973-1985. године, била је

један од услова за успешно вршење службе и за борбену способност. Задатак физичког

васпитања старешина је био: постизање високе физичке и радне способности;

побољшање здравственог стања уопште, спречавање појаве и развоја разних обољења;

психичка релаксација. Обавеза физичког вежбања се односила на све старешине

доброг здравственог стања, без обзира на године старости. Ослобађање старешина од

активног учешћа у физичком вежбању вршиле су команде јединица, а на основу

решења војне лекарске комисије. Дужност старешина била је вођење рачуна о својој

физичкој способности као и приступање редовној физичкој провери сваке године.

Оцена физичке способности уносила се у картон физичке способности старешина

који се налазио у досијеу персоналних података у команди јединице. Команде јединица

су биле дужне да створе неопходне услове за организацију и спровођење физичког

васпитања старешина и да обезбеде њихову ефикасну контролу. Ради практичног

спровођења физичког васпитања, старешине су се  према годинама старости делиле на

три старосне категорије: прва до навршених 29 година; друга 30-39 година; трећа од

40 година, па навише. Под навршеном годином старости подразумевала се цела

календарска година у којој се пуни одређени број година.

При програмирању и извођењу физичког васпитања за старешине, водило се

рачуна о карактеристикама појединих старосних категорија и њима су се подређивали

захтеви у погледу обима рада и оптерећења. Зато се вежбање, у начелу, изводило по

старосним категоријама, мада се изузетно могло организовати вежбање за старешине

прве и друге категорије, а посебна пажња се посвећивала старешинама треће

категорије. Програм за физичко васпитање старешина састављале су команде - управе

видова, у складу са специфичним потребама, посебно за сваку категорију, а у

састављању програма за трећу категорију обавезно су учествовали санитетски органи.

Физичко васпитање старешина основних јединица (командира водова и чета - батерија)

било је везано за редовно извођење наставе физичког васпитања са војницима.

Старешине овог нивоа активно су учествовале у извођењу наставе са војницима по

програму за обуку војника и јединица. Старешине основних јединица морале су у
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погледу физичких способности бити испред војника како би им служиле за пример.

Физичко васпитање старешина у овом периоду 1973-1985. године (осим командира

водова и чета - батерија), спроводило се у следећим облицима:

- обавезно вежбање у радно време;

- вежбање у рекреационим центрима;

- индивидуална и колективна рекреација у слободно време.

Обавезно вежбање за старешине ЈНА у радно време у периоду 1973-1985.

године, спроводило се у начелу по два сата недељно. За старешине од којих се за

обављање службе захтевао висок степен физичких способности, у недељном циклусу

могло се планирати више времена за обавезно физичко вежбање. Вежбање се изводило

напољу, а зими или при лошим временским условима у просторијама прилагођеним за

вежбање. Време предвиђено за физичко вежбање старешина могло се користити на

следећи начин:

- четири пута недељно по 30 минута - овај начин вежбања изводио се  у

кабинетима за физичко вежбање, на теренима или просторијама прилагођеним за

вежбање. Програм вежбања за старешине који је трајао 30 минута (пример) изгледао је

овако: вежбање се изводило из три дела, од којих је први део трајао 9-11 минута, други

део 8-12 минута, трећи део 9-11 минута. У првом делу се изводило наизменично

кретање у односу 1:1. Ако се вежбало на терену кретање се изводило ходом и трчећим

кораком (минут ходом прелазило се око 100 метара, а за минут трчећим кораком око

200-250 метара). Ако се вежбало у просторији, кретање се изводило у месту, тако да се

за  минут направило око 50 двојних корака ходом или 70 двојних корака трчећим

кораком. Бројање се вршило увек на исту ногу. У другом делу вежбања могао се

изводити један од комплекса простих вежби. У трећем делу се поново изводило

наизменично кретање у односу 1:1, на исти начин као у првом делу. Старешине прве

категорије отпочињале су комплекс простих вежби са вежбањем у четири такта и у том

обиму су вежбали 1,5 - 2 месеца. Затим се број тактова постепено повећавао (на сваке

две недеље по један такт) све до десет тактова. После тога су се први и трећи део

продужавали на по 11 минута, док се други део скраћивао на осам минута. У том

времену се вежбао комплекс простих вежби у шест тактова. Старешине друге

категорије вежбале су на исти начин као старешине прве категорије, с тим што се број

тактова повећавао до осам, а у скраћеном другом делу (8минута) комплекс вежби

поново изводио у четири такта. Старешине треће категорије изводиле су у првом и
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трећем делу наизменично кретање у односу 2:1, тј. наизменично два минута ходом и

минут трчећим кораком на терену или у месту. За два минута ходом прелазило се око

200 метара или се правило 100 двојних корака у месту, а за  минут трчећим кораком

- такође око 200 метара или око 70 двојних трчећих корака у месту. Исти комплекс

простих вежби вежбао се у четири такта, с тим што се после два месеца вежбања од

један до два пута недељно, број тактова повећавао на пет до шест. Команде које су

имале објекте за физичко вежбање могле су предложени програм за вежбање

старешина од 30 минута модификовати уношењем, у други део вежбања, уместо

простих вежби - других садржаја (вежбе са бетонском коцком, разна пењања, скокови,

прескоци);

- комбиновано, два пута по 30 минута и једанпут један сат недељно; два

пута по један сат недељно; једанпут недељно два сата. Вежбање на два спојена сата

изводило се у случају када је вежбалиште било удаљено од радног места. Програм се

састојао од горе наведеног програма од 30 минута, док су се у оквиру једног сата

реализовали садржаји из упутства за физичко вежбање. Обавезним вежбањем

старешина  руководио је инструктор - наставник физичког васпитања или за то одређен

старешина.

Вежбање старешина у рекреационим центрима регулисао се посебним

документима, у зависности од потреба.

У јединицама је постојао формиран старешински спортско - рекреациони

одбор који је реализовао индивидуалну и колективну рекреацију која се спроводила у

слободно време. За овај вид вежбања посебан значај су имали домови армија, који су

требали бити центри у којима се окупљају старешине у слободно време, да би се у

организованим формама бавили физичком рекреацијом.

Старешинама је дата препорука да се укључе у рад друштвено - спортских

организација на терену, нарочито у онима у којима се спроводи редовно и систематско

вежбање. Иначе, у програме свих облика вежбања старешина уносили су се елементи

из комплекса провере физичке способности и на тај начин се вршила систематска

припрема за проверу старешина.

Припрема непосредних извођача наставе физичког васпитања обухватала је:

методско показне (огледне) часове, часове припреме командира водова (наставника) и

инструктаж командира одељења. На методско - показним часовима су се извођачи

наставе упознавали са новим елементима, организацијом и методиком извођења
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часова. Овим часовима присуствовале су, као посматрачи, све старешине које су

изводиле наставу физичког васпитања. За методско-показни час, инструктор

- наставник за физичко васпитање, био је дужан да: изради подсетник који ће добити

сваки присутан старешина, припреми јединицу са којом ће радити, припреми

командире одељења и организује припрему материјалног обезбеђења. Час је трајао 50

минута, на крају часа се са свим учесницима радила анализа и давала су се потребна

објашњења. На часовима припреме командири водова, вршили су уједначавање

методике и организације извођења наставе са војницима, упознавали се са новим и

недовољно познатим вежбама. Час је имао практичан карактер  и на њему су

учествовале, као вежбачи све старешине које су изводиле наставу физичког васпитања

у јединици. Припрема командира водова трајала је 1,5 - 2 наставна часа. Рад је текао

спорије због дужег задржавања на оним деловима часа или појединим вежбама које је

требало детаљније објаснити или боље научити, а на познатим елементима се није

дуже задржавало. На инструктажу су се командири одељења припремали за извођење

часова физичког васпитања, кондиционог вежбања и за руковођење спортским даном.

При томе су се командири одељења учили новим вежбама и упознавали су се са

организацијом и начином рада са одељењем. На инструктажу су се командири

одељења обучавали како се чува и помаже другом при вежбању.

Физичко васпитање старешина у периоду 1986-1992. године је био саставни део

обуке  старешина, команди и штабова ТО и имало је за циљ подизање здравствене и

психофизичке способности за успешно обављање задатака у миру и рату. То је била

систематска и планска активност за чију су организацију и спровођење биле одговорне

команде и установе ЈНА. Присуство на часовима физичког вежбања било је обавезно за

све старешине, без обзира на године старости, дужност и положај. Старешине на свим

нивоима командовања, посебно старешине основних јединица, морале су личним

примером мотивисати и утицати на квалитет извођења физичког вежбања у својим

командама и установама. Старешине у основним јединицама (чета - батерија)

непосредно су организовале, изводиле физичко вежбање и активно вежбале са

војницима, према програму за војнике. Грађанска лица на служби  у ЈНА која су у

ратном распореду била у командама, установама, физичко вежбање су изводила према

програму за старешине. Физичко вежбање за старешине у ЈНА у овом периоду

изводило се на следећи начин:
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- јутарње вежбање, реализовало се четири пута недељно по 15 минута или

три пута недељно по 20 минута. Садржаји јутарњег вежбања прилагођавали су се

конкретним условима и специфичностима команде, установе, у којима су  се начелно

користиле вежбе обликовања и разноврсно ходање и трчање. Јутарње вежбање се, у

зависности од годишњег доба и временских услова, изводило на вежбалиштима за

физичко васпитање, отвореним просторима, у вежбаоницама, радним просторијама.

Оно се изводило на почетку радног дана, што су регулисале команде и установе ЈНА.

Одећа за јутарње вежбање је била спортска или радна (панталоне и кошуља);

- часови физичког вежбања, изводили су се два пута недељно по један сат

или једном недељно по два сата, што је било регулисано од стране команде или

установе, а у зависности од потреба и могућности. Извођени су у виду кондиционог и

рекреативног вежбања, а могли су обухватати све садржаје предвиђене Упутством за

физичко васпитање у ЈНА, али избор се прилагођавао способностима старешина.

Зависно од годишњег доба, изводили су се на вежбалиштима за физичко васпитање,

отвореним просторима и у вежбаоницама, у спортској опреми;

- маршевање се организовало и спроводило четири пута годишње, а

мерило се време маршевања. Маршевање је био један од елемената провере физичких

способности старешина, које се организовало на 20 километара за старешине од 42

године живота, а на десет километара за старешине преко 42 године живота.

Маршевању су приступала сва активна војна лица, укључујући и жене активна војна

лица;

- провере физичких способности, организовале су и спроводиле команде и

установе ЈНА, према Упутству за физичко васпитање у ЈНА из 1986. године;

- обавезна рекреативна вежбања, организовала су се за старешине

посебних специјалности типа диверзанти, падобранци итд, и изводила су се у посебним

установама за одмор и рекреацију старешина, према посебним плановима које су

израђивале Управе родова унутар ЈНА.

- индивидуална физичка вежбања, у слободно време изводила су се

појединачно или колективно. За овај вид вежбања у командама и установама КоВ-а

формирали су се одбори за рекреацију који су планирали употребу постојећих

вежбалишта и објеката. У недостатку вежбалишта и објеката, вежбање се изводило у

оквиру домова ЈНА, укључивањем у спортска друштва, клубове и слично.
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- спортска такмичења, организовала су се поводом јубилеја, државних

празника и слично, у разним гранама спорта  и разним дисциплинама као међусобна

надметања команди, установа или са клубовима у грађанству.

Провера физичких способности војника и старешина ЈНА - провера физичких

способности старешина и војника се спроводила у оквиру часа физичког вежбања и

тако се и реализовала, али је у плановима вођена као посебан организациони облик

физичког васпитања17. Да би се добила реална слика оцена физичке спремности

војника и старешина, све већа пажња се посвећивала контроли извођења физичке

обуке. Наређењем од 19. јуна 1951. године уведена су такозвана прегледна такмичења

у шестобоју и четворобоју у свим јединицама ЈА (Војни архив, 1951, Фонд ССНО, К

-284, фасцикла 01, 001/001, 12). Такмичења су одржавана у два наврата и то прво из

шестобоја: трчање на 100 метара, бацање кугле масе 7,25 килограма, скок у даљ из

залета, пењање уз конопац висине 5 метара, бацање бомбе масе 600 грама и трчање на

1.500 метара. Друго такмичење из четворобоја: провера знања простих вежби, вежба на

вратилу или високој греди, прескоци преко козлића или вежбача и савлађивање

препрека на стази од 150 метара. Занимљив је податак да су се дисциплине шестобоја и

четворобоја поклапале са дисциплинама тада веома популарног надметања за значку

ЗРЕН18. Такмичарима који су постизали одговарајући број бодова у шестобоју и

четворобоју је то признавано као такмичење за значку фискултурника ЈНА.

Организација прегледних такмичења припадника ЈНА, обављана је по гарнизонима, а

обухватала је такмичења између водова, чета, батаљона и пукова. Циљ је био да се

јединица што боље припреми и изађе на такмичење, да се постигне што већи број

бодова, да се наступи са што више такмичара, да се што боље организује такмичење.

Ипак на овим прегледним такмичењима уочене су следеће неправилности које су

довеле до пада интересовања за ове дисциплине: полагале су се две до три норме

одједном, а касније остале норме; није се водило рачуна о правилима јер неки

такмичари нису испуњавали све услове (неки нису били увежбавани, неки су испунили

све норме а нису добили значку фискултурника итд). Зато је по новом наређењу пов.бр.

557 од 06.04.1951. године прописано да се војницима који су имали одређен број

бодова у овим дисциплинама, тај број бодова призна за значку фискултурника, тако да

је у 1951. години било  подељено 51.761 значки.

17 Физичко вежбање - назив који се користио у наведеном периоду  за физичко васпитање у војсци.
18 ЗРЕН - „За Републику напред“ - значка установљена 23. јуна 1946. године  поводом Дана
фискултурника Југославије.
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Ради реалније слике стања и оцене физичких способности војника и старешина

уведене су дисциплине шестобоја и четворобоја још 1951. године, али ово питање је

тек регулисано објављивањем наређења у Службеном војном листу  бр.16 од 01.12

1955. године коју је потписао државни секретар за послове народне одбране и која се

односила само на официре, подофицире и војне службенике. Провера се радила из

кондиционог петобоја (који се  састојао од следећих дисциплина: згибови на вратилу,

поскоци и чучњеви, склекови из упора лежећег за шакама, прегибања из лежећег

положаја на леђима и трчања на 6 х 50 метара, постигнути резултати бодовани су по

посебној таблици за оцењивање физичке способности у ЈНА), савлађивања препрека на

стази 240 метара, пливања и маршевања. Директивом за наставу 1956/57. године

било је одређено да се у наставним центрима изводе провере физичких способности у

оквиру часова физичког вежбања, да би се стекао увид у физичку способност и

кондицију војника приликом њиховог доласка на одслужење војног рока, као и на

крају наставе. Обављане су по две провере: прва - после осам дана редовне наставе и

друга - пет дана након одласка војника из наставних центара у јединице.

Табела 18 - Провера физичких способности у 1957. години у 969. Пешадијском наставном

центру КоВ-а обухватила је 1.000 војника (Војни архив, 1957, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01,

002/001, 34)

Провера Слаб
(1)

Задовољава
(2)

Добар
(3) Врло добар (4) Одличан

(5)
Средња
оцена

прва 50,5 % 40,5 % 8,8 % 0,2 % 0 % 1,58

друга 0 % 19,3 % 32,8 % 25,3 % 14,6 % 3,19

Истовремено извршена је још једна провера физичких способности, али у

Ваљеву, у Пешадијском наставном центру који је бројао 1.443 војника. И тамо су

забележени слични резултати, али се из обе провере могло закључити да је боравак у

центрима након 3,5 месеца донео побољшање резултата. Ти резултати су били

показатељ од коликог је значаја систематски и добро организован рад у физичкој

обуци и какав се успех може постићи правилним извођењем физичког вежбања.

Провера физичких способности од 1959. године је обухватала, за све родове и

службе ЈНА, следеће дисциплине (6): згибове, скок у даљ, трчање 6 х 50 метара,

савлађивање препрека на стази од 240 метара, пењање уз конопац и трчање на стази од

1500 метара. Прве три дисциплине (згиб, скок у даљ и трчање 6 х 50м) провераване су
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два пута годишње, с циљем праћења напредовања у физичкој обуци (на настави), док

се  за остале три дисциплине (препреке 240 метара, конопац и трчање на 1.500 м)

вршила на 27-ом и 28-ом часу физичког васпитања и измерени резултати су се

упоређивали са прописаним нормама.

Од 14. јануара 1960. године укинута је настава обавезног физичког вежбања за

старешине у радно време. То наређење се није односило на слушаоце и питомце војних

школа. Градиво за старешине се током 1959. године показало као застарело (програм је

био из 1954. године), и по њему се није ни радило него по нахођењу наставника.

Градиво је било распоређено у четири временска периода: пролећни (од 1. маја до 15.

јуна и изводио се на вежбалиштима), летњи (од 16. јуна до 30. августа и изводио се на

пливалишту), јесењи (од 1. септембра до 15. октобра и изводио се на вежбалиштима) и

зимски (од 16. октобра до 30. априла и изводио се у вежбаоницама). Иако је укинуто

обавезно физичко вежбање за старешине у току радног времена, провера физичке

способности за старешине је остала. Многе команде су у својим извештајима истакле

потребу да се поново уведе обавезно физичко вежбање за старешински састав.

Од 1960. године почела се водити евиденција провере физичке способности

војника и старешина ЈНА, јединице су имале потпунији преглед успеха, те су могле да

добијене резултате користе за исправљање недостатака. И у провери оцењивања

физичке способности извршене су значајне измене. Плановима и програмима  за

војнике, у провери се уместо трчања 6 х 50 метара трчало 100 метара, а 1.500 метара се

савлађивало и у првој провери. У другој провери  оцењивало се и маршевање на 10

километара. Директивом за обуку и васпитање за 1961. годину била је предвиђена

нова категоризација старешина. Уместо дотадашњих четири категорије, сада су

старешине сврстане у три категорије: прва до 32 године, друга 32-39 и трећа 40-46

година. Дошло је и до измена у програму дисциплина за проверу старешина.

Старешине прве категорије провераване су у следећим дисциплинама: згибови на

вратилу, трчање на 100 и 1.500 метара, скок у даљ, савлађивање препрека од 240

метара и маршевање на 10 километара. Старешине друге категорије полагале су исте

дисциплине као прва категорија, али без препрека. Старешине треће категорије имале

су згибове на вратилу, трчање 60 и 1.000 метара, скок у даљ и маршевање на 10

километара.

На основу дугогодишњих искустава, анализе постојећих резултата,

статистичких обрада података и искустава из страних армија, израђени су Привремени
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нормативи за проверу и оцењивање физичке способности и обучености у ЈНА. Све ове

новине требале су да војнике и старешине ЈНА подстакну на већу активност, да се

боље стимулишу у извршавању програмских задатака и повећају физичке способности

појединаца и јединица. Крајем шездесетих година, из комплекса провере физичке

способности старешина било је изостављено маршевање на 10 километара. Међутим,

још на почетку 1970. године ради одржавања маршевске кондиције старешина, као

важног чиниоца за побољшање физичке способности и борбене готовости, издато је

Упутство за организовање и извођење маршевања, којим је било предвиђено да се оно

убудуће изводи два пута годишње по 20 км на пролеће и јесен, с тим да се повеже са

другим облицима физичке активности као што су: елементи спортских игара, народна

спортска такмичења, оријентација итд.

Провере физичких способности су биле саставни део редовног оцењивања

јединица и појединаца у ЈНА. Провере су биле редовне и ванредне. Редовне су вршене

два пута годишње за војнике, а за старешине једанпут годишње. Провере су се

изводиле посебно за старешине, а посебно за војнике. Провере физичких способности

су се вршиле према посебним таблицама за ЈНА. Провера ФС је служила да се

повремено (преко одређених дисциплина) оцени - провери физичка способност сваког

појединца и јединица у целини и да се командама обезбеди увид у овај елеменат

борбене готовости ради предузимања даљих мера на подизању физичких способности

својих јединица, као и да подстакне сва војна лица на још активнији рад на подизању

властите физичке способности. Резултати провере ФС улазиле су у општу оцену за

дотичну јединицу, док су се резултати са провера појединаца уносиле у одговарајуће

рубрике, обрасце за службену оцену. Редовне провере способности војника и питомаца

вршиле су се начелно, прва по доласку у ЈНА, а остале у периоду редовног оцењивања

(на завршетку сваког наставног периода). Редовне провере способности старешина и

слушалаца вршиле су се начелно сваке године. Ванредне провере обављале су се преко

посебних комисија састављених од стручњака за физичко васпитање и лекара, а у циљу

прикупљања података у научне сврхе и контроле правилности редовних провера. Оне

су се изводиле посебно за војнике и питомце, а посебно за старешине. Избор

дисциплина, вежбовних задатака, за редовне провере физичке способности као и начин

реализације регулисао се посебним наређењем, директивом за наставу или планом и

програмом наставе. Ванредне провере су се вршиле само на основу посебних наређења

Генералштаба ЈНА, а изузетно и команди ЈНА. Ванредне провере могле су се вршити у



127

дисциплинама које су биле предвиђене за редовне провере као и другим дисциплинама

или савременим методама (степ - тест), али се избор дисциплина планирао посебним

наређењима.

Провера физичке способности војника вршила се према плану и програму обуке

и васпитања, а изводио ју је сваки командир у свом воду, у  току редовне наставе.

Провера физичке способности старешина вршила се начелно са свим старешинама ЈНА

до навршене 45. године старости. У годинама редовног оцењивања старешина, ту

проверу физичке способности требало је завршити пре редовног оцењивања како би се

резултати унели у ту оцену (редовно оцењивање старешина подразумевало је службену

оцену у коју је као сегмент улазио и резултат оцењивања физичких спосоности).

Провери су приступали и слушаоци војних школа и академија, који су се оцењивали у

истим дисциплинама и по истом критеријуму као и остале старешине. Организацију

ове активности радиле су све команде и установе ранга пука (самосталног батаљона

- дивизиона) и више. Писменом наредбом одређивао се план, место и време, као и лице

или орган који је спроводио проверу. Провери физичке способности нису приступала

следећа  војна лица:

o официри чина пуковника и вишег;

o команданти пукова, односно самосталних батаљона (дивизиона) и виших

јединица;

o војна лица - жене;

o војна лица која се налазе на школовању у грађанству (док школовање траје);

o војна лица која се налазе у иностранству - до повратка;

o војна лица која су привремено или стално ослобођена провере, било од свих

дисциплина или само од појединих.

Провери су могли добровољно приступити војна лица старија од 45. година, као

и лица ослобођена из прве две тачке. Изузетно су се одређена лица, због значаја свог

посла, могла ослободити провере, уз одобрења надлежних органа. Војна лица која из

неког разлога нису могла да приступе провери, била су дужна да то учине накнадно.

Пре приступања провери физичке способности обављао се обавезан лекарски преглед

са свим лицима која се нису осећала добро. Одлуку о ослобађању од провере, доносиле

су на предлог лекара, старешине ранга пука (самосталног дивизиона - батаљона).
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Оцена физичке способности војних лица вршила се према Таблици за

оцењивање  способности, која се налазила у Приручнику за телесно васпитање19 из

1960. године (Државни секретаријат за послове народне одбране, 1960б, 202-220).

Оцена се давала на основу постигнутог резултата у свакој дисциплини. Збир свих

оцена подељен са бројем задатака - дисциплина (из којих је вршена провера) давала је

коначну  средњу оцену физичке способности појединца. За оцену одељења, вода, чете,

батерије израчунавала се средња оцена за сваку дисциплину понаособ, како би се

тачније утврдили недостаци у физичкој способности и да би се могле предузети

одговарајуће мере. За средњу оцену физичке способности узимала се за одређену

јединицу - установу, просек из тако израчунатих профила. Оцењивање војних лица у

ЈНА, у периоду 1960-1972. године, вршила се према категоријама:

- у категорију „А“ спадала су војна лица од навршене 18. године до навршене

28. године старости;

- у категорију „Б“ спадала су војна лица од навршене 28. године до навршене

35. године старости;

- у категорију „Ц“ спадала су војна лица од навршене 35. године до навршене

40. године старости;

- у категорију „Д“ спадала су војна лица од навршене 40. године до навршене

45. године старости;

- у категорију „ Војници“ спадала су сва лица на одслужењу редовног војног

рока;

- у категорију „До 18. година“ спадала су војна лица млађа од 18. година.

У оквиру оцењивања физичких  способности војних лица у ЈНА, радиле су

се провере које су обухватале  32 дисциплине - задатка:

19 Решењем државног секретара за послове народне одбране бр. 160 од 30.03.1960. године Приручник за
телесно васпитање се користио за наставу у целокупној ЈНА.
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Табела 19 - Дисциплине за проверу физичке способности војних лица у периоду 1960-1972. године

згибови трчање
100м

бацање кугле (7.25 и
5кг)

препреке у
оделу без пушке вежбе на вратилу прескоци

преко јарца

поскоци трчање 6
х50м бацање бомбе 600 гр

препреке у
оделу са
пушком

вежбе на разбоју вежбе на тлу

склекови трчање
1.500м бацање бомбе у циљ

препреке у
вежбачком

оделу

вежбе на
круговима

прегибања трчање
3.000м

дизање полуге
40 кг (тежина

вежбача до 70 кг)

пливање 50 м
слободно

вежбе на коњу у
дужини без
хватаљки

лези
– дижи се

скок у
даљ

дизање полуге
40 кг (тежина
вежбача преко

70 кг)

роњење прескоци преко
коња

трчање
60 м

скок у
вис

пењање уз конопац 5
м слободно пузање 50 м вежбе на коњу са

једном хватаљком

Да би се обезбедио исти критеријум  у проверавању физичке способности

војних лица, било је потребно придржавати се неких техничких правила  и упутстава за

извођење појединих дисциплина које долазе у обзир за проверу (у којим

дисциплинама, за која војна лица и у које време ће се провера изводити, регулисало се

директивом за наставу и наставним планом и програмом).

Таблица за оцењивање физичке способности у ЈНА и таблица бодовања служиле

су  за конкретно одређивање бројчаног показатеља (оцене) постигнутог успеха

- резултата у појединим дисциплинама. Таблица за оцењивање је разрађена за четири

категорије старешина, по годинама старости, предвиђене Упутством за телесно

васпитање у ЈНА из 1960. године, по оценама бројчано од  5  до 10 и општим оценама:

довољан, добар, врло добар, одличан. Одвојено су дате норме за војнике, као и за сва

војна лица млађа од 18. година. Таблица бодовања је служила за појединачна и екипна

такмичења у разним вишебојима, где је била потребна тачност у оцењивању резултата

појединих дисциплина. Списак за проверу физичких способности је био унифициран

како за војнике тако и за старешине, како би се у сваком тренутку могао стећи потпуни

увид у постигнути успех. На основу ове табеле су се израчунавали профили јединица и

просечне оцене.

У току контроле Четврте управе 1965. године приликом обиласка јединица и

гарнизона уочено је да се евиденција оцењивања војника и старешина по јединицама
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води уредно у односу на претходне године и контроле, али да се постојећа евиденција

тј. резултати не користе у циљу предузимања мера на отклањању уочених недостатака.

Већ 1966. године на основу анализа обиласка јединица ЈНА, уочено је да се евиденција

оцењивања физичких способности војника и старешина води на завидном нивоу, на

основу препорука и упутстава о вођењу евиденције обуке за припаднике ЈНА, које су

биле правовремено достављене јединицама. Ипак на основу постигнутих резултата,

органи Четврте управе су закључили да су норме за оцењивање благе и да је већим

делом оцена са провера физичких способности позитивна, с тим да су и провере тј.

оцењивање вршили командири одељења што није било по пропису (приликом

обиласка јединица и приликом контроле  на провери физичких способности, резултати

су били  знатно испод постигнутих резултата на редовним проверама). На крају обуке

команде Прве и Четврте армијске области поднеле су извештај о постигнутим

резултатима на провери физичких способности војних лица у својим областима, а

оцена се кретала између 3 (добар) и 4 (врло добар). Исте године, органи Четврте управе

у сарадњи са Санитетском управом извршили су прву и другу проверу физичких

способности војника и јединица у гарнизону Суботица са око 1.500 војника, као и

контролу 530 старешина гарнизона Загреб. Резултати прве провере војника су били

изузетно слаби, док су у другој провери резултати били бољи тј. били су позитивни.

Приликом контроле старешина уочено је да на основу две провере старешине „А“

категорије не напредују, тј. показују знатно мање способности у односу на старешине

из старије категорије. Главни закључак органа Четврте управе је био да постојеће

норме не дају довољан стимуланс за повећање физичких способности  код војника и

старешина.

Овај вид провере и оцењивања био је део редовног оцењивања команди и

установа у ЈНА 1973-1985. Обухватао је проверу и оцењивање физичке способности

војника и јединица, оцењивање физичког васпитања у војним школама, проверу и

оцењивање физичке способности старешина. Свака од наведених структура је имала

своје таблице и начин проверавања. Провера физичких способности војних лица

вршила се ради утврђивања нивоа опште физичке способности за извршавање

борбених задатака. Оцена обучености и физичке способности представљала је  једну од

компоненти оцене борбене спремности војних лица и јединица. Провера физичких

способности у ЈНА се вршила за војнике посебно, а за старешине посебно. Провере су

се још вршиле за питомце средњих војних школа, питомце академија и школа за
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резервне официре. С обзиром да се овај рад бави војницима и старешинама ЈНА, у

овом делу ће бити обухваћен само програм, организација и реализација провера

физичких способности војника и старешина ЈНА.

Провера физичких способности војника ЈНА су биле редовне и ванредне.

Редовне провере физичке способности војника регулисале су  се наставним планом и

програмом. Начелно су се вршиле три пута у току служења војног рока и то: прва у

првом месецу обуке, друга - при крају прве фазе обуке (при крају обуке у наставном

центру), а трећа (при крају друге фазе обуке) у десетом месецу обуке. Ради праћења

остварених програмских задатака у току обуке, командир вода повремено је вршио

провере из појединих дисциплина. Резултати тих провера  показивали су стање

појединих моторних особина и упућивали су на мере које је требало предузимати ради

отклањања уочених недостатака. Редовне провере физичких способности војника

организовао је и вршио командир вода, који је морао знати на који начин се оне врше.

Ванредне провере физичких способности војника су се обављале ради увида у стање

физичких способности по јединицама и ради прикупљања материјала за научна

истраживања. Провере физичких способности војника ради стицања увида у њихово

стање вршиле су екипе претпостављених или виших команди при обиласцима и

контроли јединица. Остале провере чији су се резултати користили у научне сврхе

обављали су стручњаци из области физичког васпитања и других  научних грана, а

овакве провере су се вршиле по наређењу Генералштаба. Избор дисциплина за редовне

провере физичке способности одређивао се наставним планом и програмом, а изузетно

директивом за обуку и васпитање или посебним наређењем. Садржај провера, које су

се вршиле при обиласцима и контроли јединица, одређивао се на основу наставног

плана и програма. Програм ванредних провера научног карактера састављао се зависно

од циља истраживања и није се морао ослањати на наставни план и програм. Провером

и оцењивањем физичке способности војника утврђивао се степен развоја следећих

моторних особина: издржљивост, снага, брзина и окретност, а на основу тога се

одређивала њихова физичка способност. Постигнути резултати су се бодовали према

таблици за оцењивање која се налазила у Упутству.

Дисциплине које су улазиле у састав комплекса за проверу физичке способности

према Упутству из 1973. године (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1973а, 97

-113):
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Табела 20 - Дисциплине за проверу физичке способности у ЈНА у периоду 1973-1985. године

згибови

на вратилу

склекови
на

разбоју
предњи узмах пењање уз

конопац

савлађивање
пешадијских

препрека - 240 м

маршевање
10 км

трчање на
60 и 100 м

трчање
на 400 м

трчање на 1.000 и
1.500 м

крос трчање на
2.000 м скок у даљ

скок у висбацање
бомбе у
даљину

бацање
бомбе у

мету
бацање кугле пливање на 50 и

100 м роњење

У Директиви, Савезног секретаријата за народну одбрану - Четврта управа ГШ

ЈНА, од новембра месеца 1979. године, на страни седам, истакнуто је да су физичка

обука, рекреација и провера физичких способности на ниском нивоу (Војни архив,

1979, 7784-АЈ2-Д2, 13.). Проблем је био и недостатак референата за физичко васпитање

у јединицама и одсуство старешина  на извођењу организационих облика физичког

васпитања. На 16. страни ове директиве стриктно је наређено: „Предузети хитне и

ефикасне мере за отклањање слабости у физичкој обуци старешина и применити

доследно реализовање програмских садржаја физичког васпитања војника. Спортска

такмичења, кросеве,  спроводити строго према Упутству за спортска такмичења у

ЈНА из 1978. Забрањује се узимање више дана за припреме спортских екипа, у односу

што је предвиђено Упутством.“

У оквиру провере физичких способности војних лица у периоду 1986-1994.,

свака структура (војници, питомци и старешине ЈНА) је проверавана и оцењивана

према посебним таблицама, по дисциплинама које су биле дефинисане Упутством за

сваку структуру унутар ЈНА и према старосним категоријама (Савезни секретаријат за

народну одбрану, 1986, 8/3-68). Физичка припремљеност војних лица је била основни

предуслов за успешно савлађивање свих задатака у миру и у рату, те је било неопходно

да се обезбеди  стално и квалитетно праћење стања физичке способности војних лица

ради предузимања одговарајућих мера. Извођење било којих активности у области

физичког васпитања имало је смисао само ако су се процеси те активности  могли

контролисати, пратити и објективно оценити. Праћење се остваривало путем редовних

и ванредних провера и оцењивања физичке способности, као и путем проверавања

појединих програмских задатака у току трајања борбене обуке и васпитања у

јединицама, командама и установама. Провере су вршене са војницима (прва у првом

месецу обуке, друга на крају основне обуке) и старешинама (једанпут годишње  у
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периоду април - октобар). Ниво опште физичке способности оцењивао се према

нормама посебно датим за сваку дисциплину и према старосним категоријама, а

обухватао је мерење основних компонената физичке способности. Оцена физичке

способности  у оквиру војностручне обуке и политичког образовања представљала је

једну од компонената оцене борбене готовости војних лица и јединица ЈНА. Провера

физичке способности војних лица обухватала је следеће дисциплине:

Табела 21 – Дисциплине за проверу физичке способности у периоду 1986-1992. године

кретање на узнак
подизање трупа
са тла згрчених

ногу
чучњеви са пушком за вратом стаза препрека 240 м

скок у даљ из
залета

бацање бомбе у
даљ са места склекови на тлу трчање на 1.600 м

Савлађивање стазе пешадијских препрека се није примењивало при првој

провери војника и при провери старешина старијих од 35. година. Провере физичке

способности биле су: редовне и ванредне. Редовне провере вршиле су се за војнике два

пута годишње, а за старешине једанпут годишње. Ванредне провере физичке

способности су се вршиле ради увида у стање физичке способности појединаца и

јединица и прикупљања података за научна истраживања.

Војници су проверу изводили у одећи комплет број два, а старешине у одећи

комплет број један. Контролори извођења провере физичке способности били су дужни

да од извођача захтевају:

- војничке ципеле са повишеном саром;

- војничке панталоне;

- војничку кошуљу;

- спортску одећу за старешине.

За време извођења задатка, војници нису били у обавези да на себи имају опасач

и капу на глави. Ради обезбеђења једнообразног извршавања задатак из комплекса

дисциплина за проверу и оцењивање физичке способности војника и старешина,

неопходно је било стриктно се придржавати наведених упутстава и правила за

извођење појединих тестова. Извођач провере (командир вода - наставник) пре
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извршења провере у најкраћим цртама је давао упутства за извршење појединих

задатака, односно дисциплина:

- назив задатка, односно дисциплине и његову сврху;

- почетни став;

- начин извођења - објашњење и демонстрација;

- завршетак задатка, односно дисциплине и

- објашњење нејасних питања.

Распоред дисциплина за проверу је био:

- први дан - кретање наузнак, дизање трупа са тла, чучњеви са пушком и

савлађивање препрека;

- други дан - скок у даљ из залета, бацање бомбе из места, склекови на тлу

и трчање 1.600 метара;

Провера физичке способности старешина  се спроводила по категоријама:

- старешине до 27. година;

- старешине до 35. година;

- старешине до 42. године,

- старешине до 50. година;

- старешине преко 50. година.

Размак између два мерења је морао износити најмање два дана. Начин

спровођења провере по дисциплинама:

 kретање наузнак: процењивала се усклађеност кретања рукама и ногама

(координација), општа снага и издржљивост. Време рада је било три минута по једном

извођачу или групи која је истовремено изводила задатак. Задатак се изводио на

отвореном простору (са равним и тврдим тлом) или у затвореној просторији, зависно

од временских услова. На тлу је било означено више стаза (најмање две) 1,5 метара

ширине и 18,30 метара дужине. Почетни став је био: упор стражњи седећи згрчено са

стопалима иза стартне линије, лактови су били испружени. Извршавање задатка: на

знак „позор“ извођач је подизао кукове од тла, а на знак „сад“ кретао се што је брже

могао четвороношке ногама и рукама, према напред, прелазећи деоницу од 18,30

метара. Када би додирнуо линију на 18,30 метара једном или другом ногом, исту

деоницу поново би прелазио крећући се рукама и ногама назад и враћао би се на

стартну линију. Крај задатка: када је извођач  задатка на описани начин прешао
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деоницу, од стартне линије до циљне линије и натраг и у повратку је прешао стартну

линију са оба стопала. Задатак се изводио само једном, време се мерило секундама;

 подизање трупа - процењивала се репететивна снага мишића трупа

подизањем трупа на тлу згрчених ногу. Укупно трајање једног извођења  задатка је

било два минута. Задатак се изводио у просторији или на отвореном простору на пет

станица, минималних димензија, ширине два метра и дужине три метра. Почетни

положај: извођач се налазио у ставу наузнак, колена су била погрчена под углом од

90°, стопала су била размакнута у ширини кукова, руке су биле погрчене у лактовима

са длановима на потиљку. Извршавање задатка: на знак „сад“ извођач  је морао што

брже да подиже труп од тла у седећи положај, брадом изнад колена и назад леђима на

тло у трајању од једног минута. Крај задатка је био по истеку једног минута рада.

Мерио се правилан број изведених покушаја подизања трупа;

 дубоки чучњеви са пушком - изводили су се  са пушком за вратом ради

процене репететивне снаге мишића ногу. Време рада: укупно трајање једног извођења

задатка је било два минута. Место извођења: задатак се изводио у просторији или на

отвореном простору, на најмање пет станица минималних димензија 2 х 2 метра.

Почетни став: извршилац задатка се налазио у усправном положају, стопала су била

паралелно у ширини кукова. Пушка је била за вратом (кундак пушке налазио се на

десној страни) и држала се са обе руке. Извршавање задатка: на знак „сад“ извршилац

је што је брже могао изводио дубоке чучњеве, са повратком у почетни положај,

извршилац је изводио чучњеве у времену од једног минута;

 савлађивање стазе пешадијских препрека - процењивала се општа

физичка способност за извршавање борбених радњи и задатака. Стаза је била дужине

240 метара и имала је 18 препрека које су се савлађивале на временску норму;

 скок у даљ из залета - процењивала се експлозивна снага релативног

типа. Време рада је за једног извршиоца било до два минута. Место извођења:

скакалиште за скакање у даљ, са јамом у којој се песак прекопавао и равнао са нивоом

залетишта. Сваки извршилац је изводио скок у даљ са залетом, највише три скока. За

крајњи резултат се узимао најуспешнији скок;

 бацање  бомбе у даљ са места - процењивала се експлозивна снага

мишића руку апсолутног  типа. Време извођења: за једног извођача укупно до два

минута. Бацалиште за бомбу је био обележени простор ширине осам метара, ограничен

двема паралелним линијама дужине 50-60 метара. Сваки извршилац задатка изводио је
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бацање бомбе из места са почетне линије бацалишта, бацале су се три бомбе, као

крајњи резултат се узимало бацање са највећом даљином;

 склекови на тлу: процењивала се репететивна снага руку и раменог

појаса. Време за сваког извођача је било један минут. Крајњи резултат је био број

правилно изведених склекова;

 трчање на 1.600 метара - процењивала се издржљивост аеробно

- анаеробног типа. Време трајања задатка је било максимално 15 минута. Задатак се

изводио на кружној атлетској стази или равном терену, најмање кружне дужине 300

метара без препрека.

Спортско поподне - поподне слободног вежбања - расписом Четврте управе

пов.бр. 1425 од 25. августа 1952. године  којим се регулисало радно време у трупи,

међу осталим изменама у организацији наставе и радног времена било је предвиђено да

се једно поподне у току недеље (радним даном) организује као фискултурно поподне и

у јединицама ЈНА (Војни архив, 1952, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 17).

У Упутству од 18. фебруара 1954. године одређује се да помоћници начелника

штаба за физичку обуку изводе инструктаж са командирима одељења у одређеном

времену пре подне. Циљ тог инструктажа је дефинисање јединственог метода извођења

физичке обуке. Било је регулисано да фискултурним поподневима руководе

помоћници начелника штаба за физичку обуку преко командира одељења. Занимљиво

је било то да командири водова и чета носи морали да присуствују спортском

поподневу, изузев када су програмом предвиђене провере и такозвана мерења физичке

способности војника.

Пракса ванредних инспекцијских обилазака команди и јединица ради

сагледавања стања у физичкој обуци настављена је и 1955. године те су извршени

обиласци у Пешадијској подофицирској школи, Ветеринарском школском центру,

Школском центру за физичко васпитање и Школском центру везе. Искуства стечена на

обиласцима и инспекцијским проверама, нарочито су била везана за организацију и

унапређивање физичког васпитања у ЈНА, па су разматрана  на заједничкој

конференцији са помоћницима начелника за физичко васпитање из команди војних

области (Војни архив, 1955, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 01, 001/001, 19). Дошло се

до сазнања да спортско поподне или како се тад звало поподне слободног вежбања, у

многим јединицама није организовано нити извођено како је замишљено планом и

програмом. Оно заправо није нашло своје право место јер се често сматрало делом
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добровољне спортске активности у оквиру ваннаставних активности. Такво схватање

било је погрешно јер је оно било део обавезне наставе којој су приступали сви војници

и питомци, као што су приступали обавезном учењу. Оно се одржавало једанпут

недељно у трајању по два часа. Тај део вежбања био је намењен превасходно

војницима - да на слободан начин сами уче и усавршавају се у оним вежбама које нису

могли савладати на редовним часовима или усавршавањем у оним дисциплинама за

које имају највише склоности. Сем тога, то време се користило за извођење разних

провера физичке способности и за спортска такмичења у оквиру батаљона или пука.

Спортско  поподне начелно се изводило у батаљонима, али то је најчешће

зависило од величине и уређења вежбалишта. Одређивано је стручно лице које је било

задужено за физичко васпитање и извођење спортског поподнева и од кога је умногоме

зависио квалитет те активности и њен допринос побољшању физичке способности

војника припадника ЈНА. Тако добро организовано спортско поподне, могло је да

пружи много личног задовољства сваком појединцу, а и да разбије евентуалну

монотонију војничке свакодневице. Мањкавости које су се појавиле у организацији и

реализацији спортског поподнева нису биле само резултат помањкања погодних

вежбалишта, већ и укидања формацијских места помоћника начелника за физичко

васпитање у пуковима и њима равним јединицама. Одразило се то и на квалитет обуке

физичког васпитања у трупи, а нарочито је било изражено у организацији поподневног

слободног вежбања, јер се у многим јединицама оно одвијало стихијски и без плана.

Због таквог стања, Санитетска управа, сагледавајући то питање након обиласка

и провера, доставила је 09.03.1956. године мишљење начелнику ГШ ЈНА и дала

предлог да се поново уведу помоћници начелника за физичко васпитање у пуковима и

њима равним јединицама (Војни архив, 1956, Фонд ССНО, К-284, фасцикла 02,

001/001, 29). Образлажући свој предлог Санитетска управа је констатовала: „Стварно

стање физичке културе у нашој земљи је још увек на ниском нивоу, тако да велики

број омладинаца доласком у Армију, по први пут се среће са систематским радом на

пољу физичког васпитања. Потребно је због тога прво дати најнужније основе

општег техничког образовања, тј. овлађивање основним смишљеним покретима и

кретњама, а затим упоредо са тим развијати и специфичне способности нужне за

конкретну специјалност. То претпоставља да физичко васпитање буде методско,

систематско и стручно“. За све наведено било је потребно и стручно лице.

Командири водова и чета нису били у стању да самостално изводе обуку физичког
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васпитања, те је предлог да у пуку постоји официр за физичко васпитање био оправдан.

У противном, стање физичке способности војника би опадало, а то би се одразило и на

борбену готовост јединица. Мада су разлози били оправдани, овај предлог није био

прихваћен све до 1956. године.

Решење је потражено на други начин, у Трећем одсеку Првог одељења Четврте

управе ГШ ЈНА, 26. новембра 1956. године одржано је саветовање коме су

присуствовали: официри за физичко васпитање команди армијских области, РМ-а,

РВ-а, Гарде, представници Управе пешадије и Санитетске управе. На дневном реду је

било седам тачака и разматрана су сва битна питања из области физичког васпитања у

ЈНА. Расправа је показала да је програм тј. сама настава физичког васпитања,

направљена са претпоставком да се у пуковима налазе старешине за физичко

васпитање. Њихова обавеза је била да разраде градиво по часовима  према конкретним

условима, тј. према материјалном обезбеђењу, климатским приликама, броју

вежбалишта и справа итд. Због недостатка стручног кадра настава физичке обуке није

била успешно извођена. С друге стране, тамо где је било старешина - официра

командира водова који су завршили курсеве при Школи за телесно васпитање, настава

се добро одвијала. Поучени овим искуством, на саветовању је закључено да се, ради

ефикаснијег извођења обуке, са свим командирима водова, у оним наставним центрима

где настава почиње у марту, одрже шестодневни курсеви на којима би се реализовао

цео програм физичког васпитања у ЈНА. Курсеве су организовале команде армијских

области у јануару или фебруару 1957. године. Из Школе за телесно васпитање ЈНА,

упућен им је по један наставник за помоћ. На овом саветовању је такође оцењено, да се

у ситуацији када нема стручних органа у пуковима и њима равним јединицама, настави

са двомесечним курсевима за командире водова у Школи за телесно васпитање ЈНА.

Предложено је да се приступи оспособљавању подофицира за извођење наставе

физичког васпитања. Осећала се и потреба одржавања курсева за официре из пукова

који су поред своје редовне дужности били обавезни да изводе наставу физичког

васпитања, а нису имали потребно образовање за тај рад. Предложено је да се на курс

борења позову старешине које су у армијским областима и подручјима на

формацијским положајима официра за физичко васпитање, да би се борење у

јединицама још боље упражњавало.

У неким јединицама, у периоду 1960-1972. године, услед низа слабости

приликом извођења спортског поподнева, долазило је до низа пропуста који су
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доводили до укидања овог организационог облика физичког васпитања, а све због

погрешно протумачених упутстава. Томе је допринела и појава реализације оних

садржаја који се тичу организације спортских игара, а не и обнављања слабије

савладаних тема из наставног плана и програма. Уз то,  организацији спортског

поподнева није се свуда поклањала иста пажња, те целокупни састав јединице није био

укључен у то.

Спортско поподне користило се за избор дисциплина и већу разоноду војника  у

циљу стварања навика за физичко васпитање, за усавршавање појединаца у одређеним

гранама и употпуњавање њихове физичке способности. Спортско поподне се

одржавало једном недељно, од 1. марта до 1. новембра, сем при лошем времену и

трајало је два наставна часа. Уколико су временски услови то дозвољавали и током

зиме се спроводило спортско поподне. План, програм и распоред спортског поподнева

састављао је наставни орган јединице  за месец дана. Спортско поподне се зими

користило и за обуку у смучању (ако су постојали услови за то) или су се могле

планирати следеће активности: борење, стони тенис, курсеви или семинари за судије у

појединим спортским гранама.

Руковођење спортским поподневом било је у надлежности за то одређеног

официра, односно једног наставниак физичког васпитања у установи који је имао

помоћ спортског одбора. Програм спортског поподнева био је организован тако да у

њему активно учествују сви војници. При састављању програма у виду су биле следеће

чињенице:

o задаци у току вежбања (припреме и извођење разних спортских

такмичења по календару за спортска такмичења у ЈНА, групна такмичења и разне

провере физичке способности, припреме за јавне наступе (прослава Дана младости,

Народна спортска значка));

o бројно стање јединица;

o материјално обезбеђење;

o бројно стање руководилаца (извођача физичког вежбања);

o временске услове.

Такмичења у оквиру спортског поподнева  су се одвијала између појединаца у

оквиру вода, између водова у оквиру чета, између наставних група. У последњи ниво

такмичења узимале су се дисциплине из наставног плана и програма, а у првом реду

оне дисциплине које су ангажовале целокупан састав јединице (крос, просте вежбе,
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препреке, пливање). Оваква такмичења су се изводила у време редовних прегледа и

оцењивања јединица, ради коришћења постигнутих резултата за општу оцену дотичне

јединице. Појединци који су постигли изузетне резултате могли су у време спортског

поподнева да користе за лични тренинг и усавршавање.

У оквиру спортског дана спроводили су се разни вежбовни задаци: згибови,

пењање, надвлачење конопца или дизање терета, скок у даљ, штафетене игре, брза

трчања, трчање 6 х 50 метара, бацање бомбе или кугле, скок у вис или прескоци,

рукомет или борба за лопту, одбојка или између две ватре, борење или вежбе на тлу.

На почетку спортског поподнева, било је потребно издвојити око 15 минута за

формирање и распоред група на месту вежбања, припрему справа и вежбалишта и

индивидуално загревање. По завршетку поподнева обавезно је било спремање справа и

довођење вежбалишта у ред.

Вежбање на спортском поподневу спроводило се у виду групног такмичења у

неколико дисциплина. Групе су се формирале  од два до три одељења истог вода или

из одељења два - три вода. Да би се такмичења могла спроводити што масовније,

реализоване су дисциплине  које су захтевале учешће великог броја војника. Тамо где

су постојали услови, спортско поподне је планирано за извођење дисциплина по жељи

учесника, али уз обавезу да се радом обухвати целокупни састав јединице.

У току 1964. године Четврта управа је извршила контролу јединица ЈНА у

неким гарнизонима и уочено је да се спортско поподне не изводи успешно. Највећа

замерка се односила на лошу припрему извођача и недовољну ангажованост војника

- спортиста у организацији и извођењу спортског поподнева.

Спортски дан у периоду 1973-1985. се изводио  једанпут недељно и то суботом

пре подне (не као раније радним даном), у трајању од два сата, за све време служења

војног рока, односно у току целе наставне године у школама. Уколико се по плану

спроводило такмичење, спортски дан је могао да траје и дуже од два сата. Приликом

прављења плана и  програмирања  спортског дана, узимане су у обзир спортске гране и

дисциплине за које је постојало највеће интересовање. Основни елементи који су се

узимали у обзир приликом планирања и програмирања спортског дана су били:

материјално обезбеђење (расположиви објекти и опрема за физичко васпитање), бројно

стање јединице, годишње доба и временске прилике, знање и интересовање војника,

календар спортских такмичења јединица и виших команди. Да би се обезбедила

масовност  на спортском дану, тј. учествовање свих војника из јединице,
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најприкладнија су била такмичења масовног карактера према упрошћеним правилима.

Такмичења на спортском дану су се организовала између одељења, као и између

водова, наставних група итд. За организацију је најједноставнији начин био групно

такмичење. Групе су се могле формирати од одељења истог вода или од одељења више

водова (при такмичењу између водова). У овом другом случају, прва одељења из свих

водова формирала би прву групу, друга - другу групу, трећа одељења - трећу групу. У

свакој групи одељења су се такмичила међусобно. Бројна стања по одељењима су била

подједнака. Код дисциплина у којима се учествовало појединачно, такмичење се

изводило тако што су се истовремено такмичила по три војника, из сваког одељења по

један. Вежбач који је најбоље извео вежбу доносио је свом одељењу три бода, други

два, а трећи један бод, док се у случају одустајања добијало нула бодова. Сабирањем

бодова свих учесника, добијао се редослед одељења у свакој групи за дисциплину у

којој је одржано такмичење. Победа у свакој дисциплини доносила је одељењу три

бода, друго место два, а треће један бод. После завршеног такмичења у свим

дисциплинама, проглашавао се победник у групи - одељење, односно вод - победник у

чети (вод чија одељења имају највећи збир бодова). Такмичењем по одељењима

руководили су командири одељења и они су водили евиденцију о резултатима и

бодовима. Групна такмичења су се обављала и у оним дисциплинама које су биле

приступачне свим учесницима, војницима који се раније нису бавили физичким

активностима. То су биле следеће дисциплине:

 Брза трчања - трка на 60-100 метара, трка са преношењем бомби и трка

око две мете. Истовремено је трчао по један тркач из сваког одељења, први је добијао

три бода, други два, а трећи један бод. Трка са преношењем штафете могла се изводити

у виду штафете.

 Трчање на 1.000-1.500 метара, стартовала је цела група одједном. По

доласку на циљ, војници су се ређали у колону по један како су пролазили кроз циљ, с

тим да је први доносио онолико бодова колико је тркача стартовало, други бод мање

итд. Најбоље је било оно одељење које је имало највећи збир бодова, а трчало се на

атлетској стази или на равном терену, с тим што је стаза требала да буде видно

означена и контролисана.

 Скок у даљ - скаче по један такмичар из сваког одељења, најбољи је

добијао три бода, следећи два бода, итд. Могло је да се скаче из места и из залета.
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 Скок у вис - преко летвице која се постављала на одређену висину,

скакало се по истом принципу као за скок у даљ. Летвица се дизала по потреби, а

победник је било оно одељење које је сакупило највише бодова.

 Бацање кугле - на линију бацања постављали су се упоредо по један

бацач из сваког одељења, а куглу су бацали један за другим. У обзир се  узимао

најбољи покушај, а бодовање је било као код скокова.

 Бацање бомбе у циљ (у даљину) - редом је бацао по један бацач из сваког

одељења, по три бомбе узастопце у циљ на 15-30 метара. Као циљ се могла користити

кружна мета нацртана на тлу, бодовали су се само непосредни погоци.

 Вежбе на вратилу на број понављања - за такмичење су се користили

згибови, предњи узмах и наупор вучењем. Редослед и бодовање су били исти као код

скокова.

 Пењање уз конопац - ако су постојала три конопца такмичење се одвијало

упоредо, по један такмичар из сваког одељења. Уколико је постојао само један

конопац, онда се мерило време сваком појединцу и бодовање је било као код скокова.

 Дизање терета - терет од 40 кг дизао се на произвољан начин. Дизање се

изводило истовремено (уколико је било више терета) или појединачно за свако

одељење. Такмичар који би имао највећи број понављања добијао би три бода итд.

 Вежбање на тлу - такмичење се могло изводити у прегибањима у

трајању од  минут, поскоцима из чучња и склековима на број понављања. Такмичење

се изводило редом по један такмичар из сваког одељења, најбољи је добијао три бода

следећи два, итд.

 Надвлачење конопца - жребом се одреди које ће одељење носити број

1,2,3. Затим се у такмичењу супростављају екипе 1-2, затим 2 -3 и на крају 1-3. Победа

је доносила два бода, а пораз један бод.

 Мале спортске игре (рукомет, одбојка, кошарка и мали фудбал).

Жребање и  распоред  игара је био исти као код конопца, победа је доносила три бода,

нерешена игра два бода, а пораз један бод. Свака игра је трајала шест до седам минута.

 Елементарне игре са лоптом (између две ватре и гађање у кругу).

Наведене дисциплине нису искључивале могућност примене других облика и

садржаја, инструктору за физичко васпитање се давала потпуна слобода. По структури

спортски дан  се састојао од четири промене по 25 минута (два часа по 50 минута).

Промене су се вршиле на команду руководиоца спортског дана.
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Спортски дан у јединицама ЈНА, имао је за циљ да војницима обезбеди услове

за такмичење и рекреацију, да код њих створи навике за бављењем физичком

активношћу у слободно време и да појединцима омогући усавршавање у спортовима

којима се баве. Спортски дан се изводио једанпут недељно и то суботом пре подне,

начелно у трајању од два часа, за све време служења војног рока војника, односно у

току целе наставне године у школама. Када су се у оквиру спортског дана одржавала

такмичења по календару јединице, за спортски дан су се могла планирати и више од

два часа. За руковођење спортским даном се одређивао један старешина из састава

јединице, односно један наставник физичког васпитања у школама. У зависности од

броја објеката и опреме, на спортском дану су истовремено учествовале чета - батерија

или батаљон - дивизион.  План и програм спортског дана састављао је инструктор за

период од месец дана. При састављању  програма спортског дана, инструктору,

наставнику за физичко васпитање се, да би обезбедио разноврсност и интересовање

давала пуна слобода у одређивању  садржаја (избору спортских грана и дисциплина).

Појединцима, квалитетним спортистима дозвољавало се да предвиђено време за

спортски дан користе за лични тренинг и усавршавање.

Спортски дан је био организовани облик физичког васпитања у периоду 1986

- 1992. који је омогућавао бављење свим активностима из физичког васпитања кроз

такмичење и разоноду и одржавање и подизање физичких способности на виши ниво.

На основу планова и програма за борбену обуку и васпитање  јединице, команде и

установе ЈНА су планирале, организовале  и изводиле у току недеље спортски дан,

начелно суботом у трајању од два сата. Планирање садржаја за спортски дан се

реализовало у плановима координације, на основу капацитета вежбалишта  и објеката,

бројног стања јединица и других услова. Садржаји спортског дана су обухватали

градиво из планова и програма физичког васпитања уз најприкладнија масовна

такмичења, према упрошћеним правилима, која су се могла организовати између

јединица и унутар њих. У оквиру спортског дана на основу способности појединаца

могло се планирати и кондиционо вежбање. Такмичења су организована тако да су

могла бити приступачна свима, чак и онима који се нису никад такмичили. Оваква

такмичења су водили припремљени војници и командири одељења. Дисциплине које

су се реализовале у оквиру спортског дана биле су:

1) Трчање - брза трчања (60 м, 100 м, 200 м, 400 м), истрајна трчања (800 м,

1.000 м, 1.500 м, 2.400 м и више), штафетно трчање (20 метара са преношењем бомби
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или сувежбача око две мете и слично). Такмичења у брзом и истрајном трчању

организована су као такмичења појединаца по одељењима и групама, а штафетно

такмичење између одељења по водовима и слично. Трчање се изводило по атлетској

стази која је била уређена по прописима и нормама Атлетског Савеза Југославије или

на стази обележеној ван спортског полигона. Појединачни пласман се одређивао на

основу најбољег постигнутог времена и броја бодова. Свако следеће место иза првог

давало је бод мање. Уколико истовремено стартује већи број тркача, пласман се могао

одредити и редоследом стизања на циљ, тако да укупан број бодова за прво место је

био број такмичара на старту, друго место бод мање итд. Екипни редослед се

одређивао на основу укупног збира резултата појединаца, одељења итд.

2) Скокови - скок у даљ (из залета, из места), скок у вис преко летвице или

канапа (ови скокови су се изводили искључиво на прописаном скакалишту или у сали

уколико је било услова и прописаних сунђера - доскочишта. Појединачни пласман се

одређивао на основу најбољег резултата - највишег или најдужег скока и то по

принципу укупног броја вежбача (као код трчања). Екипни пласман се одређивао на

основу укупног збира бодова појединаца, групе одељења итд.

3) Бацања - бацање бомбе у даљ (бацала се гумена бомба са дршком тежине

600 грама, из залета или места, са обележене линије; поред бомби за бацање, време

трајања и бодовање одређивали су се на основу расположивог времена, пропозиција и

броја вежбача, појединачни пласман се одређивао на основу најдужег хица и то по

принципу укупног броја вежбача, а екипни пласман на основу збира такмичара у

групи, одељењу, воду итд); бацање бомбе у циљ  (бацала се гумена бомба без дршке,

тежине 500 грама). Бомба се бацала са линије бацања у циљеве на 25, 30, 35 и 40

метара, који су представљали ровове или концентричне кругове обележене линијама на

тлу, са обавезним маркирањем у средини циља, мете; број бомби и време трајања

одређивао се исто тако и за бацање у даљ. Као исправан, признавао се само погодак

бомбе које је летела кроз ваздух и имала директан погодак, а погодак бомбе која се

котрљала по тлу се није признавало. Појединачни пласман се одређивао на основу

укупног збира погодака свих бацаних бомби, а по принципу укупног броја вежбача,

екипни пласман се одређивао на основу укупног збира бодова појединаца, групе,

одељења, вода итд); бацање кугле (баца се кугла тежине 7.257 грама из прописно

уређеног бацалишта на атлетском стадиону или обележеног на погодном терену. Кугла

се могла бацати и са линије, а начин бацања је био произвољан. Ради безбедности се

избегавало истовремено вежбање неколико вежбача јер је могло доћи до повреда при
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сакупљању кугли. Појединачни пласман се одређивао на основу најдужег постигнутог

хица, а по принципу укупног броја вежбача. Екипни редослед одређивао се на основу

укупног збора бодова појединаца, групе, одељења, вода итд.

4) Гимнастика - вратило (згибови - натхватом, предњи узмах и наупор

вучењем; вежбање се изводило  појединачно у оквиру групе или одељења. Као

правилан се признавао само онај згиб који би такмичар урадио  из мирног виса с

потпуно опруженим рукама, а на почетку вежбања указивало се вежбачима да не

изводе неправилне покрете. Појединачни пласман се одређивао на основу највећег

броја исправно изведених згибова, а по принципу укупног броја вежбача. Екипни

пласман се одређивао на основу укупног збира бодова појединаца, групе, одељења,

вода итд); разбој (склекови - на оба краја разбоја вежбао би по један војник, при чему

су  руке у усправу морале бити потпуно опружене, а у склеку до потпуног погрчења у

лактовима. Пласман и бодовање се одређивало као на вратилу); конопац седам метара

- пењање пресецањем и укрштањем потколенице или само уз помоћ руку. Пењање се

изводило уз обавезно мерење времена, једном руком - шаком се морала додирнути

маркација на висини од седам метара при чему се штоперица заустављала и пењање се

сматрало завршеним. Пласман се одређивао на основу времена пењања, по принципу

бодовања за трчање. Екипни пласман се одређивао по принципу укупног збира бодова

појединаца, групе, одељења, вода итд); вежбе на тлу (прегибање, склекови и поскоци

из чучња - вежбање се изводило појединачно или по врстама, тако да је једна врста

бројала другој и обратно. Највећи број понављања одређивао је појединачни пласман, а

збир освојених појединачних бодова по принципу броја вежбача давала је екипни

пласман одељења, вода итд); надвлачење конопца од 15 метара (изводило се између

одељења или водова, чета бирајући најбоље и најјаче вежбаче. На средини конопца

била је закачена  видљива маркација  која се налазила тачно изнад средишне линије,

повлачење конопца кретало је  на сигнал пиштаљком. Победник је била  она страна

која је успела да превуче маркацију преко обележене линије испред челног такмичара

противничке екипе. Прво место освајала је она екипа која је успела да у три покушаја

освоји највише бодова, остала места имала су по бод мање, такмичење се у зависности

од броја екипа спроводило у зависности од броја екипа по бод систему или куп

систему.

5) Спортске игре - мали фудбал, рукомет, кошарка, одбојка (у свим овим

спортовима утакмице су се играле без полувремена  у трајању 5-28 минута. Време

одигравања зависило је и од броја екипа (одељења), парови су се извлачили на лицу
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места. Судија је одређивао и припремао спортски одбор јединица, команде или

установе КоВ-а. Све утакмице су се играле на прописаним игралиштима, а мали

фудбал је могао да се игра и на слободним површинама које су одговарале хигијенским

и безбедносним условима. Прво место је освајала екипа која је имала највећи број

бодова и гол, кош или поен  разлику  у једној, две или више игара. Бодови су се

одређивали на основу укупног броја екипа (као код конопца 15 м). Такмичење се

организовало и спроводило у зависности од броја екипа, по бод систему или куп

систему, с тим што је у куп систему одлучивала гол, кош, или поен разлика. Слично

малим спортовима, поред спортских игара играле су се и разне елементарне игре

(гађање у кругу, између две ватре). При спровођењу свих такмичења у оквиру

спортског дана, када је реч о такмичењу по календару и упутству о спортским

такмичењима у ЈНА, бодовање се обавезно вршило коришћењем таблице бодовања из

упутства.

Спортски дан се изводио у начелу суботом, у трајању од два сата (постојала је и

варијанта од 60 минута током недеље). Реализовани садржаји обухватали су све

организационе облике физичког васпитања у ЈНА.

Спортска такмичења - спортска делатност и јавни наступи у периоду 1960-1972.

године морали су имати масовни карактер. Команде и старешине јединица  су биле

дужне да дају пуну помоћ при организовању и спровођењу  спортске делатности у

својим јединицама и да је правилно усмеравају. Овакав вид такмичења представљао је

снажну полугу у физичком васпитању у ЈНА, нарочито јер се заснивао на масовности.

Такмичења су се спроводила унутар јединица, између гарнизона, између установа. У

циљу развоја физичке културе, у народу и у ЈНА, команде јединица су одобравале

учешће својих екипа на масовним такмичењима у грађанству поводом  народних

празника (Дан младости, Дан републике, радничке и сеоске спортске игре). Старешине

које су се  организационим и стручним способностима за рад у области физичког

васпитања посебно истицале, биле су ангажоване у раду друштвених организација за

физичку културу на терену. За организовање и спровођење добровољне спортске

делатности  међу војницима формирале су  се културно - просветни одбори, али и

војнички и питомачки спортски одбори. Састав и број ових одбора према потреби су

одређивале команде својом наредбом. За чланове спортских одбора бирали су се они

војници и питомци који су пре ступања у армију били активни спортисти или спортски

радници, тј. они који су располагали посебним стручним искуством. Председници



147

спортских одбора су првенствено били из редова официра или подофицира, односно

оне старешине које су по функционалној дужности биле одговорне за физичко

васпитање и спортску делатност (наставници, одговорни руководиоци физичког

васпитања, начелници војничких клубова и командири водова). Основни задатак

спортских одбора је био да целокупан састав своје јединице - установе ангажују

укључивањем у рад у слободно време као и за време спортског поподнева.

Успешни јавни наступи припадника Армије подизали су углед Армије и љубав

народа према њој, а остављали су снажан и позитиван утисак на саме учеснике. Добар

наступ је био огледало, не само физичке припремљености, него и дисциплине и опште

способности те јединице - установе. Због тога је било важно да старешине методички и

темљно изврше припреме за те наступе како би се ти задаци извршили што успешније.

масовни јавни наступи иобухватали су разне вежбовне саставе (композиције) уз

пратњу музике као што су: просте вежбе, вежбе са пушкама, са моткама, гредама,

лествама и слично.

Слободне спортске активности и рекреација у периоду 1973-1985. године у ЈНА

обухватале су тренирање и такмичења која су се организовала унутар гарнизона,

јединице или у грађанству. Овај организациони облик физичког васпитања у

јединицама ЈНА обухватао је редовно и систематско припремање (тренирање) и

такмичења. Команде и старешине јединица  биле су дужне да дају пуну помоћ при

организовању и спровођењу спортске активности у својим организацијским

јединицама. Масовна спортска активност спроводила се у основним јединицама (вод и

чета).

Слободне спортске активности у периоду 1986 – 1992. године, су биле значајан

допунски облик за подизање психофизичких способности војника и старешина ЈНА и

служиле су да се кроз организоване форме рада, као што су спортске секције,

такмичења и друго, задовоље афинитети и потребе појединаца за бављење спортом.

Слободне спортске активности су доприносиле стварању навика правилног коришћења

слободног времена, разоноде, а тиме су значајно утицали на живот, рад и дисциплину у

јединицама ЈНА. Спровођењем слободних спортских активности омогућавало се

војницима и старешинама тренирање и усавршавање дисциплина и грана спорта којима

су се бавили, чиме се успостављао континуитет њиховог развоја.

Кондиционо вежбање у ЈНА - кондиционо вежбање је од 1973. године био нови

и посебан облик физичког васпитања у ЈНА који се по структури и намени разликовао
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од часа физичког васпитања по томе што су се на овом вежбању изводили добро

научени покрети у облику симултаног вежбања или вежбања по систему станица. То

вежбање је могло да се изводи и поподне у време спортског дана, најмање једанпут

недељно (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1973а, 68-76). Програми и

садржаји кондиционог вежбања су израђивале команде и управе надлежне за израду

планова и програма физичког васпитања. Извођење ове врсте вежбања се, у јединицама

ЈНА, у оквиру редовне наставе, одређивало наставним планом и програмом. У војним

школама се оно изводило најмање једанпут недељно. Програм и садржај кондиционог

вежбања састављале су команде (управе) надлежне за израду планова и програма

физичког васпитања. Ово вежбање је представљало облик тренирања којим се

најефикасније могло утицати на подизање опште физичке способности. Углавном се

обрађивало у шест варијанти, од којих су се три базирале на развоју издржљивости, а

три на развијању снаге и брзине. При планирању овог типа вежбања било је потребно

придржавати се принципа да се на почетку обуке више планирају кондициона вежбања

типа издржљивости, а мање типа снаге. Од трећег месеца обуке, вежбање типа

издржљивости и типа снаге могла су се планирати наизменично. Неке од варијанти

овог типа вежбања могли су се изводити на терену и на објектима за физичко

васпитање, не губећи из вида чињеницу да су се нека вежбања могла изводити у току

целе године, а нека у пролеће, лето и јесен. Варијанте су биле следеће:

 прва варијанта - наизменично кретање у односу 2:1. Наизменично

кретање у односу 2:1 (два минута ходања према минут трчања) изводило се 44 минута.

Ходом се прелазило око 200 метара за два минута, а трчећим кораком око 200 метара за

минут, тако да се за 44 минута прелазило око 3.000 метара ходом и око 2.800 метара

трчећим кораком. Кретање се изводило у колони простих или двојних редова. Њиме је

руководио (кретао се заједно са колоном) командир вода, који је истовремено

контролисао брзину кретања и командовао је прелазак из хода у трчећи корак и

обратно. На почетку часа, два до три минута су се користила за припрему, а два до три

минута на крају часа за смиривање организма и завршетак рада. Ова варијанта се

претежно примењивала у првом месецу обуке, а касније се замењивала другом и

трећом варијантом. Нарочито се користила у зимском периоду и изводила се на терену

и на атлетској стази;

 друга варијанта - наизменично кретање у односу 1:1.  Наизменично

кретање у односу 1:1 (минут ходања према минут трчања) изводило се 43 минута.
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Ходом се прелазило око 100 метара за  минут, а трчећим кораком око 200 метара за

минут. Од петог месеца обуке брзина трчања се повећавала на око 250 метара на

минут. Постројавање за кретање је било исто као у првој варијанти, преосталих седам

минута користило се за припрему почетка и завршетка рада. Друга варијанта

кондиционог вежбања изводила се почев од другог месеца обуке, а била је погодна за

извођење и у зимском и у летњем периоду. Место извођења је било као у првој

варијанти;

 трећа варијанта - трчање са променљивим темпом. Трчање се изводило

променљивим темпом и то  3 минута у лаганом темпу - каскајући, а пет минута у

бржем темпу. За три минута у лаганом темпу требало је претрчати 300-400 метара, а за

пет минута у бржем темпу 1.000-1.200 метара. Постројавање ради извођења било је

исто као у првој и другој варијанти. Кондиционо вежбање по овој варијанти изводило

се после петог месеца обуке. Место извођења је било као у првој и другој варијанти;

 четврта варијанта - рад на стази са препрекама. Стаза препрека се

прелазила по систему станица. На сваку препреку, почев од прве, распоређивала су се

по два војника. На дати знак, један од војника, отпочињао је савлађивање своје

препреке, док је други војник био обезбеђење и чувао војника који је вежбао и помагао

му. Савлађивање препрека се изводило наизменично све до знака за промену. На знак

за промену сви су се војници премештали на следећу препреку и настављали  вежбање

на исти начин као на претходној препреци. Померање се вршило све док сваки пар

војника поново није дошао на препреку на којој је отпочео вежбање, на тај начин се

затварао круг у вежбању. Кондиционо вежбање по овој варијанти почињало је са

променама које су трајале један минут, а затим се време повећавало на 1,5 и на два

минута. За време вежбања у коме су промене трајале по минут, пре почетка и после

завршетка савлађивања препрека, изводило се наизменично кретање у односу 1:1, у

трајању од по 11 минута, а преостало време се користило за припрему и завршетак

вежбања. У систему по станицама, вежбање се одвијало непрекидно, при чему се

појединац одмарао за време док његов сувежбач вежба и за време премештања с једног

радног места на друго. Ова варијанта се примењивала тек када је техника прелажења

појединих препрека у потпуности била савладана на часовима физичког васпитања;

 пета варијанта - вежбе снаге (први начин). По систему станица се

изводио комплекс простих вежби (први или други), комплекс вежби у кретању и

комплекс вежби са бетонском коцком (или са пушком). При томе су се одређивала три
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радна места за извођење наведених комплекса и на свако се постављало једно

одељење. На команду, сва одељења су отпочињала  са вежбањем својих комплекса.

Исто тако, на команду су се завршавале вежбе и прелазило се на следеће радно место,

са још једном променом се завршавао круг. На сваком радном месту вежбање је

трајало 14-15 минута. У почетку су се вежбе из наведених комплекса изводиле по

четири такта, а вежбе у кретању на деоници од 15 метара. Затим се број тактова

повећавао на шест, осам и десет метара, а деонице су биле вежбе у кретању на 20

метара, 30 метара  и 40 метара. На тај начин се повећавао обим и интензитет вежбања

уз задржавање увек истог времена за вежбање на станицама. Ова варијанта се

примењивала од другог месеца обуке. Од трећег месеца обуке се повећавао интензитет

вежбања, тј. повећавао број тактова и дужина деоница за вежбе у кретању. Вежбање се

могло изводити на сваком терену;

 шеста варијанта - вежбе снаге други начин. Ова варијанта кондиционог

вежбања се изводила према систему станица. При томе су се на дванаест радних места

изводиле следеће вежбе:

- одручења - из предручења су се изводила одручења снажним трзајем на

крају и поновним враћањем у предручење, вежба се изводила 20 пута;

- претклони - из раскорачног става и узручења требало је направити дубок

претклон, без савијања ногу у коленима и поново се усправити и вратити у узручење,

вежба се понављала 20 пута;

- трчање 6 х 10 метара - на растојању од десет метара требало је

поставити два знака, па трчање изводити пуном брзином тамо и назад, обилазећи

постављене знаке, вежба се понављала једанпут;

- склекови на тлу - из упора лежећег за шакама требало је изводити

склекове са пуним грчењем и опружањем руку и задржавањем потпуно опруженог

трупа, вежба се понављала десет пута;

- скокови у даљ из места - у ланцу, скочити даљ из места и доскочити тако

да се одмах може прећи у даљи скок, поново скочити итд. Скокове је требало изводити

с пуним опружањем тела на даљину која омогућава извођење следећег скока, изводило

се 20 скокова повезано;

- потпор  чучећи - потпор лежећи - из потпора је требало избацити ноге

уназад до потпора лежећег и лаким зибом у куковима вратити се у почетни став, вежба

се понављала 20 пута;
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- сукање трупа - из раскорачног става са рукама у одручењу и песницама

напред требало је изводити снажне засуке трупом у леву  и десну страну, задржавајући

руке у одручењу, вежба се понављала 20 пута;

- трчање 6 х 10 метара - изводило се на исти начин као на трећој станици;

- склекови на тлу - изводили су се на исти начин као на четвртој станици;

- ударци право - из става са погрченим рукама, наизменично снажним

опружањем руку са стиснутим песницама, требало је изводити ударце право напред

као у каратеу, изводи се 20 понављања;

- потпор лежећи за шакама - усправ - из става стојећег требало је прећи у

потпор чучећи, а затим избацивањем ногу уназад у потпор лежећи вратити се  у потпор

чучећи и усправ, вежба се понављала 20 пута;

- чучњеви са сувежбачем на плећима - сувежбача поставити попреко на

плећа, држећи га једном руком за његову руку, а другом руком за бутину. У таквом

положају требало је извести получучањ и вратити се у усправ, вежба се изводила десет

пута.

На сваку од станица било је потребно поставити по четири војника, на команду

са вежбањем су отпочињала по два војника на свакој станици, а када би они завршили

одређени број вежби, са вежбањем би отпочињала друга два војника. После вежбања

на својим станицама, војници би се кружно померали за једну станицу напред. Поново

по два војника која су прва  вежбала на претходним станицама, отпочињу са вежбањем.

На тај начин се прелазио цео круг вежбања по станицама (12). У почетку се вежбање

изводило у споријем темпу, тако да се на једном часу прелазило један круг. Касније се

темпо вежбања убрзавао и на једном часу се прелазило један и по до два, а повремено и

2,5 круга. Ова варијанта вежбања се примењивала од другог месеца обуке. Од четвртог

месеца обуке могло се прелазити 1,5 круг, а од шестог - по два круга. Вежбање се

могло изводити у свако годишње доба и на сваком терену. У зависности од типа

јединица при планирању се акценат могао ставити на тип кондиционог вежбања.

Кондиционо физичко  вежбање у периоду 1986-1992. године, било је посебан

облик физичког вежбања којим се стицала и одржавала општа физичка спремност. На

кондиционом вежбању изводиле су се научене вежбе у облику симултаног вежбања

или вежбања по станицама. Увежбавање се вршило са водовима, одељењима или

групама, а такође и са целом четом, односно батеријом. Ти часови су се планирали и

изводили у оквиру редовних часова физичког васпитања и часова који су се планирали
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за време поподневног учења, спортског дана и посебних часова које су одређивале

команде и установе пред сложеније форме борбене обуке и васпитања (тактичке вежбе

и здружене тактичке вежбе) и у периоду повишених мера борбене готовости. Садржај

часова кондиционог вежбања одређивале су и планирале команде и установе надлежне

за израду планова физичког васпитања. Садржај ових часова је био уско повезан  са

потребама борбене обуке и васпитања. Часови кондиционог вежбања су се изводили у

току целог периода борбене обуке и васпитања, у свим годишњим добима. Садржаји су

се прилагођавали специфичним потребама јединице и временским условима. Сви

садржаји и активности могли су бити обухваћени кондиционим вежбањем. Планирање

и извођење часова кондиционог вежбања били су у уској вези са наменским задацима

јединица, родова и служби Копнене војске. С обзиром на специфичност задатака,

команде и установе проучавале су и бирале садржаје неопходне за подизање физичких

способности при извршавању одређених задатака у свим периодима обуке. Примери

појединих вежби за часове кондиционог вежбања:

- наизменична кретања - методом прогресивног оптерећења једног задатка

(ходања - трчања) 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, при чему је брзина кретања ходом 100 метара, а

трчећим кораком 200 метара у минуту. Методом прогресивног повећања оба задатка

(ходања - трчања) 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 при чему је брзина кретања ходом  до 150

метара, а трчећим кораком до 250 метара у минуту;

- трчање са променљивим темпом - темпо трчања са променом брзине

кретања (лагано - брзо трчање) 2:4, 3:5, 4:4, 5:5, при чему је темпо трчања са променом

дужине деонице (краће и дуже стазе) 2 х 200 метара, 3 х 300 метара, 6 х 100 метара, 3 х

1.000 метара, 2 х 2.000 метара;

- извођење задатака по систему станица - наизменично смењивање вежби у

кретању (ходом или трчећи) поскоци са обе ноге, скок са ноге на ногу, ходање на

прстима итд. Савлађивање простора и препрека, рад по паровима, по деоницама и на

целој стази, са променама које трају од једног до десет минута. Ова варијанта

кондиционог вежбања могла се применити тек када је савладана техника савлађивања

појединих препрека. Комплексе вежби обликовања (два до три комплекса), изводила су

одељења (водови) са променом комплекса и радног места. Борење, гимнастика,

истрајна кретања и комбиноване варијанте кондиционог вежбања одређивале су својим

садржајем начин и методику увежбавања и подизање вештина и навика на највиши

степен.
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Часови кондиционог вежбања су се изводили у току целог периода борбене

обуке и васпитања, у свим годишњим добима. Сви садржаји и активности су могли

бити обухваћени кондиционим вежбањем. Изводили су се најмање једанпут недељно,

могли су се изводити и у време спортског дана, поподневног учења.

Физичко вежбање у склопу војностручне обуке  у ЈНА у периоду 1973-1985

- примењено физичко вежбање је био нови облик вежбања који се непосредно

повезивао са војностручном обуком и обављањем разних задатака у служби. Изводило

се као: успутно физичко вежбање, вежбање при обављању одређених службених

задатака и вежбање под оптерећењем. Увек када је то било могуће садржај физичког

васпитања се повезивао са војно-стручном обуком. Примењено физичко вежбање се

спроводило на три начина:

- успутно физичко вежбање - препорука је била да се овај вид примењеног

физичког вежбања користи што више јер је пружао додатне могућности за подизање

нивоа физичке способности војника. Према карактеру маршруте и начину одласка на

вежбалиште, у овим условима је било најпогодније користити наизменично кретање,

кретање трчећим кораком са променом темпа и са савлађивањем разних природних и

вештачких препрека. При пребацивању на вежбалиште помоћу транспортних

средстава, увежбавало се брзо укрцавање и искрцавање и то у почетку када је возило у

месту, а касније када се возило креће. Брзина кретања возила се повећавала са пет

километара на час на десет километара на час.

- физичко вежбање при извршавању задатака у служби - у програм овог

вида вежбања уносиле су се већ научене  просте вежбе. Ако је место рада дозвољавало,

у програм се уносило и ходање, трчање, и вежбе у кретању. При избору вежби водило

се рачуна да оне свестрано утичу на организам. Ноћу и при хладном времену темпо и

интензитет вежбања су били јачи, док се при високим температурама он смањивао. У

условима ограничене покретљивости (услови дуготрајних дежурстава уз средства везе

и осматрања, код тенковских  посада и сл.), вежбање у трајању од пет до шест минута

требало је понављати на свака три до четири сата. Садржај вежбања је обухватао вежбе

растезања, прегибања грудног коша, вежбе за руке, ноге, труп као и вежбе лабављења

појединих мишићних група. При превожењу војника на велике удаљености у састав

вежби је улазило: у возилу - вежбе растезања мишића трупа, претклони, отклони,

кружења главом, затварање и отварање шака; на застанку са искрцавањем возила

- ходање, трчање, просте вежбе и др.
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- вежбе под оптерећењем - у садржај овог облика вежбања улазиле су

следеће вежбе: савлађивање простора под опремом и наоружањем, а на неким

деоницама и под гас - маском, савлађивање препрека под истим условима, пливање у

оделу и савлађивање водених препрека, преношење рањеника или сандука са

муницијом на одређену удаљеност итд.

Примењено физичко вежбање у периоду 1986-1992. године облик је физичког

васпитања који је најнепосредније био повезан са извођењем борбене обуке и

васпитања. Примењено вежбање се изводило као: вежбање у војностручној обуци,

вежбање при  обављању задатака и вежбање под оптерећењем. За примењено

физичко вежбање у плановима и програмима борбене обуке и васпитања није било

предвиђено време, већ се оно организовало и изводило у оквиру времена које су

јединице, команде и установе обезбеђивале  при реализацији задатака у току обуке.

Примењено физичко вежбање је имало за циљ одржавање физичке кондиције и

побољшање опште физичке способности. То је уједно била и додатна активност у

оквиру борбене обуке и васпитања ради квалитетнијег извршавања одређених задатака.

Време трајања је зависило од специфичности обуке и задатака и начелно је било краће

од редовног часа физичког васпитања - могло је бити до 30 минута, а могло се више

пута понављати у току дана, зависно од задатака које је јединица обављала.

Примењено физичко вежбање се изводило у свим условима, уз максимално коришћење

природних објеката на земљишту, приручних средстава и вежбалишта за физичко

васпитање. Овај облик физичког васпитања нудио је широк избор разноврсних

садржаја и давао је могућност за иницијативу старешинама приликом планирања и

извођења. Време и начин вежбања, дужину трајања и место извођења планирали су

командири чета (батерија) и старешине истог ранга, а садржаје и интензитет вежбања

органи за физичко васпитање команди и установа, зависно од физичке способности

војника и старешина. Ово вежбање изводило се у месту, покрету, за време превожења и

у свим осталим условима у којима су се могли наћи припадници војске. Конкретни

садржаји и врста вежбања одређивали су се према потребама јединица, команди и

установа ЈНА. Примењено физичко вежбање је обухватало:

- вежбање у војностручној обуци - вежбање се најчешће примењивало у

тактичкој и ватреној обуци са јединицама ЈНА при одласку на вежбалиште и при

повратку са вежбалишта и полигона, за време превожења, маршевања итд. Успутно

вежбање су планирале и изводиле старешине ранга чете (батерије), а садржај и време
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трајања су се одређивали према условима и уносили у распореде рада. Тежиште ове

врсте вежбања требало је да буде на разноврсним кретањима, вежбама везаним за

тактичке и борбене радње, као што су брзо искрцавање и укрцавање, вежбе растезања и

разгибавања приликом дугих превожења итд. Ова врста вежбања је била уско повезана

са специфичностима борбене обуке и васпитања родова и служби ЈНА и омогућавала је

велики избор разноврсних садржаја прилагођених потребама јединица ЈНА;

- физичко вежбање при обављању задатака - представљало је посебну

специфичност, јер су се јединице ЈНА (родови и службе) непрекидно ангажовале на

обављању појединих задатака у дужем временском трајању као што су: страже,

дежурства у стационираним објектима, чвориштима, радарским и осматрачким

станицама, дежурствима. Примена овог вежбања давала је широку могућност избора

садржаја и времена трајања. Ово вежбање се изводило више пута у току једног дана са

свим расположивим људством уз коришћење објеката и приручних средстава и

начелно у трајању од 30 минута. На задацима који су изискивали дуготрајно седење

(дежурства) изводиле су се: изометријске вежбе, вежбе дисања, ходања и трчања у

месту и друге вежбе, што је зависило од расположивог простора. Кад год су постојали

услови примењивали су се елементарне и спортске игре. Примена овог вежбања је била

обавезна и била је саставни део свакодневних радних задатака;

- вежбање под оптерећењем - изводило се са војницима и старешинама

чија је физичка способност била добра. Организовала се и изводила и у отежаним

метереолошким условима и под оптерећењем (заштитна маска, ратна опрема, заштитна

одећа итд) ради подизања психофизичких способности на ниво неопходан за

извршавање специфичних и најтежих задатака у миру и рату. Планирање садржаја за

ово вежбање вршили су стручни органи за физичко васпитање  команди и установа

ЈНА, зависно од конкретних потреба и степена психофизичких способности појединих

јединица. Контролу вежбања под оптерећењем спроводиле су и за њега одговарале

команде и установе ЈНА. Ово вежбање је представљало организовану психофизичку

припрему целокупног људства јединица за извршавање најтежих тактичких и борбених

задатака у миру и рату. Вежбање под оптерећењем се изводило под сталним

санитетским обезбеђењем и контролом. Оно се није изводило са људством слабијег

здравственог стања и психофизичких способности. У садржај вежбања под

оптерећењем могле су се уврстити и вежбе савлађивања простора и препрека у опреми

и са наоружањем, а на неким деоницама и под заштитним средствима, истрајно

кретање и трчање, ношење и преношење рањеника и материјално - техничких и
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борбених средстава, пливање и савлађивање водених препрека у одећи са оружјем и

опремом. Садржаји примењеног вежбања у јединицама свих родова и служби ЈНА

морали су се прилагодити специфичностима борбене обуке и васпитања и извршењу

појединих радних, наставних и борбених задатака.

Примењено физичко вежбање је било повезано са извођењем борбене обуке и

васпитања и изводило се као: вежбање у војностручној обуци, вежбање при обављању

задатака и вежбање под оптерећењем. Вежбање је трајало од 30 минута до 45 минута у

зависности од задатака које је  јединица обављала, а могло се понављати и више пута у

току дана.

На масовним јавним наступима у периоду 1973-1985. године, изводили су се

разни вежбовни састави (композиције) уз пратњу музике. Успешан јавни наступ

припадника Армије  био је огледало, не само физичке способности, већ и дисциплине и

опште спремности јединице. Због тога су старешине које су припремале јавни наступ

биле одлично упознате са методиком припремања вежби за наступ. Примењивали су се

следећи методски поступци:

- на почетку се вежбачима објашњавао задатак и важност наступа и шта

се очекује од њих;

- руководилац вежбања је морао и сам да добро изводи вежбу како би

служио као пример за добро извођење истих;

- на сваких 10-15 вежбача одређивали су се помоћници који су претходно

морали добро да науче вежбу и оспособе се да је методски правилно пренесу на друге;

- вежбаче су обучавали помоћници по одељењима, тежећи да постигну

тачност и прецизност у извођењу ставова и покрета. При обучавању се није

нагомилавао покрет на покрет, него се на следећи покрет прелазило тек када је

претходни добро научен;

- заједничко вежбање целе групе, ради уједначавања рада, ритма и

динамике покрета, изводило се тек пошто су вежбачи по одељењима добро научили

ставове и покрете;

- у току учења вежбе тежило се што већем броју понављања, како би се

покрети што боље усавршили.

После добро савладане вежбе, приступало се увежбавању уз музику.
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7.2.2. Планови, програми и упутства физичког васпитања у процесу обуке у
Југословенској народној армији у периоду 1951-1992. године

Планови и програми физичког васпитања анализирани у овом делу рада

ослањали су се на постојећа упутства која су се користила у периоду 1951-1992.

године. То значи да су се важећи облици физичког васпитања предвиђени овим

упутствима, примењивали онако како је то и било предвиђено. Приликом проучавања

планова и програма борбене обуке и васпитања војника и јединица ЈНА, анализирани

су само оквирно садржаји физичког васпитања и фонд часова за одређене

специјалности. При анализи упутстава који су примењивани у периоду 1951-1992.

године, узети су у обзир само садржаји и техничка упутства, без детаљних анализа

истих јер су она већ описана у делу овог истраживања који се бавио организационим

облицима физичког васпитања у наведеном периоду.

Приручник за гимнастику, атлетику, бокс и рвање из 1951. године одобрен од

стране Генералштаба Југословенске армије (Четврта управа) ФНРЈ, обухватао је

програмске садржаје који су били важан део физичке обуке предвиђене програмом у

оквиру часа физичког  васпитања војника ЈНА (Министарство народне одбране ФНРЈ,

1951). У оквиру овог приручника, у осам глава су обухваћене вежбе из гимнастике,

атлетике, бокса и рвања, док су у осталим главама обрађена организацијско - методска

упутства, примери часова физичког вежбања и уређење вежбалишта и справа.

Програм гимнастике је обухватао: просте вежбе, вежбе на справама, прескоке,

вежбе са теретом и вежбе на тлу. Просте вежбе су се користиле у оквиру јутарњег

вежбања. У оквиру вежби на вратилу рађене су следеће вежбе: наупор завесом за

потколено изван руку и одношка, узмах предњи - одбочка ослоном на једну руку и

другу ногу, наупор вучењем - саскок назад, вис - вис стражњи - двојни окрет - вис

- саскок, њихање у вису - саскок у зањиху или у предњиху, окрети у предњиху

леворучке и десноручке - саскок у зањиху или у предњиху, ковртљај завесом за

потколено, ковртљај у упору предњем, узмах стражњи, наупор климом, наупор

склопком, саскоци из упора. Вежбе на разбоју: помицање у упору; склек - упор; колут

склоњено напред; њихање у упору - предношка, заношка; упирање из потпора; наупор

склопком; узмах завесом у сед разножни; став на раменима; колути; саскоци. Вежбе на

круговима: њихање у вису и у згибу; њихање у згибу до виса узнето; њихање - вис

узнето - вис стражњи; вис узнето - вис стрмоглавце; прекопит разножно; наупор

предњихом; наупор склопком; наупор зањихом. Вежбе на круговима у љуљању:
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љуљање са досежним круговима; љуљање у вису узнето; љуљање подметним замахом;

саскоци из љуљања. Вежбе на коњу са једном хватаљком: засед јашући, засед суножно,

засед јашући са окретом, стриж заножни, премах заножни, коло предножно, став на

глави или раменима, колут напред и назад, саскоци. Пењање уз коноп: пењање уз

коноп помоћу ногу уз три раздела, помоћу ногу из два раздела, пењање без помоћи

ногу, пењање у завесу на водоравном конопу. Вежбе на греди: ходање, трчање,

преношење разних предмета, прелажење разних препрека на греди, прелаз

четвороношке, мимоилажење, преношење друга на греди, борење на греди (палицама,

џаковима), наупор завесом, преношење палице на длану. Прескоци преко вежбача:

разношка преко вежбача, разношка преко двојице, колут преко тројице. Прескоци

преко ограде: предношка стрижно, одбочка ослоном на једну руку и другу ногу,

одбочка, згрчка. Прескоци преко јарца: разношка преко јарца, згрчка преко јарца или

коња у ширину, прекопит преко јарца или коња у ширину, одбочка преко коња у

ширину, разношка преко коња у ширину, колут преко коња уздуж, разношка преко

коња уздуж, згрчка преко коња уздуж. Вежбе са теретом: дизање џака песка на раме,

дизање балвана на рамена, дизање и ношење друга. Вежбе на тлу: савијање тела у

лежању наузнак, поваљка, склек - упор лежећи, колут напред и назад, скок летећи с

колутом, колут по двојица и тројица, премет лево и десно, скок с двојним окретом,

склопка на тлу, премет напред, премет назад, прекопит салто напред.

У оквиру атлетике извођене  су вежбе из следећих дисциплина:

- трчање на кратке стазе 100 метара ((темпо трчање брзином 18-22 секунде

на 100 метара); трчање у интервалима (лагано трчање - старт у кретању, убрзање 30-40

метара, затим лагано трчање - вежба се понавља три до пет пута); трчање са

убрзавањем 80-150 метара; вежба старта));

- трчање на средње стазе, 1.500 метара (кретање до два километара ходом

или трчећи брзином 22-26 секунди на 100 метара; континуирано трчање);

- трчање на дуге стазе 3.000 метара;

- скок у даљ (вежбање одскок - залет 30 метара, убрзање, одраз и скок;

вежбање доскока (чучањ у месту, из кретања ходом - чучањ, трчећи корак - скок

- чучањ; скок преко канапа 50-100 цм високог, удаљеног 100-200 цм од места одраза;

скок са одразом са земљаног насипа до 50 цм високог);

- скок у вис (залет, одскок, лет и доскок);

- бацање бомбе (из места,  са залетом - ходом, са залетом - трчећи);
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- бацање кугле (намештање кугле у почетни став, спуштање и избацивање;

бацање кугле на команду - групно; бацање кугле из кретања ходом и трчећи; бацање

кугле из круга наскоком).

Обука у боксу обухватала је припремне вежбе и основна техничка знања. У

оквиру припремних вежби извођене су вежбе трчања и ходања, просте вежбе из

јутарњег вежбања, пењања и вежбе са вијачом. Општа основна знања из бокса

обухватала су следеће вежбе: основни став, рад ногу, заваравање, ударци,  кроше,

одбрана у боксу, заустављање ударца, одбијање ударца, избегавање ударца.

У оквиру обуке у рвању рађене су припремне вежбе, учење захвата и слободно

борење. Изводиле су се следеће вежбе: основни став, обарање омахивањем обухватом о

пасу, обарање вучењем преко кука, обарање вучењем за руку преко рамена, обарањем

вучењем за руку преко леђа, обарање окретањем трупа захватом за рамена, обарање

трзајем за руку, обарање обухватом за бедра и око струка, обарање захватом за бедро и

дизањем на плећа, обарање подметањем ногу, обарање захватом за потколено. На крају

приручника била су дата организацијско-методска упутства: методика извођења и

организација часа, дати су и примери часова из физичке обуке, као и уређење

вежбалишта и справа.

Док је 1952. године донета одлука о полагању завршних испита из физичке

обуке у војним школама ЈНА, током 1953. сачињено је Привремено упутство за

полагање завршних испита из физичке обуке у војним школама у ЈНА. То упутство је

ступило на снагу 10. априла и њиме је било предвиђено полагање теоретског и

практичног дела испита. На теоријском делу испита питомцима - слушаоцима

постављана су три питања (једно из теорије и организације физичке обуке у ЈНА, друго

из терминологије и треће из наставне праксе). Практични део испита представљао је

проверу физичке способности питомаца – слушалаца из следећих дисциплина: просте

вежбе или вежбе са пушком, вежба на вратилу, скок у даљ из залета, бацање бомбе

масе 600 грама из залета од 5 метара, пливање. Све наведене дисциплине, сем пливања,

одржавале су се на дан полагања теоретског дела испита, док се пливање у начелу

полагало раније.

План за обуку инжињеријских јединица ЈНА из 1953.године односио се на

регруте који су војни рок служили 18 месеци (Државни секретаријат за послове

народне одбране ФНРЈ, 1953). Обука се изводила као обука појединца и одељења коју

је изводио и контролисао командир вода, а постојала је и обука вода и чете коју је
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реализовао или контролисао командир вода или чете. Целокупна обука се састојала од

седам предмета општевојне обуке и 11 предмета из војно-стручне обуке, укупно 892

часа разврстаних у обуку појединца, одељења, вода и чете. Фискултура или физичка

обука је била део општевојне обуке и мала је фонд од 56 часова (26+12+10+8) у сва

четири дела обуке. У првом делу општевојне обуке појединца физичка обука је

обухватала садржаје: вежбе на справама, просте вежбе, вежбе са пушком, вежбе за

уводни и завршни део часа - фонд часова пет; атлетика - фонд часова пет; савлађивање

препрека - фонд часова осам; пливање - фонд часова осам. Други део обуке - обука

одељења обухватала је садржаје; вежбе на справама - фонд часова четири; атлетика

- фонд часова четири; савлађивање препрека - фонд часова четири. Трећи део обуке -

обука вода обухватала је: савлађивање препрека - фонд часова четири; вежбе на

справама - фонд часова четири; игре - фонд часова два. Четврти део обуке - обука чете

обухватала је: вежбе на справама - фонд часова четири и атлетика - фонд часова

четири.

Упутство за телесно васпитање у Југословенској народној армији из 1960.

године ступило је на снагу 01.08.1960. године чиме су се стекли услови за престанак

важности свих претходних одредаба које су регулисале телесно васпитање у војсци

ЈНА (Државни секретаријат за послове народне одбране, 1960а). Ово упутство је било

прво јединствено упутство које се примењивало у целокупној ЈНА и које је  објединило

све напоре руководећег кадра у војсци да област телесног васпитања заокружи у једну

целину чији су темељи били засновани на сопственим искуствима и искуствима

страних армија после Другог светског рата. Оно је имало за циљ да укаже на место и

улогу телесног васпитања у склопу општег васпитања у ЈНА и да регулише начин

извођења телесног васпитања у складу са постојећим условима. Њиме је прописан

програм телесног васпитања у ЈНА који је обухватао: вежбе обликовања, савлађивање

простора и препрека, борење, атлетику, вежбе на справама и тлу, игре, пливање,

веслање, смучање и познавање организације, садржаја и методике телесног васпитања

у ЈНА.

Програм за војнике и питомце школе резервних официра, према овом упутству

је обухватао:

 вежбе обликовања (један од сплетова простих вежби из јутарњег вежбања);

 атлетику (трчања на 100 метара, 6х50 метара, 1.500 метара, наизменично

кретање од 8 километара на 1 сат);
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 пењање (конопац, шипка);

 савлађивање препрека на стази од 240 метара;

 пливање и роњење за РМ;

 борење (начини борбе пушком са бајонетом, колут напред-назад-у страну,

обарања, вучења, напади на стражара, одбране од напада ножем и пушком;

 игре (одбојка, рукомет и просте игре).

Програм за питомце академија и подофицирских школа обухватао је поред

дисциплина за војнике још и:

 познавање теорије телесног васпитања (организација, садржај и методика);

 вежбе обликовања (по један сплет простих вежби, вежбе са пушкама, вежбе са

теретом из јутарњег вежбања);

 атлетику (оријентациони крос до четири километара и скок у вис);

 вежбе на справама (вратило или кругови, разбој или коњ, прескоци и вежбе на

тлу);

 борење;

 игре (просте игре и одбојка, рукомет и борба за лопту).

Програм за слушаоце војних школа и академија, према овом упутству обухватао

је:

 вежбе обликовања (један сплет простих вежби из јутарњег вежбања);

 атлетику (трчање на 1.500 метара, 6 х 50 метара, оријентациони крос до четири

километара, скок у даљ, бацање кугле, бацање бомбе у циљ);

 пењања (конопац, итд);

 савлађивање препрека на стази од 240 метара;

 пливање (веслање и једрење где има услова);

 основе борења;

 вежбе на справама - за РВ (летаче);

 познавање простих игара, рукомет и одбојка.

За контролу извођења организационих облика телесног васпитања у ЈНА биле

су задужене старешине и команде, при том се велика пажња посвећивала мерама за

спречавање повређивања током наставних активности и ван редовних обавеза. Основна

наставна јединица у трупи у ЈНА је била вод или њему равна јединица (око 30 људи).

Овим упутством било је предвиђено да непосредну реализацију телесног вежбања са
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војницима у јединицама изводе командири водова и њима равне старешине. У

зависности од услова у јединицама као и од увежбаности, наставу су могли да

реализују и друге старешине (командири одељења и активни подофицири). Наставу на

мањим бродовима реализовали су помоћници комаданта брода, а на већим бродовима

командири борачких одреда. Имајући у виду специфичне услове живота у којима су

живели и радили припадници морнарице, увек се приликом искрцавања водило рачуна

о реализацији наставе на уређеним местима  на обали. У академијама, школама и

центрима ЈНА основна наставна јединица била је наставна група или вод. Наставу су

реализовали наставници физичког васпитања односно понекад и командири водова у

центрима. У циљу једнообразног и квалитетнијег извођења наставе телесног васпитања

у оквиру пука (или њему равним јединицама) изводила се редовна припрема

непосредних извођача обуке за сваки наставни период. За време логоровања најчешће

су се реализовале оне теме и садржаји који нису захтевали посебно материјално

обезбеђење и специфичне услове, па је овим упутством било предвиђено да се у таквим

ситуацијама реализује обука непливача и посебан акценат је стављен на савладавање

природних препрека. Телесно вежбање се изводило без обзира на место рада у

једнообразном оделу, спортској или војничкој опреми. Зими се напољу није реализовао

ниједан организациони облик телесног вежбања уколико је температура прелазила

минус 10°. Са оним припадницима ЈНА који су имали здравстена ограничења, настава

телесног вежбања се реализовала према посебном програму и према одобрењу

санитетских органа. Овим упутством била су дата и одређена начела и методска

упутства за наставнике телесног вежбања која су се односила на неке здравствене

аспекте телесног вежбања, поступања наставника приликом реализације одређених

вежби, итд.

Приручник за телесно васпитање који је ступио на снагу 30.03.1960. године

решењем Државног секретара за послове народне одбране бр. 160, била је књига

намењена наставницима и користила се у целој ЈНА (Државни секретаријат за послове

народне одбране, 1960б). Приручник за телесно васпитање се састојао из два дела и

имао је 336 страна. Први део се односио на програмски садржај из области телесног

васпитања, методска и техничка упутства и обухватао је осам глава, док је други део

сликовито приказивао методику извођења садржаја телесног васпитања. Приручник за

телесно васпитање у Југословенској народној армији био је намењен непосредним

извођачима - наставницима телесног вежбања. У њему су описане и сликовито
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приказане оне вежбе које су утицале на свестрано обликовање тела и које су развијале

основне вештине, навике и способности за све припаднике ЈНА без обзира на вид, род

или службу унутар армије.

У првој глави Приручника, обрађене су вежбе обликовања, односно њихов

утицај, правилност извођења, подела вежби обликовања, начин и форма извођења,

поступак наставника са вежбачима који су први пут изводили вежбу, поступак

наставника са оним вежбачима који су већ савладали вежбу. Вежбе обликовања, од

1960. године према овом приручнику, су обухватале: просте вежбе, вежбе са пушком,

вежбе са теретима, вежбе у кретању, осовне облике скокова и прескока, ношења,

отпоре, вежбе за сналажење у простору попут вртења и претурања.

У другој глави, обрађен је садржај савладавање простора и препрека. Овај

садржај се односио на стицање и формирање практичних вештина и навика који се

били од велике важности за рад и борбу, а овај садржај је био и од велике важности за

целокупни процес војне обуке. У оквиру припрема обухваћена су кретања: истрајна,

наизменична (ход - трчећи), брза (трчања), прикривена, скокови и прескоци, пењања и

прелажења. Основни циљ је био савладавање препрека на стази од 240 метара (18

препрека). У овом делу приручника приказан је и оријентациони крос као врста

физичке активности која се састојала у кретању по непознатом или мало познатом

терену с циљем да се у што краћем времену савлада унапред предвиђена путања или да

се пронађу одређени објекти (контролне станице) на ограниченом делу земљишта.

У трећој глави, обрађен је садржај борења, односно савлађивања живе снаге

противника, са оружјем и без њега. Ове вештине су имале посебан значај јер су се

могле примењивати и у непосредној борби. У оквиру овог садржаја обучавало се

борење пушком са бајонетом (став, бод, одбијања, бод са обманом, ударци), основна

знања из џудоа (ублажавање падова, падови, обарања, самоодбрана (одбрана од ножа,

одбрана од пушке, одбрана од дављења, одбрана од хватања, одбрана од удараца,

одбрана од ашовчића, напади), основна знања из бокса (став, ударци, одбране).

Четврта глава, обухватила је садржај атлетике: обука у трчању (100 метара,

1.500 метара), скокови (даљ и вис),  бацања (кугле, бомбе).

У петој глави дата су упутства везана за вежбе на справама и на тлу. У оквиру

вежби на справама изводиле су се вежбе на вратилу, на разбоју, на круговима, на коњу

и јарцу, на греди, брвну и точку, вежбе на конопцу и лествама. У оквиру вежби на тлу

реализовала се акробатика.
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У шестој глави приказан је садржај игара (просте и спортске игре). У оквиру

спортских игара обрађивале су се борба за лопту, рукомет и одбојка.

У седмој глави приказан је садржај из пливања. У оквиру пливања реализовала

се обука за непливаче (привикавање на воду, гњурање, лебдење на води, дисање,

положаји тела на води, покрети рукама, покрети ногама). Основна обука из пливања

била је посвећена начинима пливања: леђно пливање, прсно пливање, бочно пливање,

морнарско пливање, краул пливање. Такође, реализована је и обука скокова у воду,

роњење, игре у води и спасавање дављеника, пливање помоћу приручног материјала.

У последњој осмој глави овог Приручника дата су техничка упутства везана за

спровођење телесног васпитања у ЈНА, а посебно су разрађени примери разних

планова, формулара и таблица којима се планирала, евидентирала и оцењивала

настава. Дисциплине у оквиру провере телесне способности припадника ЈНА су

детаљно описане у делу који се бавио организационим облицима физичког васпитања

за период 1951-1992. године.

План и програм васпитања и обуке партизанске бригаде из 1964. године је

дефинисао циљеве и задатке  по фазама у целокупној обуци која је трајала 10 месеци: у

периоду прилагођавања (5 дана), у фази опште обуке (33 радна дана), у фази стручне

обуке (137 радних дана) и у фази заједничке обуке јединица (75 радних дана). План

обуке је обухватао 1.500 часова и имао је 16 предмета међу којима се налазило и

телесно васпитање са укупним фондом од 90 часова за целокупну обуку (у фази опште

обуке - 10 часова; у фази стручне обуке - 60 часова; у фази заједничке обуке - 20

часова). Програмски садржај из предмета телесно васпитање за партизанску бригаду

обухватао је: савлађивање простора и препрека, борење, атлетику, пливање и игре

(Државни секретаријат за народну одбрану, 1964).

Програм васпитања и обуке војника саобраћајних јединица из 1968. године

предвиђао је трајање обуке за војнике саобраћајне службе у периоду од пет месеци, а

пријем војника се вршио два пута годишње (Државни секретаријат за народну одбрану,

1968б). Телесно васпитање у периоду обуке се реализовало у фонду од 25 часова

(часови физичког вежбања). Целокупна обука је обухватала: јутарње вежбање, часове

телесног вежбања и спортско поподне. Програмски садржај телесног васпитања у

процесу обуке саобраћајних јединица ЈНА у наведеном периоду обухватао је:

савладавање препрека - осам часова, борење - шест часова, атлетика - осам часова и

игре - три часа. У оквиру теме атлетика - осам часова, у оквиру последња два часа
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спроводила се провера телесних способности која је предвиђала следеће дисциплине:

трчање 6 х 50 метара, згибови, скок у даљ, бацање бомбе и трчање на 1.500 метара.

Наведене дисциплине су се бодовале према важећем Упутству које је било у примени у

1968. години.

Упутство за физичко васпитање у Југословенској народној армији из 1973.

године ступило је на снагу 10.05.1973. године, одлуком Савезног секретаријата за

народну одбрану, односно наређењем бр. 563-1, Четврте управе ГШ ЈНА (Савезни

секретаријат за народну одбрану, 1973). Самим тим, претходно упутство из 1960.

године и приручник за телесно васпитање, ставили су се ван снаге у ЈНА. Ново

упутство се састојало из општег дела који је имао 50 страна (обухватао је: организацију

физичког васпитања, облике наставе физичког васпитања, физичко васпитање

старешина и проверу физичког васпитања у ЈНА), док је други део обухватао прилог

упутству (методика, садржај програма физичког васпитања, мере заштите од повреда).

У општем делу Упутства, у уводном делу, обрађени су основи методике физичког

васпитања (дидактички принципи физичког васпитања, наставне методе, методски

поступци при учењу вежбе, методска упутства за извођење организационих облика

физичког васпитања (јутарње вежбање, час физичког васпитања, кондиционо вежбање,

примењено физичко вежбање, спортски дан, јавни наступи), припрема за извођење

обуке, методске напомене за обавезно физичко вежбање старешина у радно време,

моторне особине и методике њиховог развоја, провера физичких способности. У

оквиру прилога, приказани су обрасци прегледа дисциплина и постигнутих резултата

провере физичке способности за војнике и старешине, преглед спортских такмичења у

оквиру чете - батаљона - пука, преглед објеката за физичко васпитање. У другом делу

прилога приказани су програмски садржаји физичког васпитања у ЈНА са методским

упутствима: гимнастика, савлађивање простора и препрека, борење, атлетика, пливање

и игре. На крају Упутства за физичко васпитање из 1973. године, прописане су мере

заштите од повреда приликом реализације организационих облика физичког васпитања

у ЈНА.

План и програм борбене обуке и васпитања војника и јединица партизанског

батаљона из 1968. године предвиђао је 15 месеци обуке која је обухватала четири

фазе: припремна фаза - трајала је месец дана, фаза стручне обуке - трајала је пет

месеци и изводила се само у 1. партизанској (регрутној) чети; фаза специјалистичке

обуке - трајала је пет месеци и изводила се у 2. и 3. партизанској чети и пратећем воду
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батаљона; фаза тактичких вежби - трајала је пет месеци и изводила се у 2. и 3.

партизанској чети и пратећем воду батаљона (Државни секретаријат за народну

одбрану, 1968а). Регруте је примала увек само 1. регрутна чета, а по завршетку прве

фазе обуке распоређивали су се у 2 и 3. партизанску чету. Структура борбене обуке и

васпитања, односно борбене оспособљености обухватала је: техничко (стручно)

оспособљавање, тактичко оспособљавање, политичко образовање и телесно васпитање.

Телесно васпитање је обухватало: савлађивање простора и препрека - 28 часова,

борење - 16 часова, вежбе на справама - 18 часова, пливање - 18 часова, провера

телесне способности - реализовала се у првој недељи обуке и у току једног спортског

поподнева (згибови, трчање на 100 метара, скок у даљ из места, бацање бомбе, трчање

на 1.500 метара).

План и програм борбене обуке и васпитања морнара у морнаричком наставном

центру из 1973. године предвиђао је трајање обуке за морнаре у трајању од четири

месеца (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1973б). Програм обуке обухватао је:

општевојну обуку (у зависности од специјалности обука се реализовала у трајању од

181-352 часа); специјална обука, специјалистичка обука и остале обавезе су имале

фонд од 510 часова за све специјалности. У оквиру општевојне обуке, телесно

васпитање се реализовало у фонду од 32 часа. Програмски садржај телесног васпитања

укупно 26 часова, обухватао је: гимнастику - три часа, савлађивање простора и

препрека - десет часова, пливање - десет часова, провера физичких способности - три

часа (згибови, трчање на 100 метара, скок у даљ, бацање бомбе, трчање на 1.500

метара).

План и програм борбене обуке и васпитања морнара и јединице морнаричке

инжињерије из 1978. године  у односу на садржаје обучавања, процес обуке и

васпитања се делио на: војно-стручну обуку (општа војна обука и стручно

- специјалистичка обука); идеолошко-политичко васпитање и образовање; физичко

васпитање (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1978). Укупан фонд часова

предвиђен за обуку износио је 1.068 часова. Од тог броја 686 часова односило се на

војно-стручну обуку, 102 на политичко образовање и васпитање, 68 на физичко

васпитање, 120 часова се односило на обавезе према правилу службе и 92 часа се

односило на резервно време. Прва фаза обуке је трајала два месеца, друга фаза три и по

месеца, а трећа фаза три месеца. Физичко васпитање је обухватало фонд од 68 часова

(16+28+24). Теме које су се обрађивале у процесу обуке су биле: издржљивост - брзина
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- укупно 18 часова (5+8+5 по фазама обуке), снага - 10 (3+4+3), борење - 16 (0+7+9),

стаза препрека - 12 (4+4+4), провера физичке способности - 12 (4+2+6).

План и програм борбене обуке и васпитања војника, кандидата за командире

одељења и јединица АБХО-а из 1980. године предвиђао је обуку у трајању од пет

месеци и 22 дана, укупно 120 радних дана или 720 часова (Савезни секретаријат за

народну одбрану, 1980б). Целокупна обука се делила на три фазе: фаза опште обуке

(трајање првог дела обуке износио је месец и 22 дана - односно 36 радних дана или

216 часова),  фаза стручно - специјалистичке обуке (трајање другог дела обуке износио

је три месеца - односно 63 радна дана или 378 часова) и фаза заједничке обуке (трајање

трећег дела обуке износио је месец - односно 21 радни дан или 126 часова). Физичко

васпитање је обухватало 40 наставних часова (12+20+8). Програмски садржај физичког

васпитања у процесу обуке обухватао је: издржљивост - брзина (12 часова), снага (пет

часова), борење (седам часова), стаза препрека (седам часова), провера физичке

способности (девет часова). По посебном програму, чији фонд није улазио у фонд

часова од 40, реализовало се пливање (обука непливача) и смучарска обука (јединице

АБХО-а имале су и смучарску обуку у трајању од 120 часова, где се поред смучарске

обуке реализовала и стручна обука у зимским условима за ове јединице).

План и програм борбене обуке и васпитања војника и јединица авијације,

ваздухопловнотехничке и техничке службе у РВ-у и ПВО-у из 1980. године предвиђао

је трајање обуке у периоду од 15 месеци са укупно 819 часова и то у више фаза: прва

фаза у Ваздухопловном наставном центру у трајању од два месеца и 22 радна дана

- односно 57 радних дана или 342 часа и састојала се од општевојне и стручне обуке;

друга фаза која се изводила у јединицама и трајала је месец - односно 21 радни дан

или 126 часова; трећа фаза обухватала је период од доласка војника са дообуке у

матичне јединице и трајала је до краја служења војног рока и реализовала се у фонду

од 351 час (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1980а). Физичко васпитање је

обухватало фонд од 40 часова у све три фазе обуке (20+0+20). Програмски садржај

физичког васпитања у процесу обуке обухватао је: издржљивост - брзина (12 часова),

снага (пет часова), борење (седам часова), стаза препрека (седам часова), провера

физичке способности (девет часова). По посебном програму, чији фонд није улазио у

фонд часова од 40, реализовало се пливање (обука непливача - 16 часова). У

поподневно време планирало се једанпут недељно кондиционо вежбање у време

предвиђено за часове учења.
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Упутство за физичко васпитање у оружаним снагама ЈНА из 1986. године,

ступило је на снагу 27.02.1986. године, наређењем Четврте управе ГШ ЈНА ин.бр. 253

- 48/85 (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1986). Новим упутством, престале су

да важе све раније одредбе, правила које су биле везане за упутство из 1973. године. Уз

ово ново упутство као прилог је била дата методика физичког васпитања која је

требала да помогне у реализацији физичког васпитања у ЈНА по питању свих

организационих облика физичког васпитања. Само упутство се састојало (на 36 страна)

из шест глава (делова, поглавља): заједничке одредбе везане за физичко васпитање у

ЈНА, организацију физичког васпитања, физичко васпитање војника - питомаца и

старешина, провере и оцењивања физичке припремљености војника - питомаца  и

старешина, материјалне базе за физичко васпитање и сарадња са спортским

организацијама. У првом поглављу - Заједничке одредбе - дефинисано је физичко

васпитање у ЈНА, одређени су општи и посебни задаци физичког васпитања у војсци,

утврђени јасни циљеви физичке обуке. Основна напомена у овом делу дата је кроз

усклађивање (планирање, извођење и организовање) физичког васпитања са осталим

садржајима обучавања, пре свега са тактичком и ватреном обуком. У другом делу који

се односио на организацију извођења обуке прецизирани су били задаци руковођења,

планирања, контроле и начини организације обуке, евиденција квалитета извођења

обуке, мере за организацију и обезбеђење процес обуке из физичког васпитања. У

трећем делу посебно су дата упутства за физичко васпитање војника, питомаца и

старешина. У четвртом делу прописана су упутства за проверу и оцењивање физичке

припремљености војника, питомаца и старешина: начини оцењивања, евиденција

резултата, начин извештавања. У петој глави описана је материјална база за физичко

васпитање у ЈНА, а у шестој глави описана је сарадња са спортским организацијама.

У оквиру методике извођења физичког васпитања у првом делу били су

обухваћени основе методике физичког васпитања: задаци методике ФВ, дидактички

принципи, наставне методе, методски поступци, развијање моторичких способности и

вредновање у физичком васпитању. У другом делу дата су методска упутства за

реализацију организационих облика физичког васпитања у ЈНА. У трећем делу у

оквиру прилога представљен је био програмски садржај у оружаним снагама СФРЈ у

том периоду: савлађивање простора и препрека са методиком извођења, борење са

методиком извођења, атлетика са методиком извођења, гимнастика са методиком

извођења, пливање са методиком извођења, смучање са методиком извођења, игре са
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методиком извођења и методика извођења провере и оцењивања физичке

припремљености војника - питомаца, старешина са нормама и евиденцијом.

7.2.3. Руковођење и кадрови у систему физичког васпитања као саставног
дела борбене обуке и васпитања војника и јединица у Југословенској народној

армији у периоду 1951-1992. године

Током 1951. године извршене су значајне промене и настављен је тренд

смањивања стручног кадра у организацијској структури органа за физичко васпитање у

ЈНА. Одељење за фискултуру које је до тада било самостално, поново је ушло у састав

Четврте управе ГШ ЈНА, као њено Пето одељење. Истовремено укинути су одсеци, а

формација је смањена на седам официра, док је надлежност остала иста. Смањење

стручног кадра није заобишло ни основне јединице јер су укинути и постојећи

фискултурни одсеци при команадама армија, ЈРМ, ЈРВ и КНОЈ-а. Уместо одсека, нова

формација предвидела је по једног официра, који је у исто време био и помоћник

начелника наставног одељења те команде. На тај начин су организација и извођење

физичке обуке у трупи биле пренете у надлежност наставних органа. Они су поред

својих редовних дужности имали задатак да подстичу развој фискултурне делатности у

духу добијених упутстава и прописа, односно да прате и планирају рад у области

фискултуре у ЈНА. На овај начин, непосредно извођење фискултуре прешло је у

надлежност командира чета и водова.

До 1952. године постојала је формација Четврте управе из које је био издвојен

Фискултурни одсек - Пети одсек, који је био потчињен начелнику Генералштаба преко

помоћника начелника Четврте управе. Од 1952. године на снази је била нова формација

Четврте управе која је обухватала: Прво одељење (наставно), Друго одељење (за војна

правила), Треће одељење (за физичку обуку), Општи одсек и уредништво часописа

Војни гласник. Новоформирано Треће одељење се састојало из два одсека: један је био

задужен за физичку обуку, а други је био музички одсек. Формацијска места су

смањена са седам на шест места у оквиру Трећег одељења. После одређеног

временског периода, сагледано је стање  у области физичког васпитања у ЈНА, а с

обзиром да је ово био стручан посао и уз то веома обиман, наставни органи нису

успевали да га обављају на најбољи начин. Из тог разлога, Генералштаб ЈНА је марта
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1953. године (по наређењу Треће управе), поново увео формацијска места

фискултурних руководилаца при штабу пука - бригаде и у штабу самосталног

батаљона - дивизиона. У пуковима и бригадама постојали су помоћници начелника

штаба за физичку обуку, а  у самосталним батаљонима - дивизионима постојали су

референти физичке обуке. Референти физичке обуке имали су следеће задатке:

састављање распореда јутарњег вежбања за све потчињене јединице; делимичне

припреме са командирима одељења; пружање помоћи, контрола и провера вежби за

јутарње вежбање; планирање, уређење и изградња фискултурних полигона. На ове

дужности постављани су официри чина поручника или капетана дотичног вида, рода

или службе, а за ту дужност су оспособљавани на посебним курсевима при

Фискултурном центру у Београду. У командама корпуса и дивизија 1954. године није

био планиран фискултурни орган, али су те године сва формацијска места помоћника

начелника штаба за физичку обуку у пуковима и њима равним јединицама била

попуњена официрима. Они су успешно покренули фискултурну делатност у својим

јединицама, док су наставу физичке обуке у војним школама и даље водили стручни

наставници.

Наређењем Треће управе ГШ ЈНА од 23.02.1956. године, поново су укинути

посебни органи, односно помоћници начелника штаба за физичко васпитање у

пуковима и њима равним дивизијама. Новом формацијом предвиђало се да у пуку и

дивизији физичким васпитањем руководе официри из оперативно - наставних органа,

(поред својих редовних дужности), док је у војним подручјима било предвиђено

формацијско место официра за физичко васпитање.

У новоформираним наставним центрима ЈНА, наставу физичког васпитања

изводили су командири водова са својим јединицама. Наставници физичког васпитања

припремали су командире водова за извођење те наставе, присуствовали часовима и

пружали непосредну помоћ командирима водова. Такође, припремали су програме и

бринули се о материјалном обезбеђењу наставе, руководили поподневним слободним

спортским активностима и наставом физичког вежбања старешина. Ради побољшања

наставе физичког васпитања са старешинама Државног секретаријата народне одбране,

формиран је Одсек за физичко васпитање при Управи стадиона ЈНА у Београду,

јануара 1957. године. Обавеза тог одсека била је да брине о спортској активности

старешина у слободн време. Сличан одсек формиран је и у Загребу са истим задацима,
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а налазио се при Парку за физичко васпитање ЈНА. У току 1958. године израђен је

правилник којим је регулисана улога и надлежност овог одсека.

У овом периоду, Орган за физичко васпитање у ЈНА при Четвртој управи ГШ

ЈНА интензивно је радио на припреми за изградњу спортског парка ЈНА у Београду, на

прикупљању података о броју вежбалишта, пливалишта, игралишта и вежбаоница у

ЈНА. Такође рађено је и на сређивању евиденције кадрова који су радили у области

физичког васпитања у ЈНА, на изради приручника за физичко васпитање у ЈНА и

планирању броја људства за курсеве при Школи за физичко васпитање у ЈНА, те

планирању курсева физичког васпитања при Ратној морнарици у току 1959. године. И

поред великог обима посла и смањеног броја људи напори у планирању, организацији

и реализацији у области физичког васпитања у ЈНА нису були узалудни, а стање у

јединицама ЈНА по питању области физичког васпитања је било побољшано. Ипак,

јула 1959. године укинути су органи за физичко васпитање  у командама армијских

области, РМ-а, РВ-а и подручја. До тада, Трећи одсек, односно Друго одељење Четврте

управе било је повезано са трупним јединицама. Ови органи Четврте управе су

планирали и непосредно руководили наставом физичког васпитања у оквиру својих

јединица. Њиховим укидањем тај посао обављао је један официр из Првог - наставног

одељења, поред своје редовне дужности. У командама Гарде и Граничних јединица ни

раније није било предвиђено формацијско место стручног органа за физичко

васпитање, већ је то обављао један од официра, а ових стручних органа за физичко

васпитање није било ни у дивизијама ни у пуковима (сем у војним школама,

академијама и на курсевима). На овај начин спроведена је замисао војних

руководилаца да физичка обука буде у функцији обуке и васпитања, односно њен

саставни део, па су физичком обуком руководиле непосредне старешине у командама и

јединицама ЈНА. У овом периоду, у оперативним командама и јединицама, стручни

кадар из области физичког васпитања се стално смањивао, док су при домовима ЈНА и

клубовима јединица, стручни  референти остајали и даље и значајно доприносили

унапређењу физичког васпитања у ЈНА.

У току 1962. године поново је дошло до анализе радних места у оквиру Четврте

управе ГШ ЈНА, а и у оквиру целе ЈНА. Четврта управа је због обима посла

предложила да се формација одсека, који је руководио физичким васпитањем у ЈНА,

повећа на шест официра и дато је шире образложење сваког радног места. Међутим, тај

предлог није усвојен, формацијска места су остала по старом - четири радна места.
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Наредне, 1963. године, Четврта управа је доставила реферат начелнику ГШ ЈНА о

увођењу стручног кадра за физичко васпитање у трупне јединице (Војни архив, 1963,

К-284, Фонд ССНО, ф-01, 001/003/108, 5). Предлог је био прихваћен, а НГШ се сложио

да се у пукове и дивизије поново уведу референти за физичко васпитање у саставу

оперативно - наставних органа команди. У све „А20“ пукове, бригаде и дивизије,

уведени су референти за физичко васпитање, а наставник за физичко васпитање је

уведен и у све школе које до тада нису имале то место. У оперативно - наставним

органима „Б21“ јединица, као и команди војних подручја, армија, РВ-а и Граничних

јединица, био је задужен један официр из наставног органа те команде, поред осталих

послова и за физичко васпитање. Након ових организационих промена које су уследиле

1964. године, у организацији и формацији стручних органа за физичко васпитање

пуних шест година ништа се није мењало.

Изузетак у овим преформацијама била је Школа за физичко васпитање ЈНА која

је 1966. године преформирана у Центар за физичко васпитање ЈНА. Овај центар је у

свом саставу имао: Управу центра, Школу за референте и наставнике физичког

васпитања, Чету војника спортиста, Одсек за медицинска испитивања и контролу

физичког васпитања и Орган за контролу физичког вежбања старешина ДСНО-а.

Истовремено, Одсек за физичко васпитање Генералштаба ЈНА доставио је предлог

Персоналној управи ДСНО-а, да се у наредном периоду селекција слушалаца Школе за

референте и наставнике физичког васпитања у ЈНА обавља конкурсом. Предност

овакве селекције била је у повећању броја пријављених старешина, што је утицало на

бољи одабир школованог и кавлитенијег кадра. Овај предлог је усвојен и већ на основу

првог конкурса 1967/1968. године, на школовање је примљен 31 слушалац, што је био

успех у односу на претходне три године, када је укупно било примљено 49 слушалаца

(за све три године).

У току 1970. године у оквиру Првог одељења Четврте управе за обуку у

оружаним снагама, оформљена је група за физичко васпитање у саставу од пет до

седам официра (за физичко васпитање). Њихови задаци су били као и до тада: израда

нормативне документације; вођење и праћење обуке; израда јединственог програма и

плана физичке обуке и организације спортских такмичења у ЈНА. Из групе за физичко

васпитање, два официра била су задужена за извођење физичке обуке старешина у

Савезном секретаријату за народну одбрану. Та два официра 1976. године су прешла

20 „А“ - ознака за формацијски попуњену јединицу.
21 „Б“ - ознака за јединицу која није била формацијски попуњена.
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формацијски у Команду стана ССНО-а, док је у групи за физичко васпитање остало пет

официра. У даљој политици смањивања кадрова у 1978. години у ССНО-у, смањује се

број официра за физичко васпитање са пет на три, да би их 1980. године била само

двојица. Иако су се обавезе повећавале и одговорност је била већа у решавању питања

физичке обуке, носиоци ових питања биле су команде и јединице у склопу борбене

обуке и васпитања у систему ЈНА.

Руковођење процесом обуке у ЈНА у периоду 1973-1985. године и даље се

одвијало према смерницама које је доносила Четврта управа Генералштаба ЈНА. Она

је била највиши орган руковођења. Основни задаци у оквиру руковођења ове управе, у

периоду 1973-1985. године, били су дефинисани на основу наређења Генералштаба

ЈНА бр. 563-1 од 10.05.1973. године (Савезни секретаријат за народну одбрану, 1973а,

4). Задаци Четврте управе били су:

- да проучава стање у области физичке културе у командама, јединицама,

школама и установама ЈНА, да води и спроводи одговарајући план у овој области и

усклађује је са војним потребама и општим кретањима физичке културе у СФРЈ;

- да разрађује и предлаже систем и организацију физичког васпитања у

једницама и војним школама;

- да израђује основу планова и програма физичког васпитања за јединице и

војне школе ЈНА и друга нормативна акта у области физичког васпитања;

- да регулише проверу и оцењивање физичке способности војника,

питомаца и старешина;

- да организује јавне наступе и спортска такмичења на нивоу ЈНА;

- да организује прикупљање и обраду статистичких података из области

физичког васпитања у ЈНА;

- да проучава организацију и спровођење физичког васпитања у

иностраним армијама;

- да сарађује са свим друштвеним институцијама и организацијама за

физичку културу у земљи.

Систем руковођења у области физичког васпитања у ЈНА, заснивао се на

руководећим органима који су били потчињени Четвртој управи - Команде и управе

видова. У оквиру своје надлежности ови органи су организовали, руководили и

материјално обезбеђивали област физичког васпитање преко свог наставног органа

који је имао следеће задатке:
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- да прати стање у области физичког васпитања у командама, јединицама и

школама свога вида и предузима мере за његово унапређење;

- да израђује наставне планове и програме за једнице свога вида и брине се

о њиховој реализацији;

- да се брине о унапређивању спортске активности и јединицама и

школама свог вида;

- да се брине о спровођењу наређења из области физичког васпитања;

- да планира и предлаже расподелу материјалних и финансијских

средстава за потребе јединица, школа и установа ЈНА;

- да сарађује са одговарајућим друштвеним организацијама за физичку

културу.

У систему руковођења потчињени органи Команди видова биле су: Команда

армије, Команда РВ-а и ПВО-а и Команда РМ-а, које су преко свог наставног органа

спроводиле планиране активности, а наставни орган је имао следеће задатке:

- праћење стања у области физичког васпитања у ЈНА у оквиру свога

деловања и предузимање мера за унапређивање ове области;

- проучавање планова и програма, наређења и упутства из области

физичког васпитања, као и обезбеђивање спровођења истих у нижим потчињеним

командама и јединицама;

- планирање материјалне базе у области физичког васпитања у нижим

јединицама, вођење евиденције о стању и потребама и планирање одређених средстава

намењених за физичку обуку;

- планирање распоређивања стручног кадра из области физичког

васпитања у нижим и потчињеним јединицама у оквиру свог деловања;

- организовање и реализација провере физичких способности старешина

своје команде;

- планирање и израда календара и пропозиција за спортска такмичења у

нижим јединицама;

- организовање и реализовање спортских такмичења ранга првенства

армије, избор и реализовање припрема екипа за такмичења на нивоу ЈНА;

- вођење евиденције о војницима - стручњацима за физичко васпитање и

планирање њиховог распоређивања по јединицама и војним школама након завршене

основне обуке;
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- сарадња са одговарајућим друштвеним организацијама за физичку

културу на територији свог деловања.

У ланцу командовања у систему ЈНА, следећи руководећи орган је била

Команда дивизије22 (односно њој равна команда у систему ЈНА), која је преко свог

наставног органа спроводила мере, реализовала планиране активности и руководила

обуком у оквиру свог деловања. Наставни орган у оквиру ове команде је реализовао

задатке:

- реализација планова и програма физичког васпитања, наређења и

упутстава у потчињеним јединицама;

- праћење стања у области физичког васпитања, предузимање

одговарајућих мера за побољшање услова обуке;

- планирање, организација и реализација провере физичких способности

старешина своје команде;

- сарадња са организацијама за физичку културу  на својој територији

деловања.

Команда пука - бригаде23 је била непосредни носилац целокупног рада на пољу

физичког васпитања у ЈНА (и њој равна команда). Унутар ње постојао је орган за

оперативно - наставне послове (у војним школама ову функцију је обављао

руководилац групе наставника за физичко васпитање). Овај орган је имао задатке:

- планирање и израда годишњих и периодичних планова рада, тематских

планова и планова координације из области физичког васпитања у процесу обуке у

ЈНА;

- планирање и израда планова за јутарње вежбање и спортски дан;

- праћење стања, проверавање и пружање неопходне помоћи на часовима

физичког васпитања у току обуке (јутарње вежбање, часови физичког васпитања,

кондиционо вежбање и спортски дан);

- непосредну припрему командира водова и командира одељења,

организацију и реализацију часова методско - показних вежби;

- организовање и реализовање провере физичких способности старешина,

и пружање помоћи у реализацији провере физичких способности војника;

22 Дивизија - оперативно формацијска структура у систему ЈНА која је бројала 10.000 људи.
23 Бригада - оперативна формацијска структура у систему ЈНА која је бројала 3.000 до 5.000 људи; пук
- истог ранга као и бригада, бројао је 1.500-3.000 људи.
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- вођење евиденције о резултатима провере, анализа и састављање

извештаја о физичкој способности, а по потреби предлагање и предузимање

одговарајуће мере;

- планирање и организација спортских такмичења у оквиру пука - бригаде,

избор и припрема екипа за спортска такмичења, ангажовање у раду спортског одбора и

спортских секција при војничком клубу, вођење евиденције о свим спортским

такмичењима у оквиру пука - бригаде;

- планирање потреба, средстава материјалног обезбеђења за област

физичког васпитања и вођење евиденције о објектима, опреми и реквизитима за

физичко васпитање;

- сарадњу са санитетским органима у вези са медицинском контролом

физичког васпитања;

- сарадњу са друштвеним организацијама за физичку културу у месту где

се налази пук - бригада, ради организовања заједничких приредби и такмичења,

коришћења објеката, итд.

Команда самосталног батаљона - дивизиона24 обављала је исте задатке у

физичком васпитању као команда пука - бригаде. У процесу обуке, командири водова

(командири одељења су били помоћници) руководили су реализацијом планова и

програма физичког васпитања. На бродовима РМ-а, процесом обуке из области

физичког васпитања руководили су командири борачких одреда и одељака, а на

помоћним бродовима - руководили су  помоћници команданата (командира). У војним

школама свих нивоа, наставом физичког васпитања руководили су наставници

физичког васпитања.

24 Самостални батаљон - оперативно формацијска  структура у систему ЈНА која је бројала 300 до 500
људи; дивизион - оперативно формацијска структура у систему ЈНА која је бројала 300 до 500 људи.
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Табела 22 - Систем руковођења у ЈНА у периоду 1973-1985. године по питању

области физичког васпитања у процесу обуке

Четврта управа ГШ ЈНА (руководећи орган по питању физичког васпитања у процесу борбене обуке и

васпитања у систему ЈНА)

Команде - управе видова → наставни орган за физичко васпитање

Команда армије, Команда РВ и ПВО,  Команда РМ → наставни орган за физичко васпитање

Команда дивизије → наставни орган за физичко васпитање

Команда пука - бригаде → наставни орган за физичко васпитање

Команда самосталног батаљона - дивизиона → наставни орган за физичко васпитање

Планирање, у основним организацијским јединицама у систему ЈНА, за све

организационе облике физичког васпитања вршили су: пук - бригада, самостални

батаљон (чета) и војна школа преко наставног органа. Основни документ у планирању

био је „Распоред рада и обуке“ и „План координације“ из области физичког

васпитања. На основу ових докумената планирали су се:

- часови физичког васпитања у нижим јединицама;

- методско - показни часови;

- припрема командира водова;

- инструктаж командира одељења;

- коришћење објеката и опреме.

На основу посебних докумената (наређења, директива, планова, итд.) планирали су се:

- план јутарњег вежбања;

- план и програм спортског дана;

- календар такмичења;

- планови и програми реализације јавних наступа.
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Евиденција у области физичког васпитања у ЈНА водила се због праћења и

анализе резултата рада у области физичког васпитања, спортске активности,

материјалне базе, итд. Она се водила на основу  надлежности и то:

 командир водова бележио је „Преглед провере физичке способности“ за

војнике по одељењима и „Преглед резултата провере физичке способности“ за вод;

оба документа су била саставни део наставне документације коју је водио командир

вода као „Преглед резултата обуке и васпитања вода“;

 командир чете - батерије водио је „Преглед провере физичке

способности војника по водовима“, „Преглед спортских такмичења у оквиру чете“

(са подацима о спортским гранама, броју такмичења и броју учесника на

такмичењима);

 у оквиру самосталног батаљона - дивизиона, водила се евиденција:

„Преглед резултата провере физичке способности војника по четама - батеријама“,

„Преглед провере физичке способности старешина“, „Преглед спортских такмичења

у оквиру батаљона - дивизиона“, са подацима као у прегледу чете и „Преглед објеката

за физичко васпитање“;

 у оквиру пука - бригаде и војним школама постојала је евиденција:

„Преглед резултата провере физичке способности по батаљонима и осталим

јединицама пука - бригаде, односно питомаца по класама“, „Преглед провере физичке

спосбности старешина“, „Преглед спортских такмичења на нивоу пука, односно

школе“, „Збирни преглед спортских такмичења од чете - батерије до пука - бригаде“,

односно у оквиру класа и за целу школу (са подацима из прегледа батаљона и пукова),

„Преглед објеката за физичко васпитање“;

 у оквиру дивизије постојала је евиденција: „Преглед резултата провере

физичке способности војника по пуковима и осталим самосталним јединицама

дивизије“, „Преглед провере физичке способности старешина команде дивизије“,

„Преглед резултата провере физичке способности старешина по пуковима и осталим

самосталним јединицама дивизије“, „Збирни преглед спортских такмичења свих

јединица дивизије“, „Збирни преглед објеката за физичко васпитање јединица

дивизије“;

 у оквиру армије водила се евиденција: „Преглед провере физичке

способности старешина команде армије“, „Преглед резултата провере физичке

способности војника и старешина по дивизијама и осталим самосталним јединицама
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у армији“, „Збирни преглед спортских такмичења од пука до армије“ по спортским

гранама, броју такмичења и броју учесника на такмичењима.

Контрола рада у физичком васпитању у процесу обуке у систему ЈНА, вршила

се редовно ради праћења резултата рада, односно борбене оспособљености. Контролу

су спроводили инструктор за физичко васпитање или руководилац групе наставника,

али и претпостављене старешине. У току контроле посматрале су се и оцењивале

следеће ствари: организационо – методско извођење наставе, активност и дисциплина

вежбача – војника, интензитет и обим рада на настави, обученост и квалитет физичке

способности вежбача – војника, методика и држање извођача наставе, стање

вежбалишта, справа и опреме.

Табела 23 - Систем руковођења у оквиру ЈНА у периоду 1973-1985. године. Бројно стање

људства: дивизија до 10.000 људи, пук 1.500-3.000 људи, бригада 3.000-5.000 људи, самостални

батаљон 300-500 људи, дивизион 300-500 људи, чета 120-150 људи, батерија до 90 људи, вод до 30

људи, одељење до 10 људи.

Команда РВ и ПВО Команда армије Команда РМ

пук бригада бригада

дивизион батаљон дивизион

батерија чета флотила

вод вод

одељење одељење

Четврта управа ГШ ЈНА је у периоду 1980-1985. године у неколико наврата

вршила анализу кадрова и предлагала повећање броја стручних људи за физичко

васпитање у Генералштабу ЈНА. Међутим, ови предлози нису дубље разматрани све до

26.10.1984. године и одлуке Војног савета. Тада су прихваћени предлози да се Група за

физичко васпитање повећа формацијски са два на четири официрска места, да се у

командама армија уведе још по један референт (укупно два), а у корпусима, дивизијама

и бригадама да се уведе по један официр за физичко васпитање. Ова одлука је

спроведена до краја 1985. године. У периоду 1970-1985. године референти за физичко

васпитање на дужностима у Командама армија, РМ-а, РВ-а и дивизијама (али само

формацијски попуњене), били су официри, а у пуковима и бригадама млађи официри.

Изменама на основу одлука Војног савета, уместо млађих официра били су предвиђени

официри. У истом периоду у војним школама и школским центрима стручни кадар из

области физичког васпитања доводио се из грађанства. Најчешће су то били професори
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са факултетском и вишом школском спремом, мада су на руководећим местима за

физичку обуку негде и даље остале старешине.

Четврта управа Генералштаба ЈНА, на основу наређења ин.бр. 253-48/85 од

27.02.1986. године, прописала је смернице за област физичког васпитања у процесу

борбене обуке и васпитања у ЈНА по питању организације, планирања, реализације,

контроле и евиденције. Ове смернице су се примењивале у периоду 1986-1992. године,

односно до распада ЈНА, а неке смернице су се користиле и касније у периоду

постојања Војске Југославије и СР Југославије, које су настале после ратних дешавања

на тлу бивше СФРЈ.

Табела 24 - Систем руковођења у ЈНА у периоду 1986-1991. године по питању

области физичког васпитања у процесу обуке

ГЕНЕРАЛШТАБ ЈНА - Четврта управа (задужена за процес борбене обуке и васпитања)

Команде стратегијско - оперативних јединица (армије, корпуси и њима равне јединице)

Команде здружених тактичких јединица (и њима равне јединице)

Команде основних тактичких јединица (и њима равне јединице)

Управе школских центара и војних школа

ОРГАНИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (РЕФЕРЕНТИ, НАСТАВНИЦИ И ИНСТРУКТОРИ)

у основним јединицама

Генералштаб ЈНА је у периоду 1986-1992. године био одговоран за планирање и

израду свих докумената (аката, наређења, директива, упутства, итд.) који су се

односили на регулисање, усмеравање, организовање, припрему и реализовање борбене

обуке и васпитања у ЈНА. Четврта управа ГШ ЈНА је била носилац послова из

области физичког васпитања и реализовала је следеће задатке:

 припрема упутстава, наређења, планова, програма и других нормативних

аката из области физичког васпитања у ЈНА;
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 прикупљање, проучавање, обрађивање и анализирање података о стању у

области физичког васпитања у процесу обуке у ЈНА;

 регулисање и организација стручног оспособљавања кадрова за физичко

васпитање;

 руковођење научноистраживачким радом у области физичког васпитања;

 обезбеђивање израде наставних филмова из области физичког васпитања;

 регулисање реализације спортских такмичења у ЈНА;

 обезбеђивање материјално - финансијских средстава, награда и признања

за спортска првенства и друга спортска такмичења на нивоу ЈНА;

 праћење и регулисање развоја материјалне базе за обуку у области

физичког васпитања;

 сарадња са спортским и другим организацијама у друштву на плану

развоја физичке културе;

 на захтев Савеза организација за физичку културу Југославије,

припремање одобрења за учешће војних лица на такмичењима у саставу југословенске

репрезентације у нашој земљи и иностранству;

 праћење и анализирање искустава страних армија у области физичког

васпитања у процесу обуке.

Команде стратегијско - оперативних јединица (армије, корпуси и њима равне

јединице) биле су одговорне за спровођење борбене обуке и васпитања у својим

јединицама, а из области физичког васпитања су:

 наређењем за борбену обуку и васпитање регулисале спровођење свих

активности из области физичког васпитања;

 пратиле и анализирали степен психофизичке припремљености у својим

јединицама и предузимале мере за њено унапређење;

 вршиле избор и предлагале школовање и усавршавање кадрова за

физичко васпитање;

 организовале стручно и методичко усавршавање непосредних извођача

физичког васпитања;

 организовале и изводиле обавезно физичко вежбање са старешинама у

својим командама;
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 организовале и спроводили спортска првенства и друга такмичења на

свом нивоу и пратиле реализацију спортских такмичења у потчињеним јединицама и

командама;

 остваривале сарадњу са спортским организацијама, организацијама

удруженог рада и другим структурама ради подизања физичких способности резервног

састава;

 предлагале измене и допуне постојећих упутстава, планова и програма за

физичко васпитање;

 обезбеђивале планску изградњу материјалне базе, набавку спортске

опреме и реквизита;

 водиле евиденцију и достављале извештаје о степену обучености из

области физичког васпитања.

Команде здружених тактичких јединица и њима равне команде и јединице биле

су одговорне за спровођење процеса борбене обуке и васпитања и у области физичког

васпитања и извршавале су следеће задатке:

 наређењем за борбену обуку и васпитање и другим документима

регулисале спровођење свих активности у области физичког васпитања;

 пратиле и анализирале степен психофизичке припремљености у својим

јединицама и предузимале мере за њено унапређење;

 организовале и спроводиле обавезно физичко вежбање и проверу

физичких способности старешина својих команди;

 организовале и спроводиле спортска опрвенстав и друга такмичења на

свом нивоу и пратиле реализацију спортских такмичења у потчињеним јединицама;

 предлагале измене и допуне постојећих упутстава, планова и програма за

област физичко васпитање;

 обезбеђивале реализацију Програма за брзо подизање физичких

способности у јединицама пред извођење тактичких вежби, као и у време ванредних

ситуација и повишених мера борбене готовости;

 обезбеђивале планско коришћење и одржавање вежбалишта за физичко

васпитање;

 водиле евиденцију и достављале извештаје претпостављеним командама

о стању и степену психофизичке припремљености својих јединица;



183

 остваривале непосредну сарадњу са спортским и другим организацијама

на својој територији ради подизања физичких способности резервног састава и

планског коришћења материјалне базе.

Команде основних тактичких јединица и њима равних јединица у процесу

борбене обуке и васпитања из области физичког васпитања извршавали су следеће

задатке:

 непосредно планирале, организовале и реализовале све активности из

физичког васпитања за војнике, јединице и старешине;

 непосредно пратиле и евидентирале резултате обуке из физичког

васпитања по фазама, циклусима и календарским годинама и извештавале

претпостављене команде на основу прописане евиденције;

 предлагале мере и поступке за унапређење обуке из физичког васпитања;

 непосредно организовале и спроводиле проверу физичких способности

војника и старешина;

 у оквиру војно-стручне обуке планирале спровођење примењеног

физичког вежбања;

 планирале, организовале и изводиле инструктаже, показне и методско

- показне часове физичког васпитања;

 организовале и изводиле редовне припреме за извођење физичког

васпитања;

 организовале и спроводиле спортска првенства првог и другог степена;

 непосредно организовале и одређивале тематику за спортски дан и

слободне спортске активности;

 формирале спортски одбор јединице;

 вршиле непосредне припреме војника за учешће на кросевима и другим

масовним такмичењима;

 вршиле непосредне припреме командира одељења за извођење јутарњег

и кондиционог вежбања.

Управе школских центара и војних школа у оквиру наставног процеса

руководиле су физичким васпитањем и извршавале су следеће задатке:

 обезбађивале максималну психофизичку припремљеност питомаца;

 током целокупног наставног процеса припремале питомце за непосредне

организаторе и извођаче физичког васпитања у јединицама ЈНА;
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 током организације наставе стављале акценат на методичко

оспособљавање и подизање опште физичке способности и издржљивости;

 усмеравале научноистраживачки рад ка проналажењу најпогоднијих

садржаја и облика рада који су тежили усклађивању теорије и праксе у војним школама

и јединицама ЈНА;

 организовале и пратиле оспособљеност питомаца ЈНА за реализацију

задатака из физичког васпитања на стажирању у јединицама ЈНА;

 пратиле раст психофизичких способности ученика и питомаца од почетка

до краја школовања;

 са јединицама и командама ЈНА непрекидно размењивале искуства

стечена у току извођења физичког васпитања ради доградње и иновације планова и

програма физичког васпитања у војним школама;

 у наставном и ваннаставном процесу физичког васпитања у току

школовања утицале на стварање трајних навика за бављење физичким вежбањем и

спортом;

 обезбеђивале учешће спортских екипа војних школа на разноврсним

такмичењима;

 обезбеђивале учешће свих питомаца и ученика у ваннаставним

активностима и спортским секцијама;

 на јавним наступима и другим спортским манифестацијама обезбеђивале

увежбаност и организацију ради репрезентовања припадника ЈНА и афирмације

старешинског позива у друштву;

 током школовања пратиле питомце и вршили селекцију оних, који су

према склоностима и способностима били спремни за рад у области физичког

васпитања и преглагали су их за усавршавање ради обављања послова у области

физичког васпитања.

Органи за физичко васпитање (референти, наставници и инструктори) су били

креатори, покретачи, планери, организатори и извођачи обуке физичког васпитања у

ЈНА. Они су били стручни органи команди и установа преко којих су се реализовали

следећи процеси: планирање, организовање и реализација физичког васпитања у

процесу обуке у ЈНА. Задаци органа за физичког васпитања у ЈНА су били

многобројни и значајни, а неки од њих били су:
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 да непосредно припремају упутства, планове и програме, акта и

документа из области физичког васпитања у ЈНА;

 да учествују у научноистраживачким пројектима ради израде

квалитетних планова и програма и избора садржаја за физичко васпитање;

 да прате и анализирају квалитете спровођења свих активности физичког

васпитања и да предлажу мере за њихово унапређење;

 да предлажу и припремају саветовања и стручне семинаре из области

физичког васпитања;

 да предлажу измене и унапређују постојећа упутства, планове и програме

и друга документа из области физичког васпитања у ЈНА;

 да организују физичко вежбање старешина унутар својих команди,

установа или јединица;

 да организују проверу и оцењивање физичких способности војника,

питомаца и старешина;

 да организују спортска првенства и остала спортска такмичења у

командама, установама и јединицама;

 да предлажу изградњу материјалне базе за физичко вежбање и набавку

спортске опреме и реквизита;

 да израђују извештаје и достављају их претпостављеној команди на

основу евиденција које су биле прописане у ЈНА;

 да организују и спроводе припреме припадника ЈНА за јавне наступе;

 да учествују у екипама за контролу борбене обуке и васпитања;

 да предлажу и припремају разна предавања и израђују стручну

литературу из области физичке културе у ЈНА ради подстицања припадника ЈНА да се

индивидуално баве физичким вежбањем и спортом;

 да организују и изводе методске припреме са непосредним извођачима

обуке из физичког васпитања;

 да израђују планове јутарњег вежбања, изводе припрему непосредних

извођача и одређују интензитет и оптерећење;

 да планирају и израђују планове кондиционог вежбања и врше припреме

са непосредним извођачима;

 да предлажу садржаје за примењено физичко вежбање командирима

основних јединица;
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 да планирају, организују и одређују садржај спортског дана;

 да израђују планове и календаре за спортска првенства и остала спортска

такмичења;

 да непосредно припремају екипе за спортска такмичења у оквиру ЈНА;

 да учествују у изради материјално - финансијског плана и предлажу

потребна финансијска средства за набавку спортске опреме, справа, реквизита, награда

и признања;

 да редовно подносе извештаје претпостављеним старешинама о

квалитету извођења физичког васпитања у процесу обуке у ЈНА и да предлажу мере за

унапређење ове обуке;

 да прате и анализирају достигнућа у процесу физичке обуке страних

армија;

 да организују сарадњу са спортским и другим организацијама у друштву.

Планирање у области физичког васпитања у ЈНА је било саставни део борбене

обуке и васпитања и вршило се на свим нивоима руковођења и командовања.

Планирање у области физичког васпитања у ЈНА је условљавало степен организације и

ефикасност процеса обуке. Успешно планирање зависило је пре свега од постављених

циљева, задатака, нивоа знања и степена физичке оспособљености, развијености и

квалитета материјалне базе, од времена предвиђеног за процес обуке и квалитета

кадрова за физичко васпитање у систему ЈНА.

Кадрови - у оквиру јединица, команди и установа ЈНА постојали су стручни

кадрови који су руководили процесом обуке у систему физичког васпитања. Због

специфичности армијског устројства и повезаности физичког васпитања са

војностручном обуком, кадрове из области физичког васпитања чиниле су старешине

ЈНА, које су поседовале допунске квалификације из физичког васпитања, стечене у

школама за физичко васпитање у ЈНА или у грађанским установама за физичку

културу (ДИФ). У претходном периоду дат је историјски приказ увођења и развоја

првих кадрова из области физичког васпитања у ЈНА који су се школовали као Војно

одељење при Државном институту за фискултуру у Београду почев од 1947. године.

Период после 1951. године, био је период развоја ЈНА у новом правцу који је

поставило највише државно и војно руководство СФРЈ. Тај правац је обухватао  нова

концепцијско - доктринарна опредељења, даљу изградњу оружаних снага и даље

развијање и јачање општенародног одбрамбеног концепта. Овим ставовима била је
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прилагођена и област физичког васпитања у ЈНА. У циљу бржег оспособљавања и

усавршавања официра који су били задужени за руковођење физичким васпитањем у

трупним јединицама ЈНА, наређењем ГШ ЈНА од 04.05.1951. године у Београду и

Загребу, при Првој и Четвртој војној области формирани су Фискултурни центри. У

овим центрима одржавани су курсеви за командире водова у трајању од по осам

недеља. Официри из Београдске и Скопске армијске области , КНОЈ-а, Гарде и МНО-а,

упућивани су на курсеве у Фискултурни центар у Београд, а из осталих области у

Загреб. У сваком од ова два центра у 1951. години одржана су по три курса: први 04.06

- 28.07, други 06.08-29.09, трећи 08.10-01.12. Ове курсеве успешно су завршила 302

командира водова (у Београду 160, у Загребу 142) (Војни архив, 1951, К-284, Фонд

ССНО, ф-01, 001/108, 15). На ове курсеве су углавном слати официри који су се

активно бавили физичком културом и који су за ову област имали смисла и воље.

Потребно је истаћи да се водило рачуна о потребама да кроз ову обуку прође по један

официр - командир вода из сваког батаљона, односно њему равне јединице, а при

ваздухопловству по један официр из авио-пука.

Систем школовања и усавршавање кадрова за област физичког васпитања у ЈНА

стално је био дограђиван и побољшаван. Због новог развоја у систему обуке велика

пажња се посвећивала курсевима у области физичког васпитања јер се на такав начин у

кратком временском периоду добијао кадар који је могао реализовати обуку из

физичког васпитања  у ЈНА. У циљу ширења и популаризације физичке културе у

народу, јавила се потреба за одржавање курсева за војнике и рочне подофицире

- предњаке, који би након служења војног рока помогли развоју и унапређењу физичке

културе у својим местима. По одобрењу ГШ ЈНА од 16.04.1952. године у периоду јун

- септембар била су одржана два курса за предњаке у Фискултурном центру у Загребу.

Први курс је био одржан у периоду 16.06-02.08, а други 11.08-27.09. 1952. године. Ове

курсеве је завршило 300 војника и рочних подофицира. Ипак, због одређених проблема

који су се тицали лоших смештајних капацитета и квалитета рада, дошло је до

расформирања Фискултурног центра у Загребу. Стручни кадар из овог центра (један

део) прешао је у Фискултурни центар у Београд и на Војну академију у Београду, док је

остатак стручног кадра остао у Загребу и био је распоређен у војне школе ЈНА.

У Фискултурном центру у Београду (касније добија назив Школски центар за

физичко васпитање у ЈНА) 1954. године, одржана су четири двомесечна курса за

командире водова (курсеве је са успехом завршило 336 командира водова) и два
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четворонедељна курса борења и пливања за помоћнике начелника за физичку обуку у

командама и јединицама и за наставнике физичке обуке у војним школама (курсеве је

успешно завршило 158 слушалаца), (Војни архив, 1954, К-284, Фонд ССНО, ф-01,

001/201, 22).

За потребе Југословенске ратне морнарице, у Пули је 1954. године био

организован курс за физичку обуку који се реализовао у временском периоду од три

месеца. У току исте године била су одржана три курса са по 30 слушалаца. Ови

курсеви су били намењени оспособљавању официра и подофицира у руковођењу

физичком обуком у јединицама РМ-а. Већ наредне 1955. године јавила се потреба за

реализацијом курса у смучању, како би наставници усавршили своја теоријска и

практична знања. На Јахорини је у периоду 19.12-25.12.1955. године одржан курс за

наставнике смучања, на коме је главни циљ био да се уједначавање методике и технике

обучавања у јединицама и школама ЈНА. Курс је похађао 51 слушалац, а курс је

завршило 46 слушалаца. Следеће, 1956. године у периоду 01.04-08.04.1956. године у

смучарском центру на Јахорини, одржан је семинар за наставнике смучања на

Јахорини, на коме је прорађено ново правило смучања и планинарства које је било у

припреми. На овом семинару учествовало је 25 наставника смучања из армијских

области, Граничних јединица, Гарде, Пешадијског школског центра и Војне академије.

У току 1961. године у Школи за физичко васпитање ЈНА одржани су курсеви

борења за командире караула и старешине извиђачких јединица, а и курсеви за

официре из оперативно - наставних одсека пукова и дивизија и за руководиоце курсева

за десетаре. Исте године, 08.12.1961. курс за телесно (физичко) васпитање РМ Пуле

прешао је у састав Парка за физичко васпитање у Сплиту. У 1962. години у Школи за

физичко васпитање ЈНА непрекидно су одржавани курсеви за оспособљавање

старешина извиђачких, граничних и падобранских јединица. Доста времена је било

утрошено на програм за осмомесечни курс референата за физичко васпитање и на

припреме за пресељење школе у нове објекте. Школа за телесно васпитање је најбоље

услове имала у новој згради, поред стадиона ЈНА у Београду. Имала је на располагању

савремене спортске објекте и вежбалишта: травнато фудбалско игралиште са

атлетском стазом и скакалиштима, посебан терен за борилачке дисциплине и стазу са

препрекама, кошаркашко и рукометно игралиште, спортски објекат са три дворане,

свлачионице са санитарним уређајима, амбуланту, учионице и савремено опремљену

кухињу са трпезаријом. Школа за физичко васпитање ЈНА основана је 1947. године и
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радила је до укидања 1970. године. У првом упутству ове школе стајало је: „Основна

улога Школе за телесно васпитање је школовање старешинског кадра, подизање и

развијање врхунских спортиста из редова војника са натпросечним физичким

квалитетима и усавршавање и одржавање физичке и техничке спреме; да се

старешински кадар стручно оспособи за непосредан рад, организацију и руковођење

телесним васпитањем у јединицама, војним школама и установама ЈА (Лонцовић &

Живковић, 1986, 293)“. Од свог постанка 1947. године и првобитног назива Војно

одељење Државног института за фискултуру, школа већ 1949. године мења назив у

Фискултурну официрску школу. Од 1954. године назив школе је био Једногодишња

школа за телесно васпитање ЈНА, да би коначно 1967. године добила назив Школа за

референте и наставнике телесног васпитања у ЈНА. Непотпуни су подаци о раду ове

школе, али они који су пронађени у Војном архиву из 1962. године говоре о следећим

цифрама за период 1947-1962. године: одржано је 118 курсева на којима је било

позвано 5.847 слушалаца, од којих се одазвало 5.048 (86%); са курсева је отпуштено

325 официра (6%), док је курсеве завршило 4.729 официра (80%), (Војни архив, 1964, К

-284, Фонд ССНО, ф-01, 003/118.). У истом периоду Једногодишњу школу за

наставнике физичког васпитања завршило је 224 слушаоца, од тога 16 припадника

милиције и 208 официра ЈНА. У овој једногодишњој школи школовали су се

старешине за вођење физичког васпитања у војним школама и за референте физичког

васпитања у командама пукова, дивизија и армијских области. На једногодишњи курс

примани су били слушаоци на основу конкурса, уз услов да су били млађи од 32

године и који су задовољавали норме опште физичке способности. У овој школи су

често били организовани разни курсеви из области физичког васпитања у трајању од

три недеље до четири месеца. Ови курсеви су били специјалистичког карактера, а били

су организовани за: командире водова и официре наставног одсека јединица ради

њиховог усавршавања у планирању, организацији и реализацији физичког васпитања у

јединицама; за старешине граничних и извиђачких јединица; за активне пилоте и за

старешине које су руководиле обуком непливача. Кроз ову школу и кроз курсеве

прошло је неколико хиљада старешина. У оквиру ове школе наредбом Врховног

команданта оружаних снага од 10.12.1959. године формирана је Наставна чета. Њен

циљ био је окупљање изабраних талентованих војника који би се оспособљавали за

врхунске спортске резултате. Такође, они би по изласку из ЈНА преносили у народу

своја знања и способности, у циљу популаризације спорта међу широким народним

масама. Државни секретаријат за народну одбрану је својим наређењем од 06.03.1962.
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године одредио да се спортско образовање изабраних војника - спортиста реализује у

следећим спортским гранама: атлетика, џудо, рвање, тенис, дизање тегова, гимнастика,

смучање, стони тенис, бициклизам, хокеј на леду. Кроз Наставну чету од њеног

формирања до 15.07.1963. године прошло је 144 војника спортиста, а у 1964. години

153 војника спортиста. Последња партија војника - спортиста позвана је априла 1969.

године у Наставну чету и Наставни вод (Парк за физичко васпитање у Сплиту) јер је

државни секретар за народну одбрану одлучио да се и чета и вод укину 31.12.1969.

године. У даљем периоду дата су упутства да се војницима - спортистима омогуће

најповољнији услови у матичним јединицама за постизање врхунских резултата у току

служења војног рока. Војници Наставне чете су примани у ЈНА два пута годишње, у

априлу и октобру (наређење државног секретара за послове народне одбране 145/63, а

припадници ове чете су учествовали на многим домаћим и међународним спортским

такмичењима. Само у 1964. години из ове чете војници - спортисти су учествовали на

23 међународна такмичења: на Олимпијским играма у Токију учествовало је пет

војника (у атлетици: Ковач, Ђурић и Ковачић; у кошарци Игњатијевић и у кајакаштву

Керчов), (Војни архив, 1964, К-284, Фонд ССНО, ф-01, 003/118, 13-16). На домаћим

спортским такмичењима у овој години учествовала су 82 војника - спортиста. Током

1965. године отпочела је са радом и спортска амбуланта која је тестирала војнике

Наставне чете и извршила здравствену контролу на око 1.000 старешина ДСНО-а.

Покренута је и идеја о оснивању Медицинског центра за испитивање и контролу

физичког васпитања у ЈНА.

Важну улогу у школовању стручног кадра имао је и Центар за физичко

васпитање у Београду који је био орган Четврте управе ГШ ЈНА од 01.10.1966. године.

У оквиру овог центра постојали су: Управа центра и наставне јединице (Школа за

референте и наставнике физичког васпитања, Орган за физичко васпитање старешина

ДСНО-а, Чету војника - спортиста и Одсек за медицинска истраживања и контролу

физичког васпитања у ЈНА). Овај центар се налазио у Хумској улици број 22 у

Београду. Настава у овом центру је извођена у објектима и на теренима самог центра и

на стадиону ЈНА, сем наставе пливања која је извођена на базену Војне академије. Ради

квалитетнијег извођења наставе биле су закупљене и сале у школи „Војвода Мишић“ и

у „Центру за физичку културу“ општине Стари град. У послеподневним часовима

слободне капацитете Центра користиле су спортске екипе Спортског друштва

„Партизан“. На основу података Четврте управе ГШ ЈНА из 1968. године у објектима
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Центра вежбало је око 55.000 људи, од чега 14.800 спортиста. У периоду до 1991.

године по питању школовања кадрова за физичко васпитање у ЈНА, били су израђени

планови који су предвиђали усмеравање млађих годишта за рад у тој области.

Замишљено је да се оно реализује још у Војној гимназији, где би се вршила селекција,

а људство би било упућивано на школовање у цивилне школе, пре свега на Факултет за

физичку културу, где би се школовали за потребе ЈНА. По плану ово школовање је

требало да траје две године. За попуну осталог стручног кадра  који се не би

реализовао по претходном плану, попуна би се вршила ангажовањем стручних лица из

грађанства и официра по уговору, према усвојеним критеријумима. Нажалост уследио

је тежак период за ЈНА и ратна дешавања на територији бивше СФРЈ, што је условило

прво распадом државе, а затим формирањем нових оружаних снага. Сви планови по

питању школовања кадрова из области физичког васпитања у ЈНА  били су  стопирани

и нису реализовани, а сва снага ЈНА била је усмерена на одбрану СФРЈ.

Материјално и финансијско обезбеђење - почетком 1951. године општом

реорганизацијом и преформирањем ЈА у ЈНА, материјално обезбеђење физичке обуке

прешло је у надлежност органа Интедантске управе. Она је тада планирала новчана

средства за набавку опреме за физичко васпитање, а набавка је реализована преко

потчињених органа у систему ЈНА. Опрема за физичко васпитање која је била у

магацину Четврте управе ГШ ЈНА предата је интедантским органима  општег одељења

МНО-а. Планирање финансијских средстава за потребе спортских такмичења и јавних

наступа у ЈНА вршило је Пето одељење (Фискултурно) Четврте управе ГШ ЈНА.

Фискултурно одељење је у сарадњи са Интедантском управом припремило Норме

следовања опреме за извођење физичке обуке и такмичења у ЈНА, које су издате

17.11.1954. године. До 1957. године није било већих промена у раду Интендантске

управе, да би  марта 1957. године дошло до промене у исхрани такмичара војника.

Наређењем од 10.04.1957. године, Интендантска управа је предвидела да на име

појачане исхране за војнике такмичаре поред оброка број 1, одобрава утрошак по 100

динара дневно на једног војника из кредита по грани Четврте управе ГШ ЈНА. Уједно

одређени су артикли који су се могли куповати, као и њихова количина. До 1964.

године ништа се није мењало у начину рада на обезбеђивању материјално

- финансијских средстава и услова за потребе физичког васпитања у процесу обуке и

ван ње, а од те године урађена је нова структура прихода и расхода предрачуна ДСНО

-а што је регулисало постојеће норме за Интендантску, Грађевинску, Техничку,



192

Санитетску, Саобраћајну и Четврту управу ГШ ЈНА. У овој години израђен је и први

Пројекат перспективног плана изградње објеката за потребе физичког васпитања у

ЈНА. У току 1966. године израђена је и предата Грађевинској управи техничка

документација за изградњу пливалишта на рекама, језерима и мору. Такође, урађен је и

перспективни план за изградњу спортских објеката у ЈНА за период 1967-1970. године.

Током 1969. године  израђен је глобални план за потребе физичког васпитања у ЈНА за

период 1971-1980. године. На основу овог плана утврђено је да потребе за област

физичког васпитања у целој ЈНА прелазе суму од 10.000.000 динара на годишњем

нивоу. У овом периоду Четврта управа ГШ ЈНА преузима ингеренције Интендантске

управе о расподели и обезбеђивању материјално - финансијских средстава у области

физичког васпитања у ЈНА. У периоду 1973-1985. године изграђени су типски пројекти

за сва вежбалишта за физичко васпитање у ЈНА. Материјално и финансијско

обезбеђење борбене обуке и васпитања у ЈНА у послератном периоду било је уређено

Законима о средствима финансирања ЈНА и Правилником о спровођењу тог закона. У

периоду 1945-1985. године упоредо са развојем, прозводњом и обезбеђењем наставних

материјалних средстава, одвијале су се планске активности на уређењу терена и

објеката за квалитетније извођење борбене обуке и васпитања. Према подацима ЈНА из

1986. године општи проценат обезбеђености теренима и објектима за процес обуке, на

нивоу армија, био је доста различит и кретао се од 29,35% у Војнопоморској области

до 85,50% у Седмој армији, односно 60,48% на нивоу целе ЈНА (Лонцовић &

Живковић, 1986, 227-228). У периоду 1945-1985. године изграђено је 1.223 објеката за

обуку, што је било 60,48% од реалних потреба армије. Када су у питању вежбалишта за

физичко васпитање на нивоу целе ЈНА, проценат изграђених вежбалишта износио је

46,5% у односу на потребе армије.

Табела 25 - Преглед стања терена и објеката за физичко васпитање у процесу обуке у ЈНА

(подаци ЈНА из 1986. године)

Вежбалишта

за физичко

васпитање

Тип вежбалишта

Укупно

ЈНА

%

дивизијско пуковско батаљонско четно водно

след има след. има след. има след. има след. има след. има

Свега 8 8 41 31 107 80 83 46 305 88 544 253 46,5

Вежбалишта за смучарску обуку јединица и војних школа јна 6 5 83,4
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7.3. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ СИСТЕМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У
ВОЈСЦИ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПРОЦЕСУ ОБУКЕ У ПЕРИОДУ 1992-2003.
ГОДИНЕ

Физичка обука у Војсци Југославије (ВЈ) је била саставни део целокупне обуке,

а спроводила се кроз плански, систематски и организован процес обучавања и

увежбавања кроз организоване физичке активности у периоду 1992-2003. године. Ове

физичке активности које су биле намењене војницима, ученицима, студентима,

слушаоцима, подофицирима, официрима и цивилним лицима на служби у ВЈ, су

доприносиле физичком развоју, развијању и одржавању физичких способности и

обликовању морално-вољних особина.

Циљ физичке обуке у ВЈ се  реализовао кроз планско физичко вежбање које је

било усмерено на подизање и одржавање физичких способности, развој и усавршавање

одређених вештина специфичних за извршавање војних и других задатака у служби и

развој и очување здравља свих припадника ВЈ.

Целокупан систем физичког васпитања у ВЈ у периоду 1992-2003. године био је

усмерен у зависности од структуре припадника ВЈ и имао је своје посебне циљеве

условљене специфичношћу задатака и намене у систему ВЈ. Специфични циљеви

физичке обуке у зависности од структуре припадника ВЈ били су усмерени на:

 војнике - достизање и одржавање оптималног нивоа физичких

способности; успешно извршавање борбених радњи и поступака у условима ратне

опасности; очување и унапређење здравственог стања; могућност бављења спортом и

осталим облицима физичке културе;

 ученике, студенте и слушаоце - развој и усавршавање физичких

способности; дидактичко-методичко оспособљавање за организацију и реализацију

физичке обуке са војницима и јединицама; подизање свести о значају физичког

вежбања у склопу припрема за извођење борбених дејстава; очување здравља и

побољшање радне активности у току службе;

 подофицире, официре и цивилна лица у ВЈ - постизање оптималног стања

физичких, здравствених и радних способности неопходних за успешну реализацију

задатака у миру и рату и успешно савладавање програма за проверу физичких

способности.
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Задаци физичке обуке за све припаднике ВЈ били су усмерени на:

- развијање и одржавање оптималног нивоа основних физичких

способности: снаге (репететивног типа), силе (експлозивне) и издржљивости применом

свих организационих облика и средстава која су се користила у физичкој обуци

припадника ВЈ;

- стицање и усавршавање вештина, односно кретних знања и навика

потребних за реализацију специфичних задатака (полигон препрека, пливање, борење,

смучање, верање, итд.);

- развијање здравствено-хигијенских навика и задовољење психофизичких

потреба за кретањем и играма.

7.3.1. Систем физичког васпитања у процесу обуке у  Војсци Југославије у периоду
1992-2003. године

Физичка обука (физичко васпитање) у Војсци Југославије у периоду 1992-2003.

године се делила(о) према: специфичним средствима и методама за извођење физичке

обуке; фазама; облицима и садржајима и субјектима.

Табела 26 - Подела физичке обуке у систему Војске Југославије

у периоду 1992 - 2002. године

Физичка обука

Специф.

средства и

методе

извођења

физичко вежбање спортска такмичења

Фазе

извођења
обучавање

увежбавање

- тренирање
такмичење – провера способности

Облици

извођења

јутарње

вежбање

часови

фв

примењено

фв

спортски

дан

слободне

спортске

активности

провера

фс

теорија

фв

методика

фо

Спортски

садржаји
гимнастика атлетика

полигон

препрека
борење пливање смучање

спорт.

игре

Субјекти

физ. обуке
војници ученици студенти слушаоци подофицири официри

цивил.

лица
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Организациони облици физичког васпитања који су се примењивали у процесу

обуке у Војсци Југославије били су: јутарње вежбање, часови физичког вежбања,

примењено физичко вежбање, спортски дан, слободне спортске активности, провера

физичких способности, теорија и методика физичке обуке.

Јутарње вежбање у ВЈ - јутарње вежбање је био обавезни облик физичке обуке

за све припаднике ВЈ. Реализовао се свакодневно, сем недељом и празником, на

почетку радног времена у трајању од 20 минута. Јутарње вежбање су изводили:

војници за време служења војног рока; ученици, студенти и слушаоци током целог

периода школовања; официри и подофицири у јединицама закључно са командом

батаљона (дивизиона) док су били у активној служби, без обзира на године живота.

Циљ јутарњег вежбања је био да утиче на брже увођење организма у дневни режим

рада и подизање оптималног нивоа издржљивости. Програм за извођење јутарњег

вежбања састављали су органи за физичку обуку команди, јединица и установа за

период од месец дана. Приликом планирања јутарњег вежбања водило се рачуна о

постепеном повећавању интензитета и обима оптерећења, у зависности од потреба

војно-стручне обуке и принципа физичког вежбања. Место за реализацију јутарњег

вежбања прописивале су команде, јединице и установе, у зависности од услова и

могућности. Јутарње вежбање се изводило по водовима и наставним групама и није

било дозвољено колективно извођење уз коришћење снимљених магнетофонских

трака. Руковођење јутарњег вежбања било је надлежност дежурног јединице,

референта - наставника за физичко васпитање или особе која је била одређена

наређењем надлежног старешине као непосредни извођач.

Јутарње вежбање се изводило у више варијанти које су се примењивале у

зависности од периода и месеца обуке и годишњег доба, али углавном се састојало од

наизменичних кретања и гимнастичких вежби.
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Табела 27 - План и програм јутарњег вежбања у првом месецу служења војног рока према

Упутству за физичку обуку у Војсци Југославије (Генералштаб Војске Југославије, 1995а, 38-39)

наизменично кретање 1:1

(минут ходања - минут трчања)

при чему је брзина кретања ходом 100 м,

а трчећим кораком 200 м у минуту;

укупно се прелази 300 м ходом – 600 м

трчећим кораком;

трајање 6 минута

сплет гимнастичких вежби 1-12

вежби, 6 тактова – трајање 8 минута:

1.кружење главом

2.кружење рукама

3.зибање у високом одручењу

4.сукање трупа

5.отклони трупом

6.кружење карлицом

7.претклони трупом

8.заноживање

9. зибање у полушпаги

10.зибање у чучњу заножном

11.чучњеви на стопалима

12.поскоци из чучња.

наизменично

кретање 1:1

трајање 6 минута

Табела 28- План и програм јутарњег вежбања у трећем месецу служења војног рока према

Упутству за физичку обуку у Војсци Југославије

наизменично кретање 1:2

(минут ходања - два минута трчања) при чему је

брзина кретања ходом 100 м, а трчећим кораком 200

м у минуту;

укупно се прелази 200 м ходом – 800 м трчећим

кораком;

трајање 6 минута

сплет гимнастичких вежби

1-12 вежби, 8 тактова

трајање 8 минута

.

наизменично

кретање 1:2

трајање 6

минута

Табела 29 - План и програм јутарњег вежбања у шестом месецу служења војног рока према

Упутству за физичку обуку у Војсци Југославије

наизменично кретање 1:3

(минут ходања - три минута трчања) при чему је

брзина кретања ходом 100 м, а трчећим кораком

200 м у минуту;

укупно се прелази 200 м ходом - 1.200 м трчећим

кораком;

трајање 8 минута

сплет гимнастичких вежби 1-

12 вежби, 8 тактова - убрзано,

трајање 4 минута

.

наизменично

кретање 1:3

трајање 8

минута
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Табела 30 - План и програм јутарњег вежбања у осмом месецу служења војног рока према

Упутству за физичку обуку у Војсци Југославије

наизменично кретање 1:2

(минут ходања - два минута трчања)

при чему је брзина кретања ходом

100 м, а трчећим кораком 200 м у

минуту;

укупно се прелази 300 м ходом -

1.200 м трчећим кораком;

трајање 9 минута

сплет

гимнастичких

вежби 1-12 вежби,

8 тактова -

убрзано,

трајање 5 минута

наизменично кретање 1:2

(минут ходања - два минута трчања) при

чему је брзина кретања ходом 100 м, а

трчећим кораком 250 м у минуту;

укупно се прелази 200 м ходом - 1.000 м

трчећим кораком;

трајање 6 минута

Табела 31 - План и програм јутарњег вежбања у дванаестом месецу служења војног рока према

Упутству за физичку обуку у Војсци Југославије

наизменично кретање 1:2

(минут ходања - два минута трчања)

при чему је брзина кретања ходом

100 м, а трчећим кораком 250 м у

минуту;

укупно се прелази 200 м ходом -

1.500 м трчећим кораком;

трајање 8 минута

сплет гимнастичких

вежби 1-12 вежби, 8

тактова - убрзано,

трајање 4 минута

наизменично кретање 1:3

(минут ходања - три минута трчања)

при чему је брзина кретања ходом

100 м, а трчећим кораком 250 м у

минуту;

укупно се прелази 200 м ходом -

1.500 м трчећим кораком;

трајање 8 минута

Час физичког вежбања у ВЈ - на часовима физичког вежбања припадници ВЈ

стицали су и усвајали вештине, кретна знања и навике и подизали су и одржавали

физичке способности које су им биле потребне за успешно савладавање процеса обуке.

Часови физичког вежбања у ВЈ планирали су се према јединственим програмима за све

видове, родове, службе и војне школе. Приликом планирања часова физичког вежбања

водило се рачуна о усклађивању са потребама војно-стручне обуке, као и са стањем

физичких способности припадника ВЈ. Основна јединица са којом се обука

реализовала био је вод или наставна група. Обуку у јединицама изводили су командири

водова, а обуком су руководили командири чета (батерија), док су у војним школама

изводили наставници или професори физичког васпитања. Часове физичког вежбања

са старешинама изводиле су методски припремљене старешине и органи за физичку
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обуку, а руководиле су надлежне старешине организацијских јединица, команди и

установа. Час физичког вежбања је трајао 45 минута и имао је три фазе: уводну, главну

и завршну. Ипак, часови који су били повезани тематски и садржајима (гимнастика,

атлетика, борење, полигон препрека, пливање и сл.), за које је поред општег било

потребно и специфично загревање, имали су четири фазе: уводну, припремну, главну и

завршну. На тај начин се омогућавала боља контрола оптерећења и избора вежби на

часу. У оквиру часова физичког вежбања реализовали су се следећи садржаји:

 гимнастика: вежбе без справа (први и други сплет гимнастичких вежби),

вежбе у кретању, вежбе у паровима, вежбе са пушком, ношење сувежбача, вежбе на

справама (вежбе на вратилу, вежбе на разбоју, вежбе на круговима, вежбе на козлићу и

коњу, вежбе на тлу (акробатика), вежбе у пењању, вежбе равнотеже;

 атлетика: ходање (маршевање на 10 и 20 километара и оријентационо

кретање); трчање  на кратким стазама (100, 200 и 400 метара); трчање на средњим

стазама (800, 1.000, 1.500, 1.600, 2.000, 2.400 и 3.000 метара); трчање на дугим стазама

(5.000, 10.000, 20.000 и 30.000 метара, трчање на 1 сат и маратонска трка); крос трчања

(1.000, 2.000 и 3.000 метара и  оријентационо трчање); штафетно трчање (4 х 100

метара, 4 х 200 метара, 4 х 400 метара); скокови (скок у даљ са залетом и скок у вис);

бацања (бацање бомбе у даљ, бацање бомбе у циљ и бацање кугле) и петобој (100

метара, бацање кугле, скок у даљ, бацање бомбе и трчање на 1.500 метара);

 полигон препрека: савлађивање стазе препрека (240 метара са 18

препрека); савлађивање диверзантских препрека (14 препрека);

 борења: џудо (падови; бацања; захвати држања, гушења и полуга); карате

(ставови, ударци, одбране, технике привођења, технике одбране од наоружаног

противника, напади на наоружаног противника);

 пливање: технике пливања; обука непливача; спасавање и оживљавање

утопљеника;

 смучање: техника алпског смучања са методиком;

 игре: елементарне игре; кошарка; рукомет; одбојка.

Примењено физичко вежбање у ВЈ - овај организациони облик физичког

васпитања био је уско повезан са војно-стручном обуком  и изводило се као вежбање у

војно-стручној обуци, вежбање при обављању задатака и вежбање под оптерећењем.

За примењено физичко вежбање, у плановима и програмима обуке није било

предвиђено посебно време, већ се вежбање организовало и изводило у склопу времена
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када су команде, јединице и установе обезбеђивале време при реализацији задатака у

току обуке. У зависности од специфичности обуке и задатака, трајање примењеног

физичког вежбања је било до 30 минута и могло се понављати више пута у току дана.

Примењено физичко вежбање изводило се у свим условима, уз максимално коришћење

природних објеката на земљишту, приручних средстава и вежбалишта за физичку

обуку. Време и начин вежбања, дужину трајања и место извођења планирали су

командири чета - батерија и старешине истог ранга. Садржаје, обим и интензитет

оптерећења креирали су органи за физичку обуку команди, јединица и установа,

зависно од степена физичких способности војних лица. Вежбање у војно-стручној

обуци се најчешће примењивало у тактичкој и ватреној обуци са јединицама при

одласку и повратку са вежбалишта, стрелишта и полигона, за време превожења,

маршевања и сл. Овакво вежбање су планирале и изводиле старешине ранга чете

- батерије, а садржај и време трајања прилагођавали су условима и уносили у распоред

рада. Тежиште је било на разноврсним кретањима и другим вежбама које су биле

везане за тактичке и друге радње попут брзог искрцавања и укрцавања, гимнастичких

вежби истезања и разгибавања приликом других превожења итд. Ова врста вежбања

била је уско повезана са специфичностима видова, родова и служби у ВЈ и омогућавала

је велики избор разноврсних садржаја прилагођених потребама јединице. Физичко

вежбање при обављању задатака је било специфично вежбање усклађено са

деловањем јединица видова, родова и служби које су непрекидно биле ангажоване у

дужем временском периоду (страже, дежурства у стационираним објектима

(чвориштима, радарским и осматрачким станицама), дежурства летачког и другог

особља, итд. Ово вежбање изводило се више пута у току дана са слободним људством,

коришћењем објеката и приручних средстава и трајало је до 30 минута. Вежбање под

опетрећењем изводило се са војним лицима чије су физичке способности биле добре и

то у отежаним временским условима и под оптерећењем (заштитна маска, ратна

опрема, заштитна одећа, итд.), ради подизања физичких способности на ниво

неопходан за извршавање специфичних задатака у миру и рату. Садржаје за ову врсту

вежбања планирали су стручни органи за физичку обуку команди, јединица и установа,

у зависности од степена физичких способности појединих јединица. Контролу вежбања

под оптерећењем спроводиле су команде, јединице и установе, а ово вежбање се

реализовало уз стално санитетско обезбеђење и контролу. Оно се није изводило са

људством слабијег здравственог стања и физичких способности. У садржај овог
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вежбања под оптерећењем спадало је и савладавање простора и препрека у опреми и са

наоружањем, а на неким деоницама и под заштитиним средствима.

Спортски дан у ВЈ - спортски дан је представљао организациони облик

физичког васпитања у ВЈ који је омогућавао бављење широким спектром физичких

активности, најчешће се односио на спорт и такмичење, а све у циљу одржавања и

подизања физичких способности на виши ниво. Команде, установе и јединице су у

току недеље планирале, организовале и реализовале спортски дан, у начелу суботом

пре подне, у трајању од два наставна часа. Планирање садржаја за спортски дан

реализовали су се кроз планове кородинације, на основу капацитета вежбалишта и

објеката, бројног стања јединице, итд. Садржаји су обухватали градиво из наставног

плана и програма, али су за циљ имали масовност припадника ВЈ. У зависности од

потреба и специфичних задатака могли су се планирати и часови за развој

издржљивости, снаге, итд. Спортска такмичења која су се реализовала у току спортског

дана имала су упрошћена правила, како би била доступна и оним учесницима који се

никад нису такмичили у одређеној спортској грани или дисциплини. Програм

спортског дана војника, ученика и студената израђивали су органи за физичку обуку

команди, јединица и установа за период од месец дана. Дисциплине у оквиру спортског

дана биле су: скок у даљ из залета; скок у вис; бацање бомбе у даљ и у циљ; бацање

кугле; гимнастика - вратило, разбој, вежбе на тлу, дизање терета, надвлачење конопца;

мале спортске игре (мали фудбал, рукомет, кошарка, одбојка); елементарне игре.

Спортски дан се изводио у трајању од 90 минута, са четири промене по 20 минута и са

десет минута за припрему вежбалишта. Резултати постигнути на такмичењима у

оквиру спортског дана били су истакнути на огласној табли јединице.

Слободне спортске активности у ВЈ - слободне спортске активности

представљале су допунски облик за подизање физичких способности војних лица и

имале су за циљ да кроз организоване форме рада, као што су секције, такмичења и

друге, задовоље афинитете и потребе појединаца за бављење спортом. Спровођењем

слободних спортских активности, као организационог облика физичког васпитања у

ВЈ, омогућавало се војницима, студентима, слушаоцима - спортистима, тренирање и

рад у циљу усавршавања одређеног спорта, спортске гране или дисциплине, чиме се

успостављао њихов континуитет у процесу тренинга. У оквиру команди, установа и

јединица, формирали су се спортски одбори преко којих се спроводио целокупан рад и

све активности. Спортски одбори су се формирали у четама (батеријама), батаљону
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(дивизиону) и пуку (бригади), као и у војним школама. У састав спортског одбора

улазили су сви припадници ВЈ чије је ангажовање зависило од нивоа јединице, броја и

врсте грани спорта и дисциплина. Руководиоци спортског одбора су углавном били

официри или подофицири који су имали афинитета према спорту или референти и

наставници физичког васпитања у ВЈ. Такође, у вишим командама и установама могли

су се формирати и спортски одбори за организацију и спровођење спортских

активности индивидуалног и рекреативног вежбања официра и подофицира. Улога и

задаци спортског одбора у ВЈ били су:

- да планира и организује рад спортских секција и других спортских

активности у својој јединици или школи;

- да саставља и припрема спортске екипе јединица (војних школа) за

такмичење са одговарајућим екипама у грађанству и наступе војних екипа у разним

куп такмичењима;

- да планира и организује спортска такмичења поводом јубилеја, државних

празника, итд.

Провера физичких способности у ВЈ - физичке способности војних лица

проверавале су се и оцењивале према прописима за војна лица, сходно Упутству за

физичку обуку у Војсци Југославије и тестовима и таблицама за оцењивање физичких

способности војних лица (прилог Упутству за физичку обуку у ВЈ), (Генералштаб

Војске Југославије, 1995а). Провера физичких способности  свих категорија војних

лица која се реализовала у оквиру два наставна часа садржала је следеће дисциплине:

згибови на вратилу (један минут), дизање трупа са тла (један минут), скок у даљ из

места, трчање на 1.600 метара и савлађивање пешадијских препрека. Оцењивање

физичких способности војних лица вршило се према следећој табели:

Табела 32 - Оцењивање физичких способности војних лица за све категорије војних лица и

припаднике Војске Југославије 1995-2003. године према аритметичкој средини бодова за све дисциплине

Одличан 5 (односно 10) аритметичка средина 90 бодова ≤

Одличан 5 (односно 9) аритметичка средина 80 - 89 бодова

Врлодобар 4 (односно 8) аритметичка средина 60 - 79 бодова

Добар 3 (односно 7) аритметичка средина 40 - 59 бодова

Довољан 2 (односно 6) аритметичка средина 20 - 39 бодова

Недовољан 1 (односно 5) аритметичка средина 19 бодова ≥
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Таблице за оцењивање физичких способности припадника Војске Југославије

биле су прописане Упутством (појединачно за сваку категорију):

- таблице за оцењивање физичких способности војника и слушаоца школа за

резервне официре ВЈ;

Табела 33 - Таблице за оцењивање физичких способности војника и слушаоца

школа за резервне официре ВЈ

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

2 20 2 пон. 20 пон. 175 цм 7:58 мин. 3:57 мин.

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 13 пон. 50 пон. 270 цм 5:20 мин. 1:40 мин.

- Таблице за оцењивање физичких способности ученика 1. и 2. разреда

средњих војних школа ВЈ;

Табела 34- Таблице за оцењивање физичких способности ученика 1. и 2. разреда

средњих војних школа ВЈ

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

2 20 1 пон. 19 пон. 177 цм 7:50 мин. 3:05 мин.

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 13 пон. 47 пон. 273 цм 5:30 мин. 1:43 мин.
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- Таблице за оцењивање физичких способности ученика 3. и 4. разреда

средњих војних школа ВЈ;

Табела  35 - Таблице за оцењивање физичких способности ученика 3. и 4. разреда

средњих војних школа ВЈ

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

2 20 2пон. 20 пон. 181 цм 7:40 мин. 2:58 мин.

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 14 пон. 49 пон. 278 цм 5:20 мин. 1:38 мин.

- Таблице за оцењивање физичких способности студената војних

академија ВЈ;

-

Табела 36 - Таблице за оцењивање физичких способности студената војних академија ВЈ

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

2 (6) 20 3 пон. 22 пон. 183 цм 7:30 мин. 2:56 мин.

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 (10) 100 15 пон. 50 пон. 280 цм 5:15 мин. 1:35 мин.

- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира ВЈ

20-29 година;

Табела 37 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира ВЈ 20-29 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

2 20 2 пон. 18 пон. 178 цм 7:45 мин. нема

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 14 пон. 48 пон. 274 цм 5:25 мин. нема
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- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира ВЈ

30-39 година;

Табела 38 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира ВЈ 30-39 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

2 20 2 пон. 15 пон. 170 цм 9:08 мин. нема

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 12 пон. 42 пон. 264 цм 5:59 мин. нема

- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира ВЈ

40-49 година;

Табела 39 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира ВЈ 40-49 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

2 20 2 пон. 11 пон. 160 цм 9:59 мин. нема

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 11 пон. 36 пон. 255 цм 6:20 мин. нема

- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира ВЈ

50-56 година;

Табела 40 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира ВЈ 50-56 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

2 20 1 пон. 10 пон. 145 цм 10:59 мин. нема

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у даљ

из места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 9 пон. 34 пон. 240 цм 6:59 мин. нема
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Теорија и методика физичке обуке у ВЈ - циљ програма из теорије и методике

био је да појединац, припадник ВЈ, самоиницијативно коришћењем доступне

литературе и кроз разне семинаре, курсеве, научна истраживања, часове физичког

васпитања, методска - показна занимања, стиче и развија своја знања из области

физичког васпитања у оквиру ВЈ и шире.

7.3.2. Планови и програми физичког васпитања у Војсци Југославије и Упутство
за физичку обуку из 1995. године

Трансформација физичког васпитања у оружаним снагама наступила је 1992.

године. Начелник Генералштаба Војске Југославије је одобрио документ под називом

„Основе за спровођење физичког васпитања у Војсци Југославије“. У овом документу

дефинисани су: циљеви физичког васпитања (општи и посебни); обим обавеза (према

структури припадника ВЈ); нивои физичке способности (не задовољава - задовољава

потребе - оптимална физичка способност); обезбеђивање, достизање и одржавање

потребног нивоа физичких способности у ВЈ; обавезе Санитетске службе у области

физичког васпитања (истраживања, здравствени статус припадника ВЈ, исхрана,

конципирање програма физичког васпитања, селекција кадрова, здравствено

- санитетски надзор над објектима, полигонима, теренима и вежбалиштима за физичко

васпитање); третман физичког васпитања у ВЈ. Генералштаб Војске Југославије је

поставио јасан циљ по питању физичког васпитања у процесу обуке: „На бази основа

за спровођење физичког васпитања у војсци, обезбедити јединствен и целовит прилаз

решавању проблема и постепену трансформацију у складу са променама у систему

обуке и школовања и поставити основе за координацију рада свих носилаца задатака

и обавеза из области физичког васпитања (Четврта управа ГШ ВЈ, 1992, 1)“.

Програмски задаци који су били планирани овим документом обухватили су све

активности из области физичког васпитања у Војсци Југославије  и све структуре

унутар система:
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Табела 41 - Преглед задатака из области физичког васпитања у ВЈ за период

1992-1993. године

Носилац Сарађује
Рок

Назив задатака - активности Поч. Заврш.

1.

израдити оперативне захтеве борб. обуке

у миру и борбених дејстава у рату према

физ. васпитању у војсци

Прва

управа ГШ

ГШ ОС и

команде и

јединице

јун

1992.

август

1992.

2.
утврдити основне термине за област

физичко васпитање

Катед. ФВ

ВА КОВ
ФФК јун 1992.

август

1992.

3.
конструисати основе за израду програма

за ФВ војника, школа, старешина у ВЈ

Четврта

управа
ГШ ОС јун 1992.

август

1992.

4.
израдити планове и програме Физичке

обуке војника

Четврта

управа
ГШ ОС

септембар

1992.

октобар

1992.

5. израдити НПП за ФВ у војним школама
Катед. ФВ

ВА КОВ

Четврта

управа

септембар

1992.

октобар

1992.

6.

предложити програме за брзо подизање

физичке кондиције војних обвезника и

рез. војних старешина

ВМА

(Инст. за

мед. истр.)

Четврта

управа и

Санит. упр.

септембар

1992.

децембар

1992.

7.
утврдити и дефинисати нивое физичке

способности у војци

Четврта

управа и

Санит. упр

стручна

радна група

септембар

1992.

новембар

1992.

8.

одредити профиле у области ФВ,

формацијска места и начин добијања,

усавршавања и вођења у служби

ГШ ОС
Катедра ФВ

ВА и ФФК

август

1992.

фебруар

1993.

9.

утврдити критеријуме за избор

омладинаца у војне школе, за

регрутовање и све провере физ.

способности

стручна

радна

група

Четврта

управа и

Санит. упр.

Катед. ФВ

август

1992.

децембар

1992.

10.
прописати услове за ФВ војника,

питомаца и старешина

Четврта

управа

Команде

јединица и

Управе

војних школа

септембар

1992.

новембар

1992.

11.
израдити правилник о провери физ.

способности у војсци

Четврта

управа

Команде

јединица и

управе

војних школа

нобембар

1992.

април

1993.

12.
утврдити обим ФВ за ограничено

способне

Санит.

управа

ВМА и

Четврта

управа

децембар

1992.

децембар

1992.
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13.

преиспитати такмичења у војци и

предложити прилагођавање у складу са

циљевима обуке

Четврта

управа

Катедра ФВ

ВА КОВ

септембар

1992.

децембар

1992.

14.

организовати и дефинисати сарадњу са

ФФК на задацима Физичке културе у

војсци

Четврта

управа
ГШ ОС

новембар

1992.

децембар

1992.

15.

створити услове за НИР у области ФВ и

регулисати основе за планирање

истраживања

Четврта

управа

пом.

подсекр.

ССНО за НД

октобар

1992.

март

1993

16.

утврдити основе здраве исхране у складу

са захтевима службе у ОС и мере за

борбу против гојазности

Санитетска

управа

Интедантска

управа и

ВМА

септембар

1992.

март

1993.

17.

предложити стимулативне мере за успехе

у ФВ и санкције за неиспуњавање

обавеза из области ФВ

Четврта

управа
ГШ ОС

септембар

1992.

фебруар

1993.

18.

приступити припреми за промене

постојећих упутстава и аката у области

ФВ

Четврта

управа
ГШ ОС

новембар

1992.

децембар

1993.

19.

припремити и одржати скуп: стање и

потребе Физичког васпитања у Војсци

Југославије

Четврта

управа

ВМА,

Катедра ФВ

ВА, ФФК.

јули

1992.

јануар

1993.

Програм физичког вежбања за ученике војне гимназије и средњих војних школа

у трајању од два месеца из 1992. године обухватао је следеће програмске садржаје

(Катедра Физичког васпитања Војне академије КоВ, 1992):
Табела 42 – Програм физичког васпитања за ученике ВГ и СВШ у трајању од 2 месеца из 1992. године

Рб. Тема Програмски садржај
Први

месец

Други

месец
Укупно

1. Т1 Атлетика 3 3 6

2. Т2 Гимнастика 2 3 5

3. Т3 Савлађивање простора и препрека 4 3 7

4. Т4 Борење 3 4 7

5. Т5 Спортске игре 5 4 9

6. Т6 Пливање 4 4 8

7. Т7 Кондиционо вежбање 4 4 8

УКУПНО ЧАСОВА 25 25 50
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Наставни план и програм физичког вежбања слушалаца Командно - штабне

школе КоВ-а ВЈ из 1993. године предвиђао је фонд од 130 часова (извод из НПП-а

Командно - штабне школе Копнене војске  за 1993. годину из предмета Физичко

васпитање). Програмски садржаји физичког вежбања били су: атлетика (12 часова),

пливање (10 часова), општа физичка припрема (19 часова), борење (20 часова),

припрема за проверу физичких способности (12 часова), провера физичких

способности (14 часова), спортске игре (43 часа). Према овом плану маршевање

старешина се предвиђало четири пута годишње, у склопу редовне обуке старешина.

Смучање се изводило у првој години школовања, реализовало се у време зимског

семестралног распуста, у трајању од седам дана, као посебан облик наставе у склопу

редовне обуке старешина.

План и програм физичког васпитања старешина МО и ГШ ВЈ за 1994. годину

превиђао је (Генералштаб Војске Југославије, 1994а):

Табела 43 - Преглед тема физичког васпитања за старешине МО и ГШ ВЈ за 1994. годину

Тема Назив теме
Број

часова
Примедба

Т1 Теорија физичког васпитања 1

Т2 Кондиционо вежбање 31

Т2.1 вежбе снаге 11

Т2.2 вежбе брзине 10

Т2.3 вежбе издржљивости 10

Т2.4

вежбе окретности, спортске игре, савлађивање

разних препрека, борилачке радње и вештине,

вежбе на справама, елементарне игре

у склопу Т3 и Т4

Т3 Борење 8

Т3.1 напади без оружја 2

Т3.2 самоодбрана 5

Т3.3 везивање и спровођење противника 1

Т4 Спортско рекреативно вежбање 28

Т4.1 спортске игре 28

Т4.2 елементарне игре уводни и завршни део часа

Т4.3 оријентационо кретање у склопу марша

Т5
Редовна провера физичке способности

старешина МО и ГШ ВЈ
8

Маршевање 36

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА 112
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Програм за физичку обуку војника у ВЈ из 1995. године дефинисао је циљ

физичке обуке као и задатке (опште и посебне). План физичке обуке војника у ВЈ

обухватао је (Генералштаб Војске Југославије, 1995б):

Табела 44 - План физичке обуке за војнике у Војсци Југославије из 1995. године

р.б.
Садржајне целине

циљеви тренажног процеса

10 недеља 20 недеља

број

часова
%

број

часова
%

1. прва провера физичких способности 2 1 2 0,3

2. развој снаге 8 3 18 2,5

3. развој силе - експлозивне снаге 8 3 19 2,7

4. развој издржљивости 8 3 18 2,5

5. развој вештина 13 5 36 5,0

6. друга провера физичких способности 2 1 2 0,3

Укупно часова 41 16 95 13

Програм физичке обуке војника реализован је по недељама у трајању од 10 и 20

недеља у зависности од фазе обуке. Овај програм предвиђао је и смернице, односно

упуства за: јутарње вежбање, час физичког вежбања, примењено вежбање, спортски

дан, слободне спортске активности, проверу физичких способности и обуку непливача.

Такође у оквиру прилога приказани су и сплет гиманстичких вежби, вежбе за развој

силе (експлозивне снаге), вежбе за развој снаге и вежбе опуштања (дисања).

Упутство за физичку обуку у Војсци Југославије ступило је на снагу 01.01.1995.

године, чиме је престало да важи Упутство за физичко васпитање у оружаним снагама

СФРЈ из 1986. године (Генералштаб Војске Југославије, 1995а). У Војсци Југославије,

после распада СФРЈ и ЈНА 1992. године, примењивало се Упутство из 1986. године,

све до примене  новог Упутства из 1995. године. Ово ново  упутство је обухватало:

опште одредбе, надлежност руководећих органа за физичку обуку у ВЈ, организацију и

реализацију физичке обуке за све припаднике ВЈ, материјалну базу физичке обуке,

сарадњу са спортским и другим организацијама и завршне одредбе. Ово упутсво је

било обавезујуће за све јединице, команде и установе у ВЈ и  на њега су се наслањале

директиве, инструкције, планови и програми Четврте управе ГШ ВЈ по питању

физичке обуке. Наравно, у складу са задацима и надлежностима руководећих органа по

питању физичке обуке у јединицама, командама и установама ВЈ, израђивани си

планови и програми физичке обуке у зависности од видова, родова и служби у ВЈ,

односно у зависности од њихових специфичних задатака и намене у извршавању
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обавеза у миру и рату. Преко референата за физичку обуку спроводила се организација

физичке обуке односно: планирање, припрема за извођење обуке, евиденција и

извештавање, мере зе обезбеђење физичке обуке и контрола. Према овом упутству,

реализација физичке обуке за војнике, ученике, слушаоце, студенте, официре и

подофицире реализовала се према постављеним циљевима и задацима који су били

прописани документима руководећих органа (команди, јединица и установа ВЈ). Овим

упутством биле су дате смернице по питању материјалне физичке обуке и сарадње са

спортским и другим друштвеним организацијама. Као прилог Упутства за физичку

обуку, детаљно је презентована методика физичке обуке у Војсци Југославије која је

обухватала већ изложене организационе облике (јутарње вежбање, час физичког

вежбања, примењено физичко вежбање, спортски дан, слободне спортске активности,

проверу физичких способности, теорију и методику физичке обуке), програмске

садржаје (гимнастику, атлетику, полигон препрека, борења, пливање, смучање, игре),

мере безбедности и пружање прве помоћи приликом реализације физичке обуке. Овим

упутством били су дефинисани планови и програми јутарњег вежбања, спортског дана,

итд.

Измене и допуне Упутства за физичку обуку у Војсци Југославије, са тестовима

и таблицама за оцењивање физичких способности професионалних припадника војске,

ступиле су на снагу наређењем инт.бр. 62-17 од 04.02.2003. године (Генералштаб

Војске Југославије, 2003). У оквиру ових измена и допуна обухваћена је глава четири

претходног упутства из 1995. године, која се односила на реализацију физичке обуке

- поглавље три: „Физичка обука официра и подофицира“. Промене су биле следеће:
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- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира

прве категорије до 25. година живота;

Табела 45 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира прве категорије

до 25. година живота

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

Маршевање

на 10.000 м

2 20 2 пон. 15 пон. 184 цм
7:38

мин.

3:05

мин.

1:49

сати

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 14 пон. 48 пон. 274 цм
5:25

мин.

1:38

мин.

1:10

сати

- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира

друге категорије  26-30 година;

Табела 46- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира друге категорије

26-30 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

Маршевање

на 10.000 м

2 20 2 пон. 15 пон. 176 цм
8:08

мин.

3:23

мин.

1:51

сати

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Пешадијске

препреке

5 100 13 пон. 45 пон. 270 цм
5:39

мин.

1:42

мин.

1:13

сати
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- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира

треће категорије 31-35 година;

Табела 47 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира треће категорије

31-35 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

2 20 1 пон. 5 пон. 12 пон. 168 цм 8:38 мин.
1:55

сати

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

5 100 11 пон. 40 пон. 42 пон. 264 цм 5:59 мин.
1:17

сати

- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира

четврте категорије 36-40 година;

Табела 48 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира четврте категорије

36-40 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

2 20 1 пон. 4 пон. 10 пон. 161 цм 9:08 мин.
2:00

сати

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

5 100 9 пон. 38 пон. 40 пон. 255 цм 6:05 мин.
1:22

сати
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- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира

пете категорије 41-45 година;

Табела 49 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира пете категорије

41-45 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

2 20 1 пон. 3 пон. 8 пон. 156 цм нема
2:06

сати

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

5 100 8 пон. 36 пон. 38 пон. 250 цм нема
1:28

сати

- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира

шесте категорије 46-50 година;

Табела 50 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира шесте категорије

46-50 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

2 20 1 пон. 2 пон. 8  пон. 151 цм нема
2:13

сати

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

5 100 6 пон. 34 пон. 36 пон. 245 цм нема
1:35

сати
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- Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира

седме категорије преко 50 година;

Табела 51 - Таблице за оцењивање физичких способности официра и подофицира седме категорије

преко 50 година

Минимална

пролазна

оцена

Бодови

минимум
Згибови

Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

2 20 нема нема нема нема нема
2:18

сати

Максимална

оцена

Бодови

максимум

Згибови Склекови

на тлу

Дизање

труп

Скок у

даљ из

места

Трчање

1.600 м

Маршевање

на 10.000 м

5 100 нема нема нема нема нема
1:40

сати

7.3.3. Руковођење у области физичког васпитања у Војсци Југославије

За организацију и реализацију физичке обуке у Војсци Југославије  биле су

задужене и одговорне надлежне команде, јединице и установе свих нивоа. У Војсци

Југославије руковођење у области физичког васпитања било је у надлежности следећих

организационих целина и структура: Генералштаб Војске Југославије (Четврта управа);

Команда армије, РВ-а и ПВО-а и РМ-а; Команда корпуса (дивизије), Команда бригада

(пука) и самосталног батаљона (дивизиона); Управе војних школа и школских центара;

референти за физичку обуку. У оквиру надлежности наведених целина постојали су

многи задаци из области физичког васшитања.

Генералштаб Војске Југославије (Четврта управа) је био (ла) руководећи

орган за физичку обуку у војсци обавезан да:

 припрема правила, упутства, наређења, планове и програме и друга

нормативна акта из области физичког васпитања;

 прикупља, обрађује и анализира податке добијене од потчињених органа

о стању физичких способности припадника ВЈ;

 регулише питање организације и реализације процеса усавршавања

кадрова за физичку обуку;
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 руководи научноистраживачким радом  и израђује наставне филмове из

области физичког васпитања;

 регулише реализацију спортских такмичења на нивоу целе ВЈ;

 прати и анализира физичку обуку страних армија у свету;

 обезбеђује материјално - финансијска средства, награде и признања за

спортска првенства и друга спортска такмичења на нивоу војске;

 сарађује са свим спортским организацијама у земљи с циљем унапређења

развоја физичке културе у ВЈ.

Команда армије, РВ-а и ПВО-а и РМ-а преко свог потчињеног органа за

физичку обуку имала је задатке да:

 наређењем за обуку регулише извођење свих активности из физичке

обуке;

 анализира и прати стање физичких способности у својим јединицама и

предлаже мере за унапређење;

 врши селекцију и предлаже школовање кадрова за физичку културу;

 организује стручно и методичко усавршавање непосредних извођача

физичке обуке;

 планира, организује и изводи организационе облике физичког васпитања

са официрима и подофицирма у својим командама;

 остварује сарадњу са спортским организацијама у друштву, ради

побољшања физичких способности резервног састава;

 обезбеђује планску изградњу материјалне базе, набавку спортске опреме

и реквизита за физичку обуку;

 води евиденцију и доставља извештаје о стању физичких способности

својих јединица надлежним руководећим органима у ВЈ;

 предлаже измене и допуне упутстава, правила, планова и програма

физичке обуке у ВЈ.

Команда корпуса (дивизије) и јединице истог ранга, преко свог органа за

физичку обуку реализовала је задатке који су били истоветни као код Команде армије,

РВ-а и ПВО-а и РМ-а, али у домену своје надлежности и у склопу руковођења својим

потчињеним јединицама. Њени додатни задаци били су да:

 наређењем за обуку регулише спровођење свих активности из физичке

обуке у својој надлежности;
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 према потреби планира, организује и реализује програм за брзо подизање

физичких способности у јединицама пре извођења одређених  војно-стручних вежби и

у време ванредних ситуација и повишених мера борбене готовости.

Команда бригаде (пука) и самосталног батаљона (дивизиона) преко свог органа

за физичку обуку извршавала је следеће задатке:

 непосредно планира, организује и реализује све организационе облике

физичког васпитања за војнике, јединице, официре и подофицире;

 непосредно прати и анализира резултате физичке обуке својих

припадника по периодима и фазама обуке и на годишњем нивоу, доставља извештаје

претпостављеним командама на основу прописане евиденције;

 предлаже мере и поступке за унапређење физичке обуке;

 у оквиру војно-стручне обуке планира и реализује примењено физичко

вежбање, као и проверу физичких способности са војницима, подофицирима и

официрима;

 планира, организује и реализује методске припреме са извођачима

физичке обуке;

 организује и спроводи спортска првенства и друга такмичења;

 планира, организује и одређује програмске садржаје за спортски дан и

слободне спортске активности;

 обезбеђује планско коришћење, чување и одржавање вежбалишта за

физичку обуку;

 формира спортски одбор јединице;

 врши непосредне припреме војника, подофицира и официра за учешће у

јавним спортским манифестацијама.

Управе војних школа и школских центара ВЈ, преко својих органа, извршавале

су следеће кораке:

 предузимале мере ради достизања оптималног нивоа физичких

способности ученика, слушалаца и студената;

 припремале ученике, слушаоце и студенте за непосредне организаторе и

извођаче физичке обуке у јединицама;

 пратиле оспособљеност студената и слушалаца за реализацију задатака из

физичке обуке у току стажирања у јединицама;

 пратиле ниво физичких способности ученика, слушалаца и студената;
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 сарађивале са командама и јединицама и размењују искуства стечена у

току реализације физичке обуке ради доградње и промена планова и програма  физичке

обуке у војним школама и школским центрима;

 обезбеђивале ангажовање ученика, слушалаца и студената у

ваннаставним активностима и спортским секцијама и обезбеђује њихову увежбаност на

јавним наступима;

 обезбеђивале учешће спортских екипа војних школа и појединаца на

спортским такмичењима у војсци и грађанству.

Референти за физичку обуку су били непосредни извођачи и имали су следећи

задатке:

 непосредно припремају и израђују правила, упутства, планове, програме

и друга акта из области физичког васпитања у ВЈ;

 прате и анализирају квалитет извођења свих облика физичке обуке и

предлажу мере за унапређење;

 успостављају и одржавају сарадњу са лекаром и психологом у трупи

- јединици  ради здравствене и психолошке припреме за физичку обуку;

 предлажу и припремају саветовања, стручне семинаре и учествују у

научноистраживачким радовима из физичке обуке;

 организују физичку обуку и спортска првенства и такмичења у својим

командама, јединицама и установама;

 организују проверу физичких способности војника, ученика, слушалаца,

студената, официра, подофицира;

 организују и изводе методске припреме са непосредним извођачима у

вези са свим организационим облицима физичког васпитања у ВЈ;

 предлажу садржаје за извођење примењене физичке обуке са војницима и

јединицама;

 учествују у изради материјално-финансијског плана и предлажу потребна

финансијска средства за изградњу материјалне базе и за набавку спортске опреме,

справа, реквизита, доделу награда, признања, итд;

 редовно подносе извештаје претпоствањеним старешинама о квалитету

извођења физичке обуке и предлаже мере за унапређење;

 прате и анализирају позитивна искуства у физичкој обуци страних

армија;
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 организују сарадњу са спортским и другим друштвеним организацијама

ради побољшања физичких способности резервног састава на већи ниво.

Упутство о унутрашњој организацији и раду Четврте управе Генералштаба

Војске Југославије из 1994. године,  представљао је интерни документ којим су биле

регулисане функције Управе, основни задаци, одељења, одсека, методологија рада и

обавезе (Генералштаб Војске Југославије, 1994б). Овим Упутством били су дефинисане

функције Четврте управе које су се односиле на:

o развој система борбене обуке у ВЈ;

o школовање и усавршавање професионалних припадника ВЈ;

o издавачка и научна делатност из области обуке и школовања;

o развој школског система у ВЈ;

o материјално-финансијско обезбеђење обуке и школовања.

Задаци Четврте управе ГШ ВЈ односили су се на неколико области: област

борбене обуке (ту је спадала област физичког васпитања у ВЈ), област војног школства,

област издавачке делатности војно-стручне литературе, област материјално

-финансијског обезбеђења обуке и школовања. У оквиру организације Четврте управе

ГШ ВЈ постојало је одељење за борбену обуку  које је израђивало системска документа

из области борбене обуке у ВЈ и то:

o израђује директиву за борбену обуку и школовање у ВЈ;

o израђује инструкцију за борбену обуку и школовање у ВЈ;

o израђује планове и програме борбене обуке видова, родова и служби ВЈ;

o израђује документа за контролу обуке, оцењивање, евиденцију и

извештавање о обуци у ВЈ.
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7.4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ СИСТЕМА ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА У ПРОЦЕСУ ОБУКЕ У  ВОЈСЦИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У

ПЕРИОДУ 2003-2006. ГОДИНЕ

Војска Србије и Црне Горе се у време свог егзистирања, а након преформирања

из Војске Југославије, развијала у сложеним друштвено-економским, политичким и

војним приликама. У периоду 2003-2006. године, Војска Србије и Црне Горе је била

део свеобухватних реформи које су захватиле цело друштво. Циљ ових реформи је био

анализа функционалности целокупног система ВСЦГ. Дошло је до преиспитивања

функционалности система физичке обуке у односу између нормативних и реалних

потреба у систему војске. Кључ ових реформи огледао се у проналажењу

одговарајућих решења за већу ефикасност, професионалност, што је подразумевало

одличну оспособљеност и обученост припадника ВСЦГ, а самим тим и врхунске

физичке способности њених припадника за извршавање свих задатака у систему

одбране..

7.4.1. Систем физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије и Црне Горе у
периоду 2003-2006. године

Физичка обука (физичко васпитање) свих припадника ВСЦГ се спроводила кроз

планску и систематску активност у оквиру трајног процеса обучавања и увежбавања

њених припадника. Овај процес је доприносио правилном одржавању и развијању

физичких способности, стицању и овладавању одређеним нивоима моторних вештина,

обликовању морално-вољних карактеристика и очувању здравља. Систем физичке

обуке у ВСЦГ је био део (подсистем) борбене обуке и био је у непосредној функцији

остваривања борбене готовости као основа одбрамбене способности друштва у целини.

На развој система физичке обуке неминовно су у овом периоду утицали многи

фактори: развој доктрине ВСЦГ, развој ратне технике, вештине и способности

потенцијалних агресора, укупан научно-технички развој савремених армија света, итд.

Целокупна  политичка и друштвено-економска дешавања у периоду од

девдесетих година двадесетог века до формирања Војске Србије и Црне Горе,

негативно су утицала на психо-физички развој генерације војника у ВСЦГ. Ова

ситуација наметнула је да се у релативно кратком времену (условљеном смањењем
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дужине војног рока), кроз ефикасно спровођење система физичке обуке исправе

уочени недостаци, у циљу побољшања физичких способности, указивањем на значај

здравствених аспеката физичког вежбања и побољшањем радних навика.

Организациони облици физичке обуке у Војсци Србије и Црне Горе у периоду

2003-2006. године обухватали су: јутарње вежбање, часове физичке обуке,  примењено

физичко вежбање, проверу физичких способности, спортски дан, спортска

такмичења и слободне спортске активности. Организациони облици физичке обуке у

Војсци Србије и Црне Горе реализовали су се са: војницима, старешинама, ученицима

војних школа и студентима Војне академије. Наведени организациони облици су се

ослањали на Упутство за физичку обуку у Војсци Југославије из 1995. године, а с

обзиром да су већ детаљно описани у претходном поглављу, у даљој анализи биће

наведени само чињенице битне за период 2003-2006. године и Војску Србије и Црне

Горе.

Јутарње вежбање у ВСЦГ - реализовало се свакодневно сем недељом и

празником у трајању од 20 минута. Реализовало се одмах после доручка (за војнике

рочног састава). Програм јутарњег вежбања састављали су органи за физичку обуку

команди (или референти за ФО) за период од месец дана. Јутарње вежбање су

реализовали командири водова који су претходно имали непосредне припреме са

референтима за физичку обуку у јединицама. Јутарње вежбање се изводило у свим

јединицама и командама закључно до нивоа бригаде - пука. Закључно са нивоом

батаљона, старешине су вежбале заједно са војницима по идентичном програму.

Команде бригада вежбале су по посебном плану за старешине, а планирање су

спроводили органи за физичку обуку - референти физичке обуке за период од месец

дана. Време извођења  јутарњег вежбања било је регулисано Правилом службе и

распоредом радног времена (за старешине, јутарње вежбање се изводило на почетку

радног времена у трајању од 20 минута). Кроз анализе реализације јутарњег вежбања за

припаднике ВСЦГ, били су уочени одређени недостаци:

- реализација јутарњег вежбања одмах после доручка, што је било

неприхватљиво из здравствених разлога;

- организација јутарњег вежбања пре смотре утицала је на могућност

разбољевања нарочито у зимском периоду (знојење - хлађење);

- формалистичко планирање јутарњег вежбања при чему се није водило

рачуна о стању физичких способности војника и потребама војно-стручне обуке;
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- проблеми у реализацији јутарњег вежбања код јединица које нису биле

попуњене одговарајућим кадром за физичку обуку;

- велики расходи по разним основама (лекарски прегледи и поштеде,

дежурства и пожарства, одсуства због других послова, итд);

- често одсуствовања старешина који нису извођачи физичке обуке (до

нивоа батаљона);

- јутарњем вежбању нису присуствовале старешине које су у дужем

периоду биле на различитим дужностима (пријавнице, дежурства и сл.).

И поред наведених слабости које су биле уочене, јутарње вежбање је било

изузетно значајно с обзиром на то да се реализовало свакодневно и систематски у току

целог војног рока, обуке, школовања, итд. Као масован облик физичке обуке који се

организовао са целим саставом у исто време, јутарње вежбање је доприносило јачању

колектива, радној дисциплини, способности и тимској припадности јединици.

Часови физичке обуке у ВСЦГ - часови физичке обуке представљали су основни

организациони облик физичког васпитања у ВСЦГ који је био усмерен ка остваривању

циљева и задатака физичке обуке. Смањењем дужине војног рока са 12 на 9 месеци (од

јуна 2003. године) био је смањен и фонд часова физичке обуке. У првом периоду

обучавања, часови физичке обуке су се реализовали три пута недељно (раније

свакодневно), док су се у другом периоду обуке реализовали мање од два пута недељно

(у просеку 1,6). Сви програмски садржаји (атлетика, полигон препрека, борења,

пливање, смучање) су остали исти, као и у периоду Војске Југославије и према

Упутству за физичку обуку у Војсци Југославије из 1995. године25. Часови физичке

обуке реализовали су се по водовима, а непосредни извођачи били су командири

водова уз помоћ командира одељења. Извођаче часова физичке обуке припремали су

референти за физичку обуку, а отежавајућа околност било је то да нису сви референти

били стручна лица (професори физичке културе) и што командири током школовања

нису добили неопходна знања о теорији и методици физичке обуке. Уочени недостаци

током реализације часова обуке односили су се на мањкавост елемената игре и

такмичења, као и на недостатак одређених полигона и вежбалишта за одређене

програмске садржаје који су били уништени током НАТО бомбардовања 1999. године

25 2003. године дошло је до измена и допуна Упутства за физичку обуку из 1995. године. Измене и
допуне су се углавном односиле на провере физичких способности старешина (таблице, оцењивање,
категорије, итд.). Остали делови старог упутства нису се мењали и примењивали су се у периоду 2003
- 2005. године, односно у време постојања Војске Србије и Црне Горе.
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(нпр. многе јединице нису имале полигоне пешадијских препрека, а приликом

планирања часова физичке обуке није се водило рачуна о томе).

Часови физичког вежбања за старешине реализовали су се према програму за

војнике (у првом периоду три пута недељно по 45 минута, у другом периоду 1-2 пута

по 45 минута недељно). У другом периоду фонд часова је био недовољан за одржавање

неопходног нивоа физичких способности старешина (део часова се губио на

методичким и организационим пословима). С обзиром да часови физичке обуке за

војнике нису садржали спортске активности, старешинама је било ускраћено да се у

радно време баве спортом. Због ове чињенице велики број старешина је био принуђен

да запостави бављење спортом јер је велики број њих био стациониран ван гарнизона у

којем су обављали војну службу. Уочени недостаци приликом реализације часова

физичког вежбања за стрешине су били следећи:

- велики број одсуства са часова по основу лекарских прегледа или

поштеда;

- слаба материјална база и непотпуна реализација планираних часова услед

лоших материјално-техничких услова, као и недостатак затворених спортских објеката

за вежбање у зимским условима;

- недостатак специјалних програма за старешине са одређеним

недостацима (здравствена органичења, гојазност и сл.);

- недостатак стручног кадра за реализацију физичког вежбања са

старешинама (који нису извођачи физичке обуке) у јединицама нивоа батаљона.

Примењено физичко вежбање у ВСЦГ - организовало се у оквиру посебних

форми обуке (одлазак и повратак са обуке, извођење тактичких вежби, гађања,

припреме за логоровања и други облици обуке, увежбавања одређених радњи под

оптерећењем, мини вежбања у току старажарске службе и сл.). Примењено физичко

вежбање је био облик физичке обуке који је био непосредно повезан са војно

-стручном обуком. Ипак, планом и програмом борбене обуке војника није било

предвиђено посебно време за овај облик физичке обуке, па га команданти и командири

нису схватали као важну и обавезну активност. У зависности од намене јединице

(појединца), било је могуће планирати конкретне садржаје и начин извођења овог

вежбања. Примењено вежбање је било једно од оптималних решења за подизање и

одржавање физичких способности и за усавршавање моторичких вештина. Најчешће се

примењивало спонтано у тактичкој и ватреној обуци (при одласку и повратку на
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вежбалишта, стрелишта, маршевања и сл.). Ипак, облици примењеног физичког

вежбања који су били предвиђени постојећим Упутством за физичку обуку (из 1995.

године) били су недовољно заступљени.

Примењено физичко вежбање за старешине делимично се реализовало са

старешинама - извођачима физичке обуке, који су спроводили ову активност заједно са

војницима, нарочито у оквиру војно-стручне обуке. Све остале старешине батаљона,

али и оне до нивоа Генералштаба, нису имале никакво примењено вежбање, осим

повремених маршевања која се нису посебно планирала јер су била део провере

физичких способности.

Спортски дан у ВСЦГ - спортски дан је био организациони облик који је

омогућавао припадницима ВСЦГ бављење одређеним спортским активностима

рекреативно и такмичарски, ради одржавања и подизања физичких способности на

виши ниво, као и задовољења потреба за разонодом. Планирао се, организовао и

реализовао у трајању од два наставна часа, суботом у току преподнева. Садржаје

спортског дана планирао је референт за физичку обуку на основу инструкција датих у

Упутству за физичку обуку (из 1995. године). Уочени недостаци током реализације

спортског дана били су: велики расходи војника, слушалаца и ученика због викенд

одсуства; ограничени капацитети вежбалишта и недостатак полигона за одређене

садржаје; реализацијом спортског дана руководили су војници - спортисти (а не

референти за физичку обуку или командири); недостатак спортских реквизита и

опреме; недостатак затворених спортских објеката.

Слободне спортске активности и такмичења у ВСЦГ - организациони облик

физичког васпитања у ВСЦГ, свој висок ниво достигао је у реализацији са ученицима и

студентима Војне академије, а са војницима на одслужењу војног рока су се јављали

одређени проблеми у реализацији ових активности јер им није било омогућено

адекватно бављење спортом у слободно време и према сопственим интересовањима. У

нешто повољнијем положају били су војници - спортисти (репрезентативци) јер је

њихов положај био регулисан Упутством о служењу војног рока спортиста у ВСЦГ.

Они војници који нису били на овом нивоу, а дуго су се у цивилству бавили неким

спортом, морали су запоставити ову физичку активност, што је често доводило до

демотивисаности приликом обављања редовних војничких задатака.

Провера физичких способности у ВСЦГ - провера физичких способности

војника ВСЦГ, реализовала се према Упутству за физичку обуку у Војсци Југославије
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из 1995. године. За процену физичке способности војника ВСЦГ користило се пет

тестова: три за различите врсте снаге (згибови, дизање трупа и скок у даљ), један за

аеробну издржљивост (трчање на 1.600 метара) и један за процену опште физичке

способности (полигон пешадијских препрека). Ова батерија тестова била је подложна

мотивационом - вољном фактору, с обзиром да су у питању биле неселекционисане

групе (непрофесионалне). Иницијална провера физичких способности војника вршила

се по самом доласку у јединицу, док се друга провера вршила на крају првог периода

обучавања и та се оцена уносила у картоне евиденције војника.

Табела 52 - Норме за редовне војнике ВСЦГ према важећем Упутству за физичку обуку

из 1995. године (за минимум од 20 бодова)

ТЕСТ МИНИМУМ

згибови на вратилу 2 понављања

подизање трупа - 1 минут 20 понављања

скок у даљ из места 175 цм

трчање на 1.600 метара 7 минута 58 секунди

савлађивање полигона пешадијских препрека 3 минута 57 секунди

Највећи проблем приликом анализе провера физичких способности војника

односио се на дефинисање стандарда - минимум физичке способности који је војник

требао да достигне и да одржава (резултат за који је војник добијао минимум 20 бодова

није показивао стандард, већ ниво способности који се узимао у обзир у процесу

физичког вежбања). Значај провере физичких способности са војницима ВСЦГ огледао

се у следећем:

 да се сагледа иницијално стање физичких способности сваког војника и

јединице у целини, на почетку војног рока;

 да се добијени резултати користе у процесу физичког вежбања, тако што

ће се разврставањем појединаца у групе према оценама физичке способности, вршити

хомогенизација група, а ради правилнијег дозирања оптерећења (на тај начин

правилним дозирањем оптерећења су се постизали жељени резултати и избегавале су

се повреде);

 да се на основу контролних и завршних провера, утврди и сагледа ефекат

вежбања са војницима и јединицом у целини, односно ваљаност рада у овој области;
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 да се сваки војник упозна са оценом стања своје физичке способности и

да се на њега делује мотивационо (развијање самосвести о значају физичког вежбања и

повезаности са обављањем војних задатака).

Провера физичких способности старешина ВСЦГ реализовала се према

Упутству за физичку обуку (измене и допуне из 2003. године), (Генералштаб Војске

Југославије, 2003). За процену физичких способности старешина користило се седам

тестова: четири за различите врсте снаге (згибови, склекови, подизање трупа, скок у

даљ из места), један за аеробну способност (трчање на 1.600 метара), један за општу

издржљивост (маршевање) и један за процену опште физичке способности (полигон

пешадијских препрека). Према Упутству из 2003. године постојале су следеће

категорије за проверу физичких способности старешина:

- прва категорија до 25. година;

- друга категорија 26-30. година;

- трећа категорија 31-35. година;

- четврта категорија 36-40. година;

- пета категорија 41-45. година;

- шеста категорија 46-50. година;

- седма категорија преко 50. година.

Старешинама категорија које су обухватале 31-50. годину живота (трећа,

четврта, пета и шеста категорија), дозвољавао се избор одређених дисциплина

(старешине су бирале да раде згибове или склекове).

Табела 53 – Минимална норма за добијање позитивне оцене за проверу физичких способности

старешина ВСЦГ за период 2003-2005. година

Категорија

мин.

бодова

20

Дисциплине

зг /

пон

ск /

пон

дт /

пон

сд /

цм

1.600м /

мин.

пп /

мин.

мш /

час

оф
иц

ир
и 

и
по

до
фи

ци
ри

1.кат. 2 0 15 184 7:38 3:05 1:49

2.кат. 2 0 15 176 8:08 3:23 1:51

3.кат. 1 5 12 168 8:38 0 1:55

4.кат. 1 4 10 161 9:08 0 2:00

5.кат. 1 3 8 156 0 0 2:06

6.кат. 1 2 8 151 0 0 2:13

7.кат. 0 0 0 0 0 0 2:18
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7.4.2. Планови, програми физичког васпитања и руковођење у процесу обуке у
Војсци Србије  и Црне Горе у периоду 2003-2006. године

План и програм физичке обуке кандидата и припадника поморских диверзаната

(ПД) ВСЦГ, који се примењивао од 2003. године, рађен је по угледу на америчку

специјалну јединицу (SEAL - „ФОКЕ“). У периоду обучавања, за кандидате ПД-а (10

месеци), било је предвиђено у првој фази 28%, а у другој фази 15% часова за физичку

обуку од укупног фонда часова предвиђеног за целокупну обуку. У периоду специјалне

обуке припадници ПД-а имали су 12% часова физичке обуке. Програмски садржај је

обухватао: часови провере физичких способности; обука у пливању, скокови у воду и

веслање;  атлетика; оријентационо трчање; савлађивање вештачких и природних

препрека; маршевање; вежбе обликовања; гимнастичке вежбе на тлу, на справама,

прескоци, вежбе са теговима; вежбе окретности и снаге; спортске игре; борење

(елементи џуда и џију - џицуа). Већи део војно-стручне обуке (роњење, оријентација на

земљишту и сл.) био је у функцији развоја специфичних физичких способности и

моторичких вештина. Провере физичких способности вршиле су се у року од три дана

у следећим дисциплинама и тестовима: кондицони петобој (згибови на вратилу,

дизање трупа са тла за  два минута, склекови за један минут, дубоки чучањ са пушком

за један минут, трчање на 6 х 50 метара); атлетски петобој (пењање уз конопац

дужине седам метара, трчање на 100 метара, бацање бомбе у даљ, скок у даљ из залета,

трчање на 1.600 метара) и савлађивање пешадијских препрека. Пешадијске препреке су

се савладавале у маскирној униформи, чизмама и са наоружањем, у првом дану

провере физичких способности, 30 минута након завршетка последње дисциплине

кондиционог петобоја. У другом дану реализовао се атлетски петобој. У трећем дану

изводио се крос на 2.600 метара, пењање уз дрво седам метара, савлађивање

хоризонталног конопца, пливање на једну наутичку миљу (у ронилачком оделу са три

до пет килограма тегова без остале ронилачке опреме и скок у воду са висине од десет

метара (у ронилачком оделу). Сви поморски диверзанти морали су да положе све

дисциплине без негативне оцене, а оцењивање се вршило као збир бодова свих

дисциплина.
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Табела 54 - Критеријум за добијање довољне оцене за припаднике Поморског центра

Корпуса ратне морнарице ВСЦГ

р.б.

Дисциплине

Категорија
Кондициони

петобој

Атлетски

петобој

Полигон

препрека

1. припадник 340 - 380 бодова 300 - 325 бодова 2:20 - 2:30

План и програм за специјалне против-терористичке јединице ВСЦГ из 2004.

године, предвиђао је физичку обуку у три периода: селективни (један месец), стручно

-специјалистички (пет месеци) и завршни (шест месеци). У првом периоду часови

физичке обуке су се изводили сваким радним даном (16% од укупног фонда обуке), а у

другом и трећем периоду по седам часова недељно (22.5%). Након овог периода по

плану је била дефинисана и виша обука, али за физичку обуку нису биле дефинисане

смернице. Програмски садржај је обухватао: борење, скијање, верање, оријентиринг,

пливање, роњење, кондиционо вежбање. Основни циљ физичке обуке био је

интегрисање са осталим садржајима обучавања кроз примењене облике физичког

вежбања. Физичка обука се реализовала и кроз инструктаже (курс скијања, верања,

извођача кондиционог вежбања и сл.).

Табела 55 - Критеријум за добијање довољне оцене за противтерористичке јединице

војне полиције ВСЦГ

ре
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.
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те
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 и
з

за
ле

та

2.
40
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План и програм из предмета Физичка култура за студенте Војне академије

ВСЦГ из 2003. године предвиђао је током целокупног школовања (пет година) укупан

фонд од 349 часова. Програмски садржај је обухватао: борење, пливање, атлетику,

гимнастику, спортске игре, кондиционо вежбање, полигон препрека, методику

физичког васпитања и проверу физичких способности.

Табела 56 - Извод из наставног плана и програма из предмета Физичка култура
за студенте Војне академије ВСЦГ ( 1часови теоријске наставе , 2часови обуке у скијању)

Год.школовања
Број часова

недељно

Број часова

годишње

Посебни

облици

наставе

Свега

прва 3 63+71 0 70

друга 2 47+31 492 99

трећа 2 55+51 0 60

четврта 2 58+21 0 60

пета 2 58+21 0 60

укупно 2 281+191 49 349

Табела 57 - Извод из наставног плана и програма из предмета Физичко васпитање
за ученике Војне гимназије ВСЦГ ( 1часови обуке у пливању , 2часови обуке у скијању)

Год.школовања
Број часова

недељно

Број часова

годишње

Посебни

облици

наставе

Свега

прва 3 108 701 178

друга 3 111 702 181

трећа 3 108 0 108

четврта 3 96 0 96

укупно 423 140 563

Табела 58 - Извод из таблица за оцењивање физичких способности ученика и студената за
добијање позитивне оцене (минимум)

Тест
Ученици

1 - 2. разред

Ученици

3 - 4. разред
Студенти

згибови на вратилу 1 2 3

1.600 метара (мин/сек.) 7:50 7:40 7:30

подизање трупа – 1. мин. 19 20 22

скок у даљ из места / цм 177 181 183

савлађ. п.препрека/ мин. 3:05 2:58 2:56
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Руковођење процесом физичке обуке у Војсци Србије и Црне Горе

(организација и реализација) било је у надлежности команди, јединица и установа свих

нивоа. Највиши орган по питању физичке обуке био је Генералштаб ВСЦГ, односно

Управа за школство и обуку (формацијски, ова Управа имала је начелника и два

референта). Управа је имала следеће задатке:

 да припрема правила, упутства, наређења, планове и програме везане за

физичку обуку;

 да прикупља, проучава, обрађује и анализира податке о стању из физичке

обуке;

 да регулише и организује стручно усавршавање кадра за физичку обуку;

 да руководи научно-истраживачким радом у области физичке обуке у

војсци;

 да обезбеђује израду наставних филмова из области физичке обуке у

ВСЦГ;

 да регулише реализацију спортских такмичења на нивоу ВСЦГ;

 да прати и изучава искустава страних армија из области физичке обуке;

 да обезбеђује материјално-финансијска средства, награде и признања за

спортска првенства и друга спортска такмичења на нивоу ВСЦГ;

 да прати и регулише развој материјалне базе из области физичке обуке;

 да сарађује са спортским и другим организацијама у земљи на плану

развоја физичке културе у друштву.

Команда корпуса и јединице истог ранга извршавале су преко свог органа за

обуку, све задатке везане за физичку обуку. У овим структурама постојала су лица

задужена за ову активност (референти), као и у командама бригада.

Без одговарајућих стручних кадрова из области физичке културе, у периоду

постојања ВСЦГ није било могуће израдити целовит и функционалан систем физичке

обуке. На основу података Управе за школство и обуку, формацијска попуњеност у

периоду постојања ВСЦГ, није била одговарајућа. Од планираних 97 лица укупно,

попуњено је било са 78. Такође, велики проблем у реализацији физичке обуке

представљали су објекти који су се користили за реализацију појединих садржаја. Од

590 наменских  спортских објеката, у функцији је било 522, док је 68 било неисправно.

У функцији је било 425 објеката отвореног типа и 31 затвореног типа, док од 75
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полигона пешадијских препрека, 65 је било у исправном стању, а 10 полигона није

било исправно.

Табела 59 - Преглед материјалних средстава - објеката за реализацију садржаја физичке обуке у

јединицама и установама ВСЦГ

р.б.

Организацијска

јединица -

установа

Објекти

Укупно

отвореног типа затвореног типа полигон препрека

1. сектори 120 12 21 153

2. корпуси 323 13 50 386

3.
ОЈГШ

(Управе, ВА, Гбр)
34 13 4 51

Укупно 477 38 75 590
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7.5. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ СИСТЕМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
У ПРОЦЕСУ ОБУКЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ 2006-2014.
ГОДИНЕ

Физичка обука у процесу обуке у Војсци Србије је пре свега усмерена на

усвајање оних знања и вештина, али и кретних способности у циљу достизања,

оптималног нивоа физичке способности, неопходног за успешно обављање задатака у

оквиру војне службе. Сам процес обуке обухвата поред физичке обуке и војно-стручну

обуку, где се кандидати обучавају за руковање личним наоружањем и опремом, као и

руковање средствима и опремом у зависности од рода или службе у Војсци Србије.

Један од задатака физичке обуке је и стварање везе и уклапање са војностручном

обуком у пракси, приликом реализације задатака у процесу обуке.

7.5.1.Систем физичког васпитања у Министарству одбране Републике
Србије и у  Војсци Србије у периоду 2006-2014. године

Систем физичког васпитања у Министарству одбране РС који своју окосницу

има пре свега у систему војног школства (Војна академија, Војна гимназија, Школа

националне одбране), али и у оквиру Војске Србије (команде, јединице и установе

Војске Србије), заснива се на организационим облицима: јутарње вежбање, физичко

вежбање, примењено физичко вежбање, спортски дан, слободне спортске

активности, провера физичких способности, теорија физичког васпитања и

методика физичке обуке. Физичка обука у Војсци Србије се може поделити:

 према средствима и методама: физичко вежбање и спортска такмичења;

 према фазама: обучавање, увежбавање и такмичење;

 према облицима извођења: јутарње вежбање, физичко вежбање,

примењено физичко вежбање, спортски дан, слободне спортске активности, проверу

физичких способности, теорију физичког васпитања и методику физичке обуке;

 према спортским садржајима: гимнастику, атлетику, савлађивање

препрека, борење, пливање, скијање, спортске игре и специјалну физичку обуку;

 према субјектима обучавања: индивидуалну физичку обуку (појединаца)

и колективну физичку обуку (физичка обука команде и јединице).
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Јутарње вежбање у ВС - јутарње вежбање представља организациони облик

физичког васпитања који се у Војсци Србије примењује са војницима на добровољном

служењу војног рока, слушаоцима, кадетима и професионалним припадницима војске.

Од јутарњег вежбања су ослобођена само она лица која су на дужности органа

унутрашње или стражарске службе, лица која су болесна или имају потврду о

спречености за рад. Јутарње вежбање се реализује сваког дана, сем недељом и

празником, а са професионалним војницима и подофицирима сваког радног дана у

трајању од 20 минута пре јутарње смотре. Јутарње вежбање се изводи у зависности од

годишњег доба и температуре: од 7° па навише у мајицама, од 4° до 6° у кошуљама, -3°

до 3° у џемперима, од -10° до -4° у блузама (без капе и опасача). На температури испод

-10° и при јаком ветру и падавинама, јутарње вежбање се не изводи на отвореном

простору већ у затвореном простору уколико за то постоје услови. Програм јутарњег

вежбања израђују органи за обуку команди, јединица и установа на предлог лица

задуженог за физичку обуку, за период од месец дана. Место извођења и почетак

јутарњег вежбања регулишу команде, јединице и установе у зависности од својих

просторних капацитета и могућности. Јутарње вежбање се изводи по водовима или

четама, а реализацијом руководи референт за физичку обуку, дежурни јединице или

лице које се одреди наређењем. Програмски садржај јутарњег вежбања се састоји од

наизменичних кретања на почетку и на крају вежбања (по шест минута), сплета

гимнастичких вежби или вежбе са пушком (осам минута).

Час физичког вежбања у ВС - час физичког вежбања представља основни

организациони облик на ком припадници ВС стичу и усвајају кретна знања, вештине и

навике, а у циљу одржавања и побољшања физичких способности. Основна наставна

јединица приликом реализације физичке обуке је вод или наставна група. Обуком

руководе командири чета - батерија. Реализација часа физичке обуке старешина је у

надлежности методски припремљених старешина или стручних лица. Час физичког

вежбања траје 45-60 минута и има три дела: уводни, главни и завршни део. За оне

часове физичког вежбања који су везани тематским садржајем и за које је потребно

специфично загревање, постоје четири фазе часа: уводна, припремна, главна и

завршна. Програмски садржај физичког вежбања се састоји од: гимнастике (вежбе без

справа, вежбе у кретању, вежбе у паровима, вежбе са пушком, вежбе са справама),

атлетике (трчања, скокови, бацања), полигон препрека (прескоци, пењања, прелажења,

полигон пешадијских и диверзантских препрека), борења (џудо, карате, самоодбрана),



233

пливање (технике пливања, обука непливача, роњење, скокови, пливање у оделу и са

оружјем, спасавање утопљеника), скијање (у оквиру реализације зимске обуке),

спортске игре.

Час физичког вежбања се  може реализовати у оквиру индивидуалне и у оквиру

колективне обуке. У оквиру индивидуалне обуке час физичког вежбања се реализује са

војницима на добровољном служењу војног рока, кандидатима за професионалне

војнике, кандидатима за подофицире и са професионалним војницима и подофицирма

на усавршавању. Индивидуална обука је уско повезана са војно-стручном обуком и

реализује се под руководством инструктора за обуку. У оквиру колективне обуке час

физичког вежбања се спроводи са свим војним лицима команде, јединице и установе у

циљу развијања, одржавања и усавршавања физичких способности које су неопходне

за извршавање задатака у војној служби. Час физичког вежбања у оквиру колективне

обуке реализује се у јединицама закључно са батаљоном и њему равним јединицама,

најмање један час сваког радног дана (осим у случајевима извођења вежби и сл.). У ГШ

ВС, командама оперативног нивоа, командама бригада и њима равним командама час

физичког вежбања се спроводи три пута недељно. Садржаји физичког вежбања

планирају се планом и програмом обуке команде, јединице и установе, а у складу

према Упутству за физичку обуку у ВС (према прилогу Методика  физичке обуке у

ВС). Сама реализација часа физичког вежбања зависи од многих фактора:

индивидуалних способности појединаца, спољашње температуре ваздуха, просторних

капацитета и сл. Приликом реализације часа физичког вежбања велика пажња се

посвећује мерама безбедности и заштите од повређивања.

Примењено физичко вежбање у ВС - примењено физичко вежбање се реализује

по наређењу надлежног старешине и планира се у документима који су везани за

непосредно планирање обуке. Изводи се у ситуацијама када дође до пада физичких

способности припадника ВС или у оквиру неке друге обуке (тактичке, ватрене,

припрема за извођење вежбе, и сл). Овај облик физичког вежбања траје краће од часа

физичког вежбања, односно у начелу до 30 минута, а може се више пута понављати у

току дана у зависности од специфичности задатака који се реализује од стране војне

јединице. Циљ оваквог вежбања је да се приликом реализације користе природне

препреке, земљишта, приручна средства, војна опрема, вежбалишта и све остало што

може допринети ефикаснијем извођењу овакве врсте вежбања. Може се изводити у

месту, покрету, за време превожења и у свим условима у којима се може наћи војна
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јединица. Примењено физичко вежбање се може реализовати као вежбање у војно

-стручној обуци, као физичко вежбање при обављању задатака и као вежбање под

оптерећењем. Вежбање у војно-стручној обуци примењује се у тактичкој и ватреној

обуци са оним војним јединицама при одласку и повратку са полигона, вежбалишта,

стрелишта. Овакав вид вежбања има за циљ повезаност са војно-стручном обуком свих

видова, родова и служби у ВС. Основни задаци приликом реализације овакве врсте

садржаја се односе на: укрцавања, искрцавања приликом превожења; затим на скокове,

прескоке и савладавање природних препрека помоћу или без приручних средстава или

делова војне опреме; гимнастичке вежбе са и без помоћних средстава (наоружање,

палице и сл.). Физичко вежбање при обављању задатака се односи на специфичне

задатке на којима се налазе припадници ВС попут: страже, дежурства, логоровања и сл.

У зависности од специфичности видова, родова и служби у ВС односно њихових

задатака реализују се и одређене врсте вежби: растезања, гимнастичке вежбе,

прескоци, скокови, вежбе дисања и сл. Овакав начин вежбања траје до 30 минута и

изводи се више пута у току дана у зависности од услова и могућности. Вежбање под

оптерећењем изводи се са људством које има одличан здравствени статус и одличне

психофизичке способности. Ова врста вежбања се изводи под заштитном маском, са

ратном опремом, у заштитној одећи и у другим специфичним условима и околностима

којима су изложени припадници ВС. Планирање овог вежбања спроводи стручно лице

за физичку обуку у зависности од стања јединице, њених потреба и активности и пре

свега физичких способности припадника ВС у оквиру одређене јединице, установе или

команде. Овај вид вежбања се изводи увек уз санитетско обезбеђење и контролу. У

оквиру вежбања под оптерећењем користе се природни рељефи и земљишта, препреке,

речни токови и језера (препливавање у ратној опреми са приручним средствима, са

наоружањем, спасавање рањеника итд.).

Спортски дан у ВС - представља такав организациони облик физичког вежбања

који обухвата оне делове (садржаје) физичке обуке у којима је могуће масовно учешће,

са упрошћеним правилима. Најчешће се приликом реализације спортског дана

упражњавају: спортске игре (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка), атлетика (трчања,

бацања, скокови), борење, гимнастика (конопац, вратило, прескоци). Спортски дан се

реализује у трајању 90-120 минута, углавном суботом у преподневним часовима.

Планирање спортског дана зависи од капацитета спортских објеката, бројног стања

људства и материјалних услова везаних за спортске садржаје.
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Слободне спортске активности у ВС - у оквиру оваквог облика физичког

вежбања војна лица имају прилику за тренирање и усавршавање одређених спортских

дисциплина или оних физичких способности које им омогућавају боље решавање

задатака у војној служби. Ради лакше организације оваквог облика физичког вежбања

формирају се спортски одбори у батаљону и бригади и њима равним јединицама. У

састав овог одбора улазе: војници, подофоцири и официри. Одбором руководи

надлежни старешина или референт за физичку обуку. Основни задаци спортског

одбора су: планирање и организовање рада спортских секција; састављање и

припремање спортске екипе у оквиру своје јединице за такмичења у војсци или

грађанству; планирање спортских догађаја приликом обележавања неких важних

датума.

Провера физичких способности у ВС - провера физичких способности се

реализује према стандардима за оцењивање професионалних припадника ВС и то у

периоду април - јун једанпут годишње и то према следећим смерницама:

 стандард за оцењивање физичких способности војника на добровољном

служењу војног рока за мушкарце и девојке (провера физичких способности се

реализује на почетку обуке, на крају основне - прве фазе обуке и на крају

специјалистичке - друге фазе обуке), подразумева следеће дисциплине: склекови на

тлу, дизање трупа, трчање на 2.400 метара и савлађивање полигона пешадијских

препрека (за мушкарце);

 стандард за оцењивање физичких способности професионалних војних

лица односи се на седам категорија у зависности од старости припадника ВС, а

дисциплине су: склекови на тлу, дизање трупа, трчање на 2.400 метара, савлађивање

полигона пешадијских препрека и кретање на 10.000 метара;

 стандард за оцењивање физичких способности професионалних војних

лица - пилота, а дисциплине су: склекови на тлу, дизање трупа, трчање на 800 метара,

савлађивање полигона пешадијских препрека и кретање на 10.000 метара (односи се на

седам категорија у зависности од старости припадника ВС);

 стандард за оцењивање физичких способности професионалних војних

лица (припадника специјалних јединица и јединица војне полиције специјалне намене

у ВС) обухвата  шест до осам тестова за проверу физичких способности у зависности

од намене јединице коју има у ВС.
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Теорија и методика физичке обуке у ВС - има за циљ едукацију припадника ВС

о значају и начину физичког вежбања (коришћењем доступне литературе, похађањем

разних семинара и курсева, методским вежбама и сл).

7.5.2. Руковођење процесом физичке обуке у Војсци Србије

У оквиру планирања у Војсци Србије (ВС), директива за обуку надлежне

команде представља стратешки документ на основу којих се израђују планови физичке

обуке потчињених једница, у зависности од намене и структуре јединице у систему

одбране за одређену календарску годину26. Програмски садржаји у процесу физичке

обуке у ВС, ослањају се на Упутство за физичку обуку у Војсци Србије из 2011.

године (које је и данас у примени). У оквиру планова обуке потчињених јединица који

се израђују на основу директиве надлежних команди, утврђује се спецификација

задатака и дефинисање циљева у обуци. Ова спецификација се ради на основу

Упутства за управљање обуком у ВС, одобреног у оквиру листе тежишних задатака

мисије ВС и директивом за обуку у текућој години. Као резултат спроведених задатака

врши се процена обучености припадника ВС на провери физичких способности

(анализирају се постигнути резултати на провери). Након извршене процене

обучености израђују се и дефинишу индивидуални и колективни задаци обуке и

дефинишу се тежишта обуке одређене команде, јединице, установе у ВС. Циљ,

приликом реализације индивидуалних задатака је испуњење стандарда физичких

способности за извршење додељене мисије. Такође, у низу докумената везаних за

физичку обуку, важан је и календар тежишних задатака за текућу годину у коме се

детаљно разрађују планирани задаци физичке обуке по датумима.

По питању руковођења и надлежности за физичку обуку у Војсци Србије,

руководећи орган је Генералштаб ВС, односно Управа за обуку и доктрину (једна од

организационих јединица ГШ ВС које су надлежне за функцију обука). У даљем ланцу

руковођења, важну улогу имају и команде оперативног нивоа, затим команде бригада

(и команде истог ранга), команде батаљона (и команде истог ранга), референти за

физичку обуку и командири чета (и јединица истог ранга) као непосредни реализатори

физичке обуке у ВС.

26 У месецу новембру - децембру текуће године израђује се Директива за обуку за наредну календарску
годину.
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Управа за обуку и доктрину ВС је руководећи орган надлежан за физичку обуку

(као и организационе јединице ГШ надлежне за функцију обука), који инструкцијом и

директивом за обуку регулише физичку обуку у Министарству одбране (МО) и Војсци

Србије, контролише реализацију задатака и предлаже корекције за унапређење физичке

обуке у МО и ВС. Ова управа је основни носилац развоја и њени основни задатаци су:

опремање средствима  која су неопходна за физичку обуку; дефинисање припрема и

реализација и организација физичке обуке у ГШ ВС; утврђивање степена физичких

способности припадника ВС у оквиру команди, јединица и установа. На основу

прикупљених резултата провера физичких способности, ова управа има задатак да

анализира и предлаже мере за унапређење физичке обуке, као и да планира и

организује усавршавања референата за физичку обуку из команди и јединица ВС.

Управа за обуку и доктрину је главни носилац планирања, организације и  реализације

спортских такмичења МО и ВС како на војном, тако и на државном и међународном

нивоу. Кроз сарадњу са спортским и другим институцијама у земљи ова управа

доприноси унапређењу развоја физичке културе у МО и ВС.

Команде оперативног нивоа директивом за обуку регулишу физичку обуку у

својим потчињеним јединицама. Ове команде прате и анализирају стање физичких

способности у командама и потчињеним јединицама, врше корекције и предузимају

неопходне мере за унапређење физичке обуке. Ове команде организују методичко

усавршавање референата за физичку обуку из свог састава и потчињених јединица. У

надлежност овог органа спада и планирање, организовање и реализација спортских

првенстава и других такмичења на нивоу ВС, као и контрола такмичења из

надлежности потчињених јединица. На основу евиденције о стању физичких

способности команди и потчињених јединица, команде оперативног нивоа достављају

своје извештаје надлежним органима ВС.

Команде бригада својим наређењем, а ослањајући се на документа надређених

органа за физичку обуку, регулишу физичку обуку у командама бригада и потчињеним

јединицама. Један од основних задатака команди је да обезбеђује стручну помоћ

својим јединицама у изради програма физичке обуке, као и да прати и евидентира

резултате физичке обуке и извештава претпостављену команду путем извештаја на

прописаним обрасцима за ту намену. У надлежност команде бригада спада и

организација и реализација колективне методичке припреме извођача физичке обуке из

потчињених јединица, као и организовање и спровођење спортских такмичења на свом
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нивоу. Од осталих задатака у оквиру надлежности команди бригада треба поменути:

формирање спортских одбора у јединицама; одређивање садржаја за извођење

примењеног физичког вежбања у оквиру војно-стручне обуке (као и за спортски дан и

слободне спортске активности); чување и одржавање средстава за физичку обуку;

вођење евиденције и достављање извештаја о стању физичких способности команде и

њених јединица; успостављање сарадње са спортским организацијама.

Команде батаљона су одговорне за физичку обученост команде и својих

јединица. Својим наређењем за обуку регулишу физичку обуку по питању планирања,

организације и реализације. Ове команде планирају и организују извођење примењеног

физичког вежбања и провере физичких способности у командама и нижим јединицама.

Од осталих задатака потребно је истаћи: евидентирње резултата провере физичких

способности својих припадника и достављање извештаја надређеним органима;

извођење колективне методичке припреме извођача физичке обуке из својих јединица;

организовање спортских такмичења на свом нивоу и формира спортске одборе у

јединицама; планирање и организовање реализацију програмских садржаја на

спортском дану и у оквиру слободних спортских активности.

Референти за физичку обуку у ВС су непосредни извођачи у процесу обуке,

представљају стручна лица који су уједно носиоци идеја и развоја физичке културе у

систему војске. Простор деловања референата је веома широк, а почиње од предлагања

садржаја физичке обуке и израде програма за примењено физичко вежбање у

командама и нижим јединицама у структури ВС. Референти за физичку обуку врше

проверу физичких способности припадника своје јединице и изводе колективне

методичке припреме извођача физичке обуке. Такође, референти предлажу садржаје за

спортски дан и слободне спортске активности и успостављају сарадњу са другим

стручним службама ради боље припреме за физичку обуку професионалних

припадника ВС (утврђивање здравственог статуса и психолошког профила припадника

ВС). У оквиру области физичке обуке у ВС, референти учествују у

научноистраживачком раду, прате и анализирају процес физичке обуке у страним

армијама, организују саветовања и анализе у оквиру своје надлежности и сарађују са

спортским и другим организацијама у циљу унапређења физичке обуке и спорта у

својим и нижим јединицама.

Командири чета су у својим јединицама одговорни за физичку обуку односно за

физичку оспособљеност за извршавање задатака. Њихов основни задатак је да у оквиру
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планова и програма обуке јединица одређују фазе, садржаје и облике физичке обуке.

Као непосредни извођач физичке обуке, ослања се на упутство за физичку обуку у ВС,

води документацију и непосредно прати и евидентира резултате физичке обуке и

доставља извештаје надређеним органима у ланцу командовања. Један од важних

задатака командира је и спровођење мера безбедности и заштита припадника ВС

приликом реализације физичке обуке.

У оквиру Војске Србије у структури командовања појављују се надлежности и

задаци главног и првог подофицира. Основни задатак главног и првог подофицира је

усмеравање и стварање свести о значају физичке обуке у ВС за све подофицире и

војнике, као и побољшање и развој физичких способности појединца у циљу

извршавања војних и других задатака који су важни у свакодневном раду

професионалних припадника ВС. Такође, ови подофицири учествују у проверама

физичких способности у јединицама и учествују у непосредним припремама

подофицира - извођача физичке обуке у својим јединицама.

Команде, јединице и установе организују физичку обуку кроз: планирање,

припремање за реализацију, провере, реализацију, контролу, евиденцију и

извештавање.

7.5.3. Планови и програми физичког васпитања у периоду 2006
-2014. године и Упутство за физичку обуку у Војсци Србије

План и програм за студенте Војне академије Војске Србије - смер авијација из

школске 2006. године предвиђао је укупно 60 часова на годишњем нивоу (два семестра

по 30 часова) за предмет Физичка култура (Војна академија, 2006). С обзиром да је

школовање за смер авијација трајало четири године, фонд часова за студенте из

наведеног предмета износио је 240 часова, а на овај број часова додавала се и обука у

скијању у другој години студија у фонду часова од 49, што је свеукупно износило 289

часова. Програмски садржај је обухватао: теорију и методику ФК (теорија и методика

ФК и методичко оспособљавање), општефизичку припрему (снага, издржљивост,

провера физичких способности), вештине (борење, пливање, савлађивање простора и

препрека са гимнастиком, спортске игре). Фонд часова се за поједине програмске

садржаје из предмета Физичка култура разликовао у зависности од године студија. У

2006. години на Војној академији постојали су планови и програми за одсеке: Копнена
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војска, Морнарица, Логистика, Ваздухопловство и противваздушна одбрана (ПВО).

Ови планови и програми за предмет Физичка култура су били исти по садржајима, али

се фонд часова разликовао у зависности од намене и задатака одређеног смера у

систему војске.

Табела 60 - План предмета Физичка култура, Војна академија - смер авијација из 2006. године

ТЕМАТСКЕ  ЦЕЛИНЕ

ФОНД  ЧАСОВА

1.

година

2.

година

3.

година

4

година Укупно

часова1.

сем

2.

сем

3.

сем

4.

сем

5.

сем

6.

сем

7.

сем

8.

сем

1. ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФК 1 1 1 1 3 3 3 3 16

1.1. Теорија и методика ФК 1 1 1 1 1 1 1 1 8

1.2.
Методичко оспособљавање -

реализација часа физичког вежбања
- - - - 2 2 2 2 8

2. ОПШТЕФИЗИЧКА ПРИПРЕМА 13 13 13 13 13 14 14 14 107

2.1. Развијање снаге 6 6 6 6 6 6 7 6 49

2.2. Развијање издржљивости 6 5 7 5 7 6 7 6 49

2.3. Провера ФС 1 2 - 2 - 2 - 2 9

3.
ВЕШТИНЕ (КРЕТНА ЗНАЊА И

НАВИКЕ)
16 16 16 16 14 13 13 13 117

3.1. Борење 5 5 5 5 4 3 - - 27

3.2. Пливање 5 5 5 5 4 4 5 5 38

3.3.
Савлађивање простора и препрека са

гимнастиком
4 4 4 4 4 4 5 5 34

3.4. Спортске игре 2 2 2 2 2 2 3 3 18

УКУПНО ЧАСОВА 30 30 30 30 30 30 30 30 240

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ НАСТАВЕ - - 49 - - - - - 49
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План и програм официра, подофицира и цивилних лица команди, јединица и

установа  Војске Србије из 2009. године, предвиђао је у процесу обуке на годишњем

нивоу 292 часа (Војска Србије, 2009). Обука се састојала из три дела: војно-стручне

обуке (општа војна обука и стручно-специјалистичка обука), физичке обуке и морално

васпитање. Фонд часова за физичку обуку износио је 168, од којих је 12 часова

одлазило на маршевање дужине десет километара и 156 часова на физичку обуку. У

оквиру 156 часова физичке обуке реализовали су се следећи садржаји: кондиционо

физичко вежбање (вежбе за развој снаге, вежбе за развој брзине, вежбе за развој силе,

вежбе за развој издржљивости), спортске игре (мали фудбал, кошарка, одбојка) и

пешадијске препреке. У зависности од планирања на годишњем нивоу према овом

плану, на месечном нивоу фонд часова физичке обуке се кретао од 8-15, у зависности

од задатак и процеса обуке, односно од намене јединице у систему одбране.

План и програм официра, подофицира и цивилних лица команди, јединица и

установа  Војске Србије из 2012. године, предвиђао је за физичку обуку укупно 187

часова (Војска Србије, 2012). Од овог фонда часова, на проверу физичких способности

одлазило је 48 часова, на пешадијске препреке 22 часа, на спортске игре 36 часова и на

кондиционо вежбање 81 час на годишњем нивоу. Програмски садржај је био истоветан

као и у плану из 2009. године.

План и програм физичке обуке официра, подофицира  у  командама ВС из 2014.

године обухватао је следеће програмске садржаје: кондиционо физичко вежбање,

спортске игре и маршевање на 20 километара (у зависности од намене и структуре

јединице негде се не изводи овај део физичке обуке). Укупан фонд часова физичке

обуке износио је 153, за кондицоионо вежбање износило је 88 часова и за спортске

игре 65 часова. Кондиционо вежбање је обухватало у оквиру 88 часова на годишњем

нивоу: вежбе за развој снаге - 25, вежбе за развој брзине - 2, вежбе за развој

издржљивости - 18, савлађивање полигона пешадијских препрека - 43. Спортске игре

су обухватале укупно 65 часова: мали фудбал - 32, кошарка - 18, одбојка - 15.

У потчињеним јединицама, према наведеном плану обуке из 2014. године,

разликовао се фонд сати физичке обуке. На годишњем нивоу фонд часова је износио

250 часова. Од овог фонда сати 145 часова је одлазило на кондиционо вежбање, а 105

часова на спортске игре. Овај фонд сати је био повећан у односу на команде, а зависио

је од структуре  јединице, категорије старешина и задатака које је потчињена јединица

обављала у систему одбране.
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У оквиру поглавља које описује војно школство, изнесени су планови и

програми физичког васпитања у данашњем облику (Војна академија, Војна гимназија,

Школа националне одбране).

Упутство за физичку обуку у Војсци Србије из 2011. године, представља

најважнији документ у процесу физичке обуке у Војсци Србије, од момента ступања на

снагу до данас (Генералштаб Војске Србије, 2011). Ово упутство је ступило на снагу

10.03.2011. године, чиме је ван снаге стављено Упутство за физичку обуку у Војсци

Југославије из 1994. године, које је до тада било у употреби. Нови документ из 2011.

године, се састојао од: Упутства и Прилога (Прилог 1 - методика физичке обуке у

Војсци Србије; Прилог 2.1 - стандард за оцењивање физичких способности војника на

добровољном служењу војног рока у ВС; Прилог 2.2 - стандард за оцењивање

физичких способности професионалних војних лица у Војсци Србије; Прилог 2.3 -

стандард за оцењивање физичких способности професионалних војних лица - пилота;

Прилог 2.4 - стандард за оцењивање физичких способности професионалних војних

лица - припадника специјалних јединица и јединица војне полиције специјалне намене

у Војсци Србије; Прилог 3 - обрасци за оцењивање, евиденцију и извештавање о

физичкој способности професионалних војних лица, команди, јединица и установа

Војске Србије). У самом Упутству су дефинисане опште одредбе и надлежности за

физичку обуку, организовање физичке обуке: планирање, припрема и провера за

извођење, мере безбедности и заштита здравља, контрола и евиденција и извештавање,

средства за физичку обуку, сарадња са спортским  и другим организацијама и завршне

одредбе које се тичу процеса физичке обуке у Војсци Србије.
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7.5.4. Настава физичког васпитања у оквиру војног школства
(Школа националне одбране, Војна академија, Војна
гимназија).

Војно школство у Министарству одбране и Војсци Србије данас, представља

темељ за стварање војног стручног кадра неопходног за рад у систему одбране. У

оквиру Војног школства настава и процес обуке се одвија у неколико организационих

структура: Школа националне одбране - намењена школовању високог војног кадра за

обављање високих дужности у систему војске, Војна академија - намењена школовању

старешинског кадра, Војна гимназија - намењена школовању омладине и

потенцијалних кандидата за упис на Војну академију. Потребно је нагласити да се од

2011. године одлуком Владе Републике Србије формирао Универзитет одбране, у чији

састав је ушла Војна академија и Медицински факултет ВМА.

Шема 8 – Организациона структура и руковођење у  Војној академији

Војна академија. Организациона структура и руковођење.

1) Секретаријат Војне академије

Представља орган руковођења у чији састав улазе следеће целине:

 Одељење за људске ресурсе;

 Одсек за оперативне послове;

 Одсек за цивилно-војну сарадњу;

 Одељење за логистику;

 Одељење за телекомуникације и информатику;

 Одељење за наставу и обуку;

НАЧЕЛНИК ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ

ШКОЛА

НАЦИОНАЛНЕ

ОДБРАНЕ

ДЕКАНАТ
ВОЈНА

ГИМНАЗИЈА
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 Одсек Војне полиције;

 Одсек за војни спорт;

 Командна чета;

 65. логистички батаљон и

 Центар за библиотекарство, војнонаучну документацију и информације.

Секретаријат Војне академије обавља одређене задатке и послове у систему

функционисања Војне академије:

 Командује, планира ангажовања и изграђује функционалне способности.

 Остварује кадровску, мобилизацијску и правну функцију.

 Обезбеђује функционисање система логистичке подршке ВА.

 Обезбеђује развој и планирање наставе и управљање системом обуке у

Војној академији као и реализацију подршке по питању наставно-материјалне базе.

 Обавља послове око статуса кадета и слушалаца.

 Реализује библиотечку делатност за потребе система одбране.

 Спроводи финансијско управљање и контролу коришћења средстава,

материјално и финансијско пословање.

2) Деканат

Деканат је организациона целина Војне академије одговорна за организацију,

реализацију и контролу наставног процеса на свим нивоима школовања, усавршавања

и праћење научно-истраживачке делатности. У састав Деканата улази 15 Катедри, 3

лабораторије и 3 центра. Катедре чине:

- Катедра страних језика;

- Катедра војнохемијског инжињерства;

- Катедра војномашинског инжињерства;

- Катедра војноелектронског инжињерства;

- Катедра менаџмента;

- Катедра војног ваздухопловства;

- Катедра друштвених наука;

- Катедра телекомуникација и информатике;

- Катедра тактике;

- Катедра наоружања и опреме КоВ-а;

- Катедра наоружања и опреме АРЈ за ПВД и ВОЈ;
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- Катедра природно - математичких наука;

- Катедра логистике;

- Катедра за финансије и

- Катедра за физичку културу.

3) Школа националне одбране - организациона структура и руковођење

Школа националне одбране има традицију дугу преко 50. година,

основана је под називом Ратна школа више Војне академије 1954. године, а прва

генерација је започела школовање новембра 1955. године. Школа је више пута мењала

назив, али је увек представљала највиши ниво школовања и усавршавања државних и

војних руководилаца у систему одбране. Назив Школа националне одбране усвојен је

1993. године, а од 2001. године у оквиру ње је и Генералштабна школа. У оквиру

Школе националне одбране налазе се следеће структуре:

- Високе студије безбедности и одбране;

- Генералштабно усавршавање;

- Командно-штабно усавршавање и основни командно-штабни курс;

- Катедра стратегије;

- Катедра оператике;

- Кадетска бригада;

- Центар за симулације и учење на даљину.

4) Војна гимназија - организациона структура и руковођење

Војна гимназија је настала 1970 године, а прва генерација је свој васпитно

- образовни процес започела у просторијама Десете београдске гимназије која им је

уступила простор на коришћење. Основни задатак оснивача, Државног министарства

одбране био је да мотивише и припреми младе нараштаје за даље школовање на

Војним академијама. Војна гимназија располаже врхунским условима за извођење свих

облика образовно-васпитног рада и савремено опремљеном наставно-материјалном

базом. У свом четворогодишњем циклусу у Војној гимназији се реализује наставни

план и програм: редовна настава, посебни облици наставе и факултативна настава.

Посебни облици наставе из предмета Физичко васпитање се изводе на

специјализованим полигонима, вежбалиштима и другим погодним местима изван

локације Војне гимназије (у првој години школовања у оквиру прилагођавања



246

реализује се обука у пливању на базену Војне академије, у другој години школовања

реализује се обука у скијању - полигон Копаоник).

Сви наведени утицаји значајно доприносе припреми кандидата из Војне

гимназије из предмета Физичко васпитање и омогућавају потенцијалним кадетима

бољу припрему у односу на кандидате који долазе из грађанства, посебно имајући у

виду доследно реализовање садржаја у редовној настави (гимнастика, атлетика,

спортске игре). Оно што је посебно важно је чињеница да се за упис у Војну гимназију

такође спроводи процес селекције кандидата из предмета Физичко васпитање. До 2014.

године, кандидати су у оквиру предмета Физичко васпитање полагали полигон са

седам задатака, а од 2014. године у Војну гимназију се примају и кандидати женског

пола, а батерија тестова садржи следеће дисциплине: скок у даљ из места, издржај у

згибу и дизање трупа (за 30 секунди). Одлуком Министарства одбране, норме за ову

батерију тестова су истоветне и за дечаке и за девојчице, а ранг-листа је заједничка.

Организациона структура Војне гимназије се састоји од следећих целина, актива

и служби:

- Управа;

- Интернат;

- Психолошко-педагошка служба;

- Актив друштвених предмета;

- Актив српског језика и књижевности, музичке и ликовне културе;

- Актив природних предмета;

- Актив математике и информатике;

- Актив физичке културе;

- Актив страних језика.

Основни задатак менаџмента Војне академије је задовољење неколико функција

које карактеришу сваку велику организацију, па и ову високошколску установу у

систему одбране. Те функције су: планирање, организовање, кадровска политика

(људски ресурси), руковођење и контрола (Томић, 1995, 316).

Систем наставе физичког васпитања на Војној академији за кадете и

кадеткиње заснива се на следећим организационим облицима: јутарње вежбање,

редовна настава - часови физичког васпитања, спортски дан, слободне спортске

активности (секције) и спортска такмичења. Такође, као посебан облик наставе у
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зимским условима изводи се обука у скијању за студенте друге године основних

академских студија. Основни орган руковођења системом физичког васпитања је

Катедра за физичку културу Војне академије која постоји још од 1975. године.

Катедра за физичку културу  Војне  академије  је током  вишедеценијског развоја,

постала организацијско језгро физичког васпитања, спорта и рекреације у оквиру

Министарства одбране и Војске Србије. Пуна функционалност је подржана адекватним

просторним  капацитетима  којима располаже,  професионалним наставничким кадром

одговорним за стручни наставни рад, као и сервисом спортског центра одговорним за

ресор одржавања и унапређења материјалне базе.

Катедра за физичку културу као орган који руководи системом физичког

васпитања на Војној академији, тако је организована да омогућава планирање,

реализацију,  контролу и  анализу  свих циљева и задатака, било да је реч о наставном

процесу (часу физичког васпитања), спортском (припреме за такмичење) или

рекреативном (бављење слободним спортским садржајима које Катедра за физичку

културу нуди). Организациона структура Катедре за физичку културу Војне академије

је следећа:

- Одесек за наставу;

- Одсек за вештине;

- Сервис спортског центра;

- Спортски вод.

Спортски центар Војне академије је грађен у периоду 1958-1961. године,

реновиран је 2000. године, а намењен је за реализацију наставе и спортских такмичења,

као и за све облике рекреације припадника МО и ВС. Заузима површину око једног

хектара, док цео спортски комплекс са спољним теренима заузима око десет хектарa. У

оквиру затвореног дела налазе се велика и мала сала, борилачка сала, гимнастичка сала

и теретана, базен и свлачионице. Спољашњи терени обухватају; атлетски стадион

(реновиран за Универзијаду у Београду 2009. године), спољне терене за мали фудбал,

одбојку и кошарку, као и полигоне са пешадијским препрекама.
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Табела 61 - Наставни план предмета Физичко васпитање за основне академске студије на Војној

академији за школску 2014. годину27

Тематске целине

Фонд часова

1. година 2. година 3. година 4. година

Ук. часова1.сем 2.сем 3.сем 4.сем 5.сем 6.сем 7.сем 8.сем

1. Теорија и мет. ФВ 1 2 2 2 2 2 2 2 16

2. Метод. оспос. 0 0 0 0 4 6 4 6 20

3. ОФП 11 12 10 12 6 6 12 12 81

Фо час 6 6 6 6 6 6 6 6 48

4. Борење 6 6 8 8 8 8 0 0 44

Фо час 3 3 3 3 3 3 0 0 18

5. СППр 6 6 6 4 6 4 8 6 46

Фо час 3 3 3 3 3 3 5 5 28

6. Пливање 6 4 4 4 4 4 4 4 34

Фо час 3 3 3 3 3 3 4 4 26

Укупно 45 45 45 45 45 45 45 45 360

Оцена на полагању испита на Војној академији из предмета Физичко васпитање

1, 2, 3 и 4. добија се на основу (Војна академија, 2014, 1-24):

 присуства на настави из предмета Физичко васпитање - програмски

садржаји:

– прва година - Савлађивање полигона пешадијских препрека са

гимнастиком, Борење, Пливање, Теорија физичког васпитања, Општа физичка

припрема.

– друга година - Савлађивање полигона пешадијских препрека са

гимнастиком, Борење, Пливање, Теорија физичког васпитања, Општа физичка

припрема и обука у зимским условима на полигону (обука у скијању).

– трећа година - Савлађивање полигона пешадијских препрека са

гимнастиком, Борење, Пливање, Теорија и методика физичког васпитања, Општа

физичка припрема.

27Од школске 2015/16. године у Наставном плану за предмет Физичко васпитање уведена је новина,

уместо часова Физичке обуке за 139. и 140. класу постоји само акредитовани  часови предавања и вежби.
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– четврта година - Савлађивање полигона пешадијских препрека са

гимнастиком, Пливање, Теорија и методика физичког васпитања, Општа физичка

припрема.

 претходно положених предиспитних обавеза (колоквијуми) (Стрелић,

2013, 32-35):

прва година :

– Спп са гимнастиком (пењање уз конопац седам метара (кадети), пењање

уз конопац пет метара (кадеткиње), узмах на вратилу (кадети), узмах на вратилу

(кадеткиње)).

– Борење (приказ основних техника у стојећем ставу и партеру - џудо,

примена основних техника у слободном спарингу - џудо).

– Пливање (провера  знања пливања, пливање 50 м слободно, пливање

десет минута слободно, роњење у дужину, скок са висине од три метра у воду).

друга година :

– Спп са гимнастиком (пењање уз конопац седам метара (кадети), пењање

уз конопац пет метара (кадеткиње), узмах на вратилу (кадети), узмах на вратилу

(кадеткиње)).

– Борење (приказ комбинација основних техника удараца руком и ногом на

реквизитима (џак и фокусери) примена основних техника у слободном спарингу

- карате).
– Пливање (пливање 100 м слободно, пливање десет минута слободно).

– Скијање.

трећа година :

– Спп са гимнастиком (пењање уз конопац седам метара (кадети), пењање

уз конопац пет метара (кадеткиње), узмах на вратилу (кадети), узмах на вратилу

(кадеткиње)).

– Борење (приказ основних техника самоодбране од наоружаног

противника, примена свих контактних и ударачких основних техника у слободном

спарингу).

– Пливање (пливање десет минута слободно).
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четврта година :

– Спп са гимнастиком (пењање уз конопац седам метара (кадети), пењање

уз конопац пет метара (кадеткиње), узмах на вратилу (кадети), узмах на вратилу

(кадеткиње)).

– Методичко оспособљавање (израда подсетника за реализацију часа,

реализација часа по задатом садржају).

– Пливање (пливање десет минута слободно).

 постигнутих резултата из Провере физичких способности према

наведеним стандардима на крају сваке школске године, (практични део испита):

Табела 62 - Преглед дисциплина за проверу физичких способности по годинама на Војној академији за

2014. годину

ПРЕГЛЕД ДИСЦИПЛИНА ЗА ПРОВЕРУ И ОЦЕЊИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ КАДЕТА И

КАДЕТКИЊА, СТУДЕНАТА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ (по годинама школовања) – ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ

ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ I, II, III, IV и V

I II III ( кадети ) I     II III ( кадеткиње ) lV и V ( кадети и кадеткиње)

 згибови на вратилу за један минут

 дизање трупа са тла за два минута

 трчање на 3.200 метара

 савлађивање полигона

пешадијских препрека

 склекови на тлу за два минута

 дизање трупа са тла за два

минута

 трчање на 3.200 метара

 савлађивање полигона

пешадијских препрека

 склекови на тлу за два минута

 дизање трупа са тла за два минута

 трчање на 2.400 метара (800 метара

за ВВ у петој години)

 савлађивање полигона пешадијских

препрека

 испита из Теорије и методике физичког васпитања (усменог  или

писаног дела испита).

Цивилни студенти који се налазе на основним академским студијама на Војној

академији полажу све наведене обавезе осим практичног дела програмског садржаја

Савлађивање полигона пешадијских препрека. Такође по новом наставном плану и

програму од школске 2014/2015. године, школовање за специјалност војно

ваздухопловство продужава се за годину дана и трајаће пет година. Упоређујући раније

наставне планове и програме физичког васпитања на Војној академији, може се

приметити да се фонд сати за предмет Физичког васпитање увећао у складу са

потребама и циљевима војног школства. У наставном плану и програму из 2013/2014.

године, фонд сати за предмет Физичко васпитање током четворогодишњег школовања
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износио је 360 часова, а школске 1982/1983. године, број часова физичког васпитања

износио је 171 на четворогодишњем нивоу школовања (Бјелица, 1983, 275).

Селекција кандидата за упис на Војну академију је један од приоритетних

задатака који се спроводе током године у овој установи (Вајић, Вукашиновић &

Стрелић, 2015, 99). Циљ селекције из предмета Физичко васпитање је проналажење

кандидата који имају најбоље физичке предиспозиције за достизање оптималног нивоа

физичких способности, неопходних за извршавање задатака у војној служби и током

школовања на Војној академији, а касније испуњавање норми и стандарда из Упутства

за физичку обуку за професионалне припаднике у Војсци Србије. Селекција

подразумева оптимално одабирање потенцијалних кадета, а касније током школовања

усмеравање и усавршавање по питању физичких способности. Процес селекције на

Војној академији реализује се из два дела. Први део селекције обухвата проверу знања

из математике и проверу физичких способности, док се у другом делу реализује увид у

здравствени и психолошки статус кандидата. Тестирање физичких способности се

реализује применом батерија тестова  за мушкарце и девојке:

- батерија тестова за мушкарце: трчање на 60 метара (тест за процену

брзине), скок у даљ из места (тест за процену експлозивне снаге), згибови на вратилу

(тест за процену репететивне снаге руку и раменог појаса) и трчање на 2.400 метара

(тест за процену аеробне издржљивости);

- батерија тестова за девојке: трчање на 60 метара (тест за процену

брзине), скок у даљ из места (тест за процену експлозивне снаге), склекови на тлу (тест

за процену репететивне снаге руку и раменог појаса) и трчање на 2.400 метара (тест за

процену аеробне издржљивости).

Настава физичког васпитања на Генералштабном усавршавању - ШНО (ГШУ

- школовање28 официра за командне и руководеће дужности у Војсци Србије, официри

ранга пуковника) се реализује са два наставна часа недељно и то наређењем начелника

ВА за обуку  официра, подофицира и цивилних лица ВА у току године. Часови

физичког васпитања имају за циљ одржавање и побољшање физичких способности

неопходних за обављање задатака у служби. У слободно време слушаоци имају обавезу

самосталног анагажовања у циљу подизања физичких способности. На почетку

школовања се ради иницијална провера - улазна провера физичких спобности

28Процес школовања у Војсци Србије за најодговорније и највише дужности почиње од ОКШК (основни
Командно-штабни курс) настваља се на КШУ (Командно-штабно усавршавање) и завршава на ГШУ
(Генералштабно усавршавање).
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кандидата, док се на крају наставе ради финална - завршна провера физичких

способности као резултат рада током наставе физичког васпитања кандидата. Оцена са

завршне провере уноси се као описна оцена усавршавања слушалаца ШНО. На основу

редовног праћења у току усавршавања и општег успеха, слушаоцу се даје описна оцена

у којој се наводе подаци о оспособљености за обављање одређене дужности, односно

одређених послова, о посебним склоностима и способностима (успех у изборној

области, физичка способност, итд) и препорука о даљем вођењу у служби. У наведеној

описној оцени наводи се просечна оцена коју је слушалац постигао у овладавању

наставним садржајима, програмима и ранг у односу на број кандидата.

Настава физичког васпитања на Командно-штабном  усавршавању - ШНО

(КШУ - школовање за ниво команданта батаљона - формацијска места у командама

бригада, официри ранга мајор / потпуковник) се реализује кроз фонд сати од 64 часа,

од којих предавања обухватају 8 часова, вежбе 55 часова, семинари 1 час (Сектор за

људске ресурсе МО. Управа за кадрове, 2010а, 106-108). Циљ предмета је да обезбеди

правилан развој и одржавање физичких способности слушалаца неопходних за

успешно извршавање задатака у миру и у рату, као и усвајање и проширење теоретских

и методичких сазнања из области физичке културе. Задаци изучавања физичког

васпитања за слушаоце КШУ су:

- утврђивање нивоа физичких способности слушалаца кроз иницијалну

проверу физичких способности на почетку школовања, а која је мерило за даље

планирање и интезивирање наставе физичког васпитања;

- развијање и одржавање физичких способности на оптималном нивоу,

неопходних за праћење и спровођење планиране наставе и ваннаставне активности;

- одржавање нивоа вештина, кретних знања и навика примењених у

извршавању наменских задатака;

- унапређење квалитета и квантитета теоријских сазнања из области

физичке културе;

- оспособљавање слушалаца за даљи самосталан рад на развоју физичких

способности и здравствено-хигијенских навика;

- задовољење психолошких потреба слушалаца за кретањем и физичком

активношћу;

- методичко оспособљавање слушалаца за контролу свих облика физичке

обуке у јединицама, командама и установама Војске Србије;
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- писменим тестом и провером на крају школовања утврђивање и

оцењивање достигнутог нивоа знања из области физичке културе и физичких

способности слушалаца.

Табела 63 - Преглед тема, облика наставе и фонд часова физичког васпитања на КШУ

Р.Б. НАЗИВ ТЕМЕ
Број часова – начин реализације

предавање вежбе семинарски укупно

1. ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФВ 8 1 9

1.1. Теорија ФВ 4

1.2. Методика ФВ 4

2. ОПШТА ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА 28 28

2.1. Иницијална провера ФС 2 2

2.2. Развијање снаге 12 12

2.3. Развијање издржљивости 12 12

2.4. Завршна провера ФС 2 2

3. ВЕШТИНЕ (кретна знања и

навике)

27 27

3.1. Пливање 5 5

3.2. Спортске игре 22 22

УКУПНО 8 55 1 64

Закључна оцена за слушаоце КШУ из предмета Физичко васпитање формира се

на основу оцене семинарског рада, резултата постигнутих на тесту, провере физичких

способности и праћења активности слушалаца (присуство на настави, залагање на часу,

итд.) и представља аритметичку средину наведених оцена (сведену на две децимале, па

заокружену на целу оцену).

Настава физичког васпитања за слушаоце основног командно-штабног курса

(ОКШК - школовање официра за оперативне и командне дужности, официри ранга

капетана) реализује се у фонду од 30 часова и то кроз предавања - 2 часа, вежбе - 25

часова, семинар - 1 час и вредновање достугнутог нивоа образовних циљева предмета

- 2 часа (Сектор за људске ресурсе МО. Управа за кадрове, 2010б).
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Табела 64 - Наставни план предмета Физичка обука на ОКШК

Р.Б.
НАЗИВ ТЕМЕ Број часова – начин реализације

п в с пон вред укупно

1.
ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА

ФВ
2 0 1 0 0 3

2.
ОПШТА ФИЗИЧКА

ПРИПРЕМА
0 12 0 0 0 12

2.1. Иницијална провера ФС 2 2

2.2. Развијање снаге 5 5

2.3. Развијање издржљивости 5 5

3.
ВЕШТИНЕ (кретна знања и

навике)
13 0 13

3.1. Пливање 3 3

3.2. Спортске игре 10 10

УКУПНО (1+2+3) 25 1 0 0 28

Вредновање достигнутог нивоа ФВ Завршна провера ФС 2 2

СВЕГА 2 25 1 0 2 30

Носилац реализације садржаја предмета је Катедра за физичку културу Војне

академије. Настава се реализује кроз предавања, вежбе, семинарски рад и вредновање

- завршна провера ФС. Полазници курса ОКШК усвајају нова знања и систематизују

постојећа применом наставних метода усменог излагања, разговора и методе

демонстрације. Вежбе се изводе по тематским садржајима применом метода

демонстрације и вежбања у спортским салама или спољним теренима у Војној

академији. Циљ израде семинарског рада је сагледавање степена овладавања полазника

одређеним наставним садржајем, оспособљавање за самостално писано изражавање и

израду адекватних задатака које реализују у јединицама у току припреме и реализације

часова физичке обуке, јутарњег вежбања и спортских такмичења.

Вредновање рада и резултата рада полазника ОКШК врши се у току реализације

садржаја предмета Физичко васпитање кроз: предиспитне обавезе (праћење

успешности полазника у савлађивању наставних садржаја) и завршну проверу ФС.

Предиспитне обавезе обухватају: присутност и успешност савлађивања садржаја ФВ у

току реализације наставе (мин 70% присутности на настави ФВ), успешност израде и

презентација садржаја семинарског рада и успешност реализације теста. Завршна

провера физичких способности спроводи се према Упутству за физичку обуку у Војсци
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Србије према категоријама и постојећим нормама (Министарство одбране. ГШ ВС

Управа за обуку и доктрину, 2011). Коначна оцена на испиту из предмета Физичко

васпитање за слушаоце ОКШК базирана је на бодовима који се добијају испуњавањем

предиспитних обавеза и успешно положене провере ФС.

Табела 65 - Вредновање резултата рада из предмета Физичко васпитање на ОКШК

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА И РЕЗУЛТАТА РАДА

а) предиспитне обавезе број бодова б) завршни испит број бодова

присутност, активност и успешност у

току предавања и семинара

5

завршна провера фс 70тест знања 10

семинарски рад 15

УКУПНО 30

СВЕГА (а+б) 100

Војна гимназија - настава Физичког васпитања - систем физичког васпитања у

Војној гимназији се организује и реализује кроз: редовну наставу, посебне облике

наставе (обука у скијању и тестирање знања пливања), спортска такмичења и

ваннаставни образовни рад (слободне спортске активности - рад секција, учешћа на

спортским манифестацијама у оквиру града и Републике). Војна гимназија данас броји

око 300 ђака од прве до четврте године школовања, а од 2014. године на школовању се

налази и прва генерација девојчица. Наставни план и програм у Војној гимназији за све

предмете израђује се и усклађује са наставним планом и програмом гимназија општег и

природно-математичког типа у Републици Србији. Посебни облици наставе из

предмета Физичко васпитање се изводе на специјализованим полигонима,

вежбалиштима и другим погодним местима изван локације Војне гимназије (у првој

години школовања у оквиру прилагођавања реализује се тестирање и такмичење у

пливању на базену Војне академије, у другој години школовања реализује се обука у

скијању на полигону Копаоник). Оно што је посебно важно је чињеница да се за упис у

Војну гимназију спроводи процес селекције кандидата из предмета Физичко

васпитање. До 2014. године, кандидати су у оквиру предмета Физичко васпитање

полагали полигон са седам задатака, а од 2014. године у Војну гимназију се примају и

кандидати женског пола, а батерија тестова садржи следеће дисциплине: скок у даљ из

места, издржај у згибу и дизање трупа (за 30 секунди). Одлуком Министарства
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одбране, норме за ову батерију тестова су истоветне и за дечаке и за девојчице, а ранг

листа је заједничка.

Табела 66 - Извод из НПП Војне гимназије из предмета Физичко васпитање за 2014. годину

Разред

Број часова

Физичког васпитања

недељно

Број наставних недеља

Број часова

Физичког васпитања

годишње

Први 2 37 74

Други 2 35 70

Трећи 2 36 72

Четврти 2 32 64

Укупно 280

Циљ наставе физичког васпитања у Војној гимназији је задовољавање

биолошких, социолошких, здравствених и психолошких потреба ученика у области

физичке културе; формирање правилног схватања и односа према физичким

активностима, односно неговање здравог живота. У оквиру наставе физичког

васпитања развијају се физичке способности ученика (издржљивост, снага, окретност,

брзина), али и друге способности (повећање радног капацитета, отклањање телесних

деформитета, учвршћивање здравља, итд.). С обзиром да се у Војној гимназији од 2014.

године налазе и девојчице, задаци из предмета Физичко васпитање се планирају и

реализују у зависности од пола, способности и узраста ученика. У првом, другом и

трећем разреду Војне гимназије у оквиру предмета Физичко васпитање развија се

спортско-техничко образовање (према НПП-у) кроз заједнички програм (атлетика,

вежбе на справама и тлу), а у четвртом разреду се реализује кроз програм по избору

ученика.

У току прве године школовања у Војној гимназији физичко васпитање се

реализује у фонду од 2 часа недељно, што на годишњем нивоу у зависности од броја

наставних недеља износи 74 часа. Програмски садржај обухвата:

1. Атлетику:

o трчање - усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе (100

метара - ученици и ученице; 800 метара - ученице, 1.000 метара - ученици; штафета 4 х

100 метара - ученици и ученице);

o скокови (скок у даљ и скок у вис);

o бацање (бацање кугле - ученици 5 кг и ученице 4кг);
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2. Вежбе на справама и тлу:

o вежбе на тлу за ученике и ученице (премет напред уз асистенцију, два

премета странце улево и удесно уз асистенцију, вага претклоном и заножењем

- спуштањем руку на тло - одразом стајне ноге колут напред);

o прескоци (за ученике: коњ у ширину 120 цм, згрчка и разношка; за

ученице: коњ у ширину висине 110, згрчка, разношка, склонка;

o кругови (за ученике: из мирног виса вучењем вис узнето, спуст увис

стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст увис предњи, саскок; за ученице:

дохватни кругови - наскоком згиб, њих у згибу, предњихом спуст у вис стојећи);

o разбој (за ученике: паралелни разбој из њиха у упору, предњихом саскок

са 1/1 окретом према притки, на почетку разбоја, из њиха у упору у зањиху склек,

предњихом упор, задњих у упору, склек предњихом, упор; за ученице: двовисински

разбој - наскок увис, ослонити једну ногу о ниску притку и одразом зањих, предњихом

премах згрчено у вис лежећи јашући, премах на ниској притци одножењем премах и

саскок окретом за 90° (одношка) бок уз притку;

o вратило (за ученике: дохватно вратило - из виса предњег, наупор јашући,

прехват у потхват, ковртљај напред у упору јашућем уз асистенцију, премах одножно

назад до упора, одбацивањем од притке саскок назад увито);

o греда ( за ученице: висока греда - залетом и суножним одразом наскок у

упор премах одножно десном (левом) и упор јашући, окрет за 90° у упору јашућем,

упор седећи предножити високо, издржај, замахом назад и уз помоћ руку у чучањ,

усправ, вага чеона, издржај, приножити, јеленски саскок странце, бок уз греду;

o коњ са хватаљкама (за ученике: премах одножно десном напред замах

улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом напред, премах десном назад,

замах улево, замах удесно и спуштањем одножење десне саскок са пола окрета улево,

леворучке, до става на тлу леви бок уз коња);

3. Спортске игре по избору.

Провера и оцењивање на крају прве године школовања се реализује кроз

следеће дисциплине:

 трчање на 100 метара за ученике и ученице;

 трчање на 500 метара (ученице) и 800 метара (ученици);

 скок у даљ;

 скок у вис;
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 бацање кугле - на резултат;

 вежбе на справама и на тлу: ученици (наставни садржај програма вежби

на тлу, прескок, једна справа у упору и једна справа у вису) и ученице (наставни

садржај програма: вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја).

У току друге године школовања у Војној гимназији физичко васпитање се

реализује у фонду од два часа недељно, што на годишњем нивоу у зависности од броја

наставних недеља износи 74 часа. Програмски садржај обухвата:

1.Атлетику:

o трчање: ученици (100 метара, 1.000 метара, штафета 4 х 100 метара) и

ученице (100 метара, 800 метара, штафета 4 х 100 метара);

o скокови: скок у даљ и скок у вис;

o бацање кугле: ученици 5 кг и ученице 4 кг;

2. вежбе на справама и на тлу:

o вежбе на тлу: ученици (из упора за рукама зибом, провлак згрчено напред

до упора пред рукама опружено; премет напред уз асистенцију) и ученице (мост

напред на једну ногу кроз став о шакама уз асистенцију);

o прескоци: ученици (коњ у ширину висине 120 цм - склопка) и ученице

(коњ у ширину висине 110 цм - згрчка и разношка);

o кругови: ученици (доскочни кругови - њих, зањихом саскок уз

асистенцију);

o разбој: ученици (паралелни разбој - из упора седећег разножно пред

рукама, прехватом напред и дизањем склоњено став о раменима (увито), спуст назад у

упор седећи разножни, прехват рукама иза бутина, сножити, зањихом саскок) и

ученице: (двовисински разбој - из виса на високој притки лицем ка ниској притки

климом премах згрчено напред до виса лежећег на ниској притки, премах одножно

левом назад, прехват разноручно и потхват на ниској притки у упор јашући назначити

упор, одножењем леве премах и одношка десноручке са пола окрета удесно, десни бок

уз ниску притку. Спојити у вежбу);

o вратило: ученици (дохватно вратило - из мирног виса узмах до упора,

одривом од притке саскок назад увито);

o греда: ученице (висока греда, чеоно према левом крају греде - залетом и

суножним одскоком наскок у упор чучећи уз асистенцију, окрет за 90° улево или

удесно у упор чучећи заножно десном или левом, усправ, успон, окрет у успону за 180°
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удесно или улево, лагано трчање у успону до краја греде, скок са променом ноге,

саскок згрчено (леђима према крају греде));

o коњ са хватаљкама: ученици (из упора пред рукама, коло заножно левом,

коло заножно десном);

3. Спортске игре - по избору: понављање и увежбавање раније обучаваних

техничко-тактичких елемената.

Провера и оцењивање у другом разреду Војне гимназије обухвата: атлетику

(трчање на 100 метара за ученике и ученице, трчање на 500 метара за ученице и 800

метара за ученике, скок у даљ, скок у вис, бацање кугле, такмичење у тробоју (трчање,

скок и бацање) и вежбе на справама и тлу (ученици - наставни садржаји програма

вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и у вису; ученице - наставни садржаји

програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја). Такмичења на нивоу

одељења и школе.

У току треће године школовања у Војној гимназији физичко васпитање се

реализује у фонду од 2 часа недељно, што на годишњем нивоу у зависности од броја

наставних недеља износи 72 часа. Програмски садржај обухвата:

1. Атлетику:

o трчање: ученици (100 метара, 1.000 метара, штафета 4 х 100 метара) и

ученице (100 метара, 800 метара, штафета 4 х 100 метара);

o скокови: скок у даљ и скок у вис;

o бацање кугле: ученици 6 кг и ученице 4 кг;

2.Вежбе на справама и на тлу:

o вежбе на тлу: ученици (премет напред, прекопит напред уз асустенцију;

из упора за рукама зибом премах одбочно до упора пред рукама опружено) и ученице

(комбинација вежби, две вежбе из акробатике, окрет на једној нози, два повезана скока,

једна равнотежа, плесни кораци);

o прескоци: ученици (коњ у ширину висине 120 цм - прекопит) и ученице

(коњ у ширину висине 120 цм - згрчка, разношка и склопка);

o Кругови: ученици (доскочни кругови - из замаха њихом искрет напред

увис узнето, вис стрмоглави, вис узнето, спуст увис стражњи, издржај вучењем вис

узнето, спуст увис предњи (полако), скок);

o разбој: ученици (паралелни разбој - на почетку разбоја, из замаха у

упору  прењихом спуст у склек,зањих у склеку и спуштањем упор, предњих и
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спуштањем склек, зањихом упор, поновити вежбу три до четири пута) и ученице:

(двовисински разбој - лицем према ниској притки, залетом и суножним одскоком

наскок у упор, премах одножено - десном (левом) у упор јашући на ниској притки,

прехват на високој притки и спуштањем премах одножно левом (десном) увис седећи

на ниској притки лицем ка високој притки, предњих саскок са 1/1 окретом (180°) до

става на тлу);

o вратило: ученици (дохватно вратило - ковртљај назад у упору);

o греда: ученице (висока греда, залетом и суножним одскоком наскок у

упор чучећи на левој нози, десном одножити (упор чучећи одножно), окрет за 90°;

улево до упора чучећег усправ, одручити; ходање у успону докорацима, вага

претклоном и заножењем, издржај; усклон; суножним одскоком скок са променом

ногу; окрет за 90°у успону, саскок унапред  са разножењем (леђима према греди));

o коњ са хватаљкама: ученици (из упора предњег за рукама, коло

предножно десном коло предножно левом; из упора стражњег пред рукама, коло

одножно десном, коло одножно левом);

3.Спортске игре - усавршавање и увежбавање техничко-тактичких варијанти;

учествовање на одељењским, школским и међушколским такмичењима.

Провера и оцењивање у трећем разреду Војне гимназије обухвата: атлетику

(трчање на 100 метара за ученике и ученице, трчање на 500 метара за ученице и 800

метара за ученике, скок у даљ, скок у вис, бацање кугле, такмичење у тробоју (трчање,

скок и бацање) и вежбе на справама и тлу (ученици - наставни садржаји програма

вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и у вису; ученице - наставни садржаји

програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја). Такмичења на нивоу

одељења и школе.

У току четврте године школовања у Војној гимназији физичко васпитање се

реализује у фонду од два часа недељно, што на годишњем нивоу, у зависности од броја

наставних недеља, износи 64 часа.

Програм по избору ученика од првог до четвртог разреда. Ученици се на основу

својих способности и интересовања опредељују за један спорт у коме се обучавају и

усавршавају током целе школске године. Спортови су: ритмичка гимнастика, спортска

гимнастика, пливање, рукомет, фудбал, одбојка, кошарка, рвање, а уколико услови

дозвољавају: веслање, кајак, клизање и други спортови за које постоји интерес. Да би

се избор, остварио школа је дужна да обезбеди све услове за реализацију бар четири
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спорта. На почетку сваке школске године наставничко веће на предлог стручног актива

наставника физичког васпитања, утврђује спортове за које се ученици Војне гимназије

могу определити.

Провера спортско-техничког знања се врши путем такмичења у оквиру разреда,

школе, кроз међушколска такмичења, републичка, с тим да сваки ученик из изабраног

спорта у току једне школске године мора да учествује на најмање три наведена

такмичења. Остале активности које се одвијају у Војној гимназији, а тичу се

повезивања физичког васпитања са животом и радом, реализују се кроз два целодневна

излета са пешачењем и то: први разред до 12 километара у оба правца, други разред до

14 километара у оба правца, трећи разред до 16 километара у оба правца и четврти

разред до 18 километара у оба правца. Такође организује се јесењи и пролећни крос, а

Војна гимназија организује и такмичења у:

- ритмичкој и спортској гимнастици (у зимском периоду);

- атлетици (у пролећном периоду);

- три спортске игре (у току школске године).

Војна гимназија током школовања својим ученицима омогућава обуку у

пливању29 на почетку прве године школовања у периоду прилагођавања и у другој

години обуку у скијању на полигону Копаоник. Праћење напредовања ученика у

физичком васпитању се обавља савладавањем наведених програмских садржаја и

савладавањем провере физичке способности која се састоји од следећих дисциплина:

згибови, дизање трупа, скок у даљ из места и трчање на 1.600 метара.

Спортска првенства у оквиру оружаних снага су била веома популарна

такмичења која су се организовала још од 1945. године, односно после Другог светског

рата. Ова такмичења су се организовала и у Југословенској армији, Југословенској

народној армији, Војсци Југославије, Војсци Србије и Црне Горе и Војсци Србије.

Прво и Друго спортско првенство Војске Србије, односно програм такмичења,

дисциплине, правила и пропозиције била су организована  према Упутству о

спортским такмичењима у Војсци Југославије из 1996. године (Генералштаб Војске

Југославије. Сектор за оперативно-штабне послове. Четврта управа, 1996). Треће,

Четврто, Пето и Шесто спортско првенство Војске Србије организовано је према

29 Последње две године за ученике првог разреда Војне гимназије на почетку школске године се уместо

обуке у пливању, реализује тестирање знања пливања и такмичење.
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Упутству о спортским такмичењима у Војсци Србије из 2009. године (Генералштаб

Војске Србије. Управа за обуку и доктрину (Ј-7), 2009). Од 2006.године до данас,

организовано је шест Спортских првенстава Војске Србије (табела 67).

Табела 67 - Преглед одржаних спортских првенстава у Војсци Србије од осамостаљења

Републике Србије до данас

ВОЈСКА СРБИЈЕ
ОРГАНИЗАТОР

ТАКМИЧЕЊА

ВРЕМЕ

ОДРЖАВАЊА

МЕСТО

ОДРЖАВАЊА

СВЕУКУПНИ

ПОБЕДНИК

Прво спортско

првенство
Копнена војска 26.06-29.06.2008. Ниш

Копнена војска

40 бодова

Друго спортско

првенство
Команда за обуку 14.06-19.06.2009. Сомбор

Копнена војска

37,5 бодова

Треће спортско

првенство

Министарство

одбране
09.06-13.06.2010. Београд

Копнена војска

41 бод

Четврто спортско

првенство

Ваздухопловство и

противваздухопловна

одбрана

19.06-24.06.2011. Београд
Команда за обуку

41,5 бодова

Пето спортско

првенство

Команда Копнене

војске/2. бр. КоВ
01.10-05.10.2012. Краљево

Копнена војска

43,5 бодова

Шесто спортско

првенство

Команда за обуку/ 2.

центар за обуку
11.05-15.05.2015. Ваљево

Копнена војска

64 бода

Спортска првенства у Војсци Србије представљају планску и редовну активност

у току обуке и школовања, организују се према плану спортских првенстава који је

саставни део директиве (наређења) за обуку команди, јединица и установа. Овим

планом се ближе одређују: нивои такмичења; време и место одржавања; спортске гране

и дисциплине; учесници првенства и носиоци организације. Спортска првенства Војске

Србије се организују у највише четири нивоа: први ниво - првенство батаљона

(дивизиона) и њима равних јединица; други ниво - првенство бригада (центара за

обуку) и њима равних јединица, односно војне школе истог ранга; трећи ниво

- првенство јединица оперативног нивоа Војске Србије, Генералштаба ВС и

Министарства одбране; четврти ниво - првенство Војске Србије. Спортске екипе које

су учествовале на досадашњих шест првенстава су организационе целине у оквиру

војног система: Копнена војска, Команда за обуку, Ратно ваздухопловство и

противваздухопловна одбрана, Генералштаб Војске Србије и Министарство одбране.
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Међународни савет за војне спортове ЦИСМ (Conseil International du  Sport

Militaire - CISM), представља међународну спортску организацију коју чине оружане

снаге земаља чланица. Основана је као незванично међународно удружење 18.

фебруара 1948. године од стране пет земаља: Белгије, Француске, Луксембурга, Данске

и Холандије. Република Србија примљена је као 127. чланица CISM-а на „58.

Генералној скупштини и Конгресу CISM-а“, 15. маја 2003. године у Уједињеним

Арапским Емиратима (Дубаи), с циљем да кроз спортска такмичења, учествује у

унапређивању међуармијске сарадње у светским и регионалним оквирима. Данас, ова

војна спортска организација броји 133. земље чланице.

Први наступ припадници Војске и Министарства одбране су имали на „3.

Светским војним играма“ (12.12-20.12. 2003. године у Катанији - Италија). До краја

2013. године, делегација Републике Србије при CISM-и реализовала је укупно 110

спортских манифестација и догађаја из програма ове војне спортске организације.

Припадници Министарства одбране и Војске Србије остварили су, почев од 2003.

године, бројна учешћа како на домаћим тако и на међународним војним спортским

манифестацијама (Тодоров, 2013, 182). Ангажовањем припадника Министарства

одбране и Војске на задацима из програма CISM-а, унапређује се сарадња међу

припадницима оружаних снага и доприноси изградњи мира и безбедности у свету, што

је основни задатак војних спортиста који је представљен кроз поруку CISM „Friendship

through sport” („Пријатељство кроз спорт”).
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8. ДИСКУСИЈА

Анализирајући изложене историјске чињенице у периоду од 1945. године до

2014. године, посматрајући целокупан систем физичког васпитања од Југословенске

армије до Војске Србије и сагледавајући сегменте који су у истраживању

представљени: успостављање и развијање система физичког васпитања, увођење

организационих облика физичког васпитања, планирање процеса обуке, дефинисање

програмских садржаја према потребама војске, руковођење организационим облицима

физичког васпитања, школовање и усавршавање кадрова из области физичког

васпитања и сл. Да би сагледавање било систематичније, анализу можемо посматрати и

кроз наведене организационе облике система физичког васпитања, али и кроз постојеће

елементе у процесу обуке оружаних снага.

Југословенска армија у периоду 1945-1950. године - посматрајући историјски

развој физичког васпитања у војсци, почев од тадашње Југословенске армије 1945.

године, до данашњих дана и Војске Србије, потребно је истаћи велику улогу физичког

васпитања у процесу опште војне обуке, која је била основни елемент за надградњу

војно-стручне обуке и целокупне борбене готовости војника и јединица оружаних

снага. У послератном периоду (после Другог светског рата), војска је била окосница

развоја физичког васпитања у тада ратом порушеној земљи. Сам развој физичког

васпитања у новоформираној Југословенској армији био је условљен друштвеним

променама у ослобођеној земљи и тешком материјалном ситуацији пред којом се

нашла и војска. Овај период је значајан као постављање темеља целокупне

организације система физичког васпитања у процесу обуке у војсци. Основа система

физичког васпитања били су организациони облици који су уведени од 1945. године:

јутарње вежбање, часови физичког (телесног) вежбања, спортске делатности (спортска

такмичења, слетови, штафете, пролећни и јесењи кросеви, недеља спортова на води и

др.) и од 1950. године уведен је час физичког вежбања за старешине.

Упоредо са увођењем организационих облика дефинисани су први планови и

програми физичког васпитања, који су били прилагођени специфичним задацима и

наменама које су имали родови и службе у систему Југословенске армије. Изградња

инфраструктуре неопходне за реализацију процеса обуке, био је један од приоритетних
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задатака Армије у овом периоду, као и обезбеђивање неопходних материјалних и

финансијских услова. Систем физичког васпитања у периоду 1945-1950. године био је

заснован на принципима обуке из предратног периода, периода НОР-а и посебно се

заснивао на принципима обуке совјетске Црвене армије. Сва неопходна литература у

овом периоду преузета је из совјетске армије јер нису постојали услови за формирање

сопствене литературе. Временом, после неколико година и овај сегмент је унапређен,

па су се у Југословенској армији појавила и прва упутства и документа, искључиво

штампана према потребама југословенских оружаних снага. У циљу промовисања

војне обуке, а и физичког васпитања, развија се издавачка делатност (посебно филмска

и пропагандна). Кадрови из области физичког васпитања у првом периоду после

Другог светског рата, ослањали су се на војна лица која су имала завршене курсеве из

области физичког васпитања и који су били способни за реализацију садржаја у

процесу обуке. Наравно од оваквог кадра нису се могли очекивати значајни резултати,

па је ово било привремено решење, да би 1947. године било формирано прво Војно

одељење при ДИФ-у, у Београду, које је одшколовало прву генерацију стручног кадра

за рад у Југословенској армији у области физичког васпитања. У даљем периоду овај

сегмент је био јако значајан и поклањала му се велика пажња. Било је немогуће за

кратко време одшколовати велики број кадрова из области физичког васпитања, па се

убрзо јављају у војсци и први методички курсеви, семинари и школе у циљу развијања

физичког васпитања у процесу обуке.

У организационом смислу, Генералштаб ЈА је имао важан задатак при

формирању структуре органа за физичко васпитање, те је у марту 1945. године,

формирана  Трећа управа Генералштаба ЈА, а у оквиру ње, Наставно одељење - први

руководећи орган у систему Југословенске армије задужен и за физичко (телесно

васпитање). Овај орган је извршавао непосредне задатке у области борбене обуке и

васпитања војника, јединица, старешина, команди и штабова оружаних снага. У оквиру

опште реорганизације Министарства народне одбране, јануара 1946. године, Наставно

одељење је преформирано у Трећу управу Генералштаба ЈА, у оквиру које је тада

постојао Фискултурни одсек (Једанаести одсек). Фискултурни одсек је био руководећи

орган који је имао за циљ обезбеђење планске и систематске наставе телесног

васпитања у јединицама, школама и училиштима ЈА. У марту 1947. године, Трећа

управа је преименована у Четврту управу (наставну) у оквиру које је постојао Пети

одсек (за фискултуру). Новом преформацијом, фебруара 1948. године, формирано је
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самостално Фискултурно одељење Генералштаба ЈА. На тај начин успостављена је

организациона структура руковођења из области физичког васпитања у војсци.

Сагледавајући наведене чињенице, утицај припадника војске је био велики у

процесу стварања и успостављања система физичког васпитања у ратом разрушеној

држави. Стицајем околности у Југословенској армији после Другог светског рата,

нашао се велики број фискултурних радника и стручњака који су имали веома тежак

задатак успостављања система физичког васпитања у ЈА и ФНРЈ.

Југословенска народна армија у периоду 1951-1992. године - период у коме су

постојале оружане снаге СФРЈ (овај назив је 1963. године почео да се примењује

уместо дотадашње ФНРЈ), може се сматрати периодом великом развоја и успона

целокупног процеса обуке, наравно обухватајући и процес обуке из области физичког

васпитања по питању планирања, програмирања, руковођења и управљања

организационим облицима система физичког васпитања. Поред постојећих, нови

организациони облици који су били уведени у наведеном периоду били су: провера

физичких способности војника и старешина (од 1951. године), поподне слободног

вежбања - спортско поподне (од 1954. године), кондиционо физичко вежбање (од 1973.

године), физичко вежбање у склопу војно-стручне обуке (од 1973. године), слободне

спортске активности и рекреација (од 1973. године уместо спортских делатности и

јавних наступа), јавни наступи (као посебан организациони облик од 1973. године). У

периоду 1951-1992. године и постојања ЈНА многи организациони облици физичког

васпитања су били укинути због специфичности и потреба процеса обуке.

У наведеном периоду у ЈНА су почела да се примењују јединствена упутства за

физичко васпитање (обуку) која су била основа за израду планова и програма физичког

васпитања у војсци. Прво упутство које се примењивало и било обавезујуће за

целокупну армију издато је 1960. године и у њему су тачно били дефинисани циљеви и

задаци физичког васпитања у војсци, програмски садржаји, организациони облици,

начин руковођења и управљања у систему и процесу обуке и сл. Следеће упутство за

физичко васпитање издато је 1973. године и у њему је дошло до одређених промена по

питању програмских садржаја и организационих облика физичког васпитања, а све у

складу са потребама, наменама и задацима које је ЈНА извршавала у том периоду,

имајући у виду процес обуке који је стално надграђиван. Наредно упутство је оно из

1986. године и уједно последње које је издато у време ЈНА јер су убрзо уследила ратна
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разарања на тлу бивше СФРЈ која су довела и до расформирања целокупне армије и

оружаних снага.

Руковођење у периоду ЈНА је било јасно дефинисано и целокупна структура из

области физичког васпитања у процесу обуке била је под надзором ГШ ЈНА. У

периоду постојања ЈНА, организациона структура из области физичког васпитања се

често мењала, али у формацијском смислу, док су по питању руковођења и управљања

системом физичког васпитања у ЈНА промене биле делимичне. У току 1951. године,

Одељење за фискултуру које је до тада било самостално, поново је ушло у састав

Четврте управе ГШ ЈНА, као њено Пето одељење, а од 1952. године у оквиру Четврте

управе настаје Треће одељење (за физичку обуку). У циљу унапређења физичке обуке

старешина, припадника Државног секретаријата народне одбране, формиран је Одсек

за физичко васпитање при Управи стадиона ЈНА у Београду 1957. године. Током 1970.

године у оквиру Првог одељења Четврте управе за обуку, у оружаним снагама,

оформљена је група за физичко васпитање као нови орган руковођења у овој области.

Систем руковођења из области физичког васпитања у ЈНА од 1973. године,

односио се на органе који су били потчињени Четвртој управи. То су биле Команде

- управе видова, које су у оквиру свог деловања организовале, руководиле и

материјално обезбеђивале физичко васпитање преко свог наставног органа.У систему

руковођења следећи потчињени орган Команди видова биле су: Команда армије,

Команда РВ-а и ПВО-а и Команда РМ-а. У ланцу командовања у систему ЈНА, следећи

руководећи орган је била Команда дивизије (односно њој равна команда у систему

ЈНА), затим Команда пука - бригаде (и њој равна команда). Ова команда је била

непосредни носилац целокупног рада на пољу физичког васпитања у ЈНА. Команда

самосталног батаљона - дивизиона имала је исте задатке у физичком васпитању као

команда пука - бригаде. У процесу обуке, командири водова су руководили

реализацијом планова и програма физичког васпитања (командири одељења су били

помоћници). У периоду од 1986. године па до распада ЈНА и СФРЈ, руководећи органи

по питању физичког васпитања у процесу обуке били су у ланцу командовања:

Генералштаб ЈНА - Четврта управа (задужена за процес борбене обуке и васпитања),

Команде стратегијско - оперативних јединица (армије, корпуси и њима равне

јединице), Команде здружених тактичких јединица (и њима равне јединице), Команде

основних тактичких јединица (и њима равне јединице), Управе школских центара и
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војних школа и органи за физичко васпитање (референти, наставници и инструктори) у

основним јединицама.

Када је реч о школовању стручног кадра и усавршавању стручних лица из

области физичког васпитања у ЈНА, овај период је био веома успешним и богат

чињеницама које ће наћи своје место у историји физичке културе. Због специфичности

армијске структуре и повезаности физичког васпитања са војно-стручном обуком,

кадрови из области физичког васпитања у почетку су биле старешине ЈНА, које су

поседовале допунске квалификације из физичког васпитања стечене у школама за

физичко васпитање ЈНА, на курсевима, семинарима или школама у грађанству

специјализованим за област физичког васпитања. Период после 1951. године, био је

период када се ЈНА развијала према новим постављеним доктринарним захтевима од

стране државног руководства. Овим захтевима била је и прилагођена област физичког

васпитања у ЈНА. Прве стручне установе у ЈНА биле су фиксултурни центри

формирани 1951. године у Београду и Загребу, при Првој и Четвртој војној области,

које су имале за циљ оспособљавање старешинског кадра из области физичког

васпитања у процесу војне обуке. Фискултурни центар у Београду 1954. године добија

назив Школски центар за физичко васпитање у ЈНА. Курсеви за војнике и рочне

подофицире - предњаке, били су значајни за стварање кадрова ЈНА који би обављали

двоструку улогу, пре свега у војној обуци али и у грађанству по изласку са редовног

служења војног рока.. Школа за телесно васпитање ЈНА је била значајна у циљу

оспособљавања стручног кадра из области физичког васпитања и налазила се поред

стадиона ЈНА у Београду. Школа за физичко васпитање ЈНА основана је 1947. године и

радила је све до укидања 1970. године. Важну улогу у школовању стручног кадра имао

је и Центар за физичко васпитање у Београду који је био орган Четврте управе ГШ ЈНА

од 1966. године. У даљем периоду, школовање кадрова је ишло у два правца, први ка

војним установама специјализованим за област физичког васпитања и други правац

школовање војног кадра на Државном институту за фискултуру (касније Факултет

физичке културе) у Београду (али и у Загребу, Скопљу, Љубљани).

Војска Југославије у периоду 1992-2003. године - у периоду постојања државе СР

Југославије, тадашње оружане снаге су по питању система физичког васпитања у

процесу обуке, наследиле организационе облике физичког васпитања, са изузетком

укидања кондиционог вежбања у односу на претходни период, везан за ЈНА и

увођењем теорије и методике физичке обуке као новог организационог облика
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физичког васпитања. Физичко васпитање је било интегрисано у борбену обуку као њен

садржај, али је  имало и посебну функцију као елеменат борбене готовости. Упутство о

физичкој обуци из периода ЈНА из 1986. године, престало је да важи 1995. године

ступањем на снагу новог Упутства из 1995. године који је са малим изменама и

допунама било у примени све до 2011. године. Планови и програми физичког

васпитања у периоду егзистирања ВЈ били су интегрисани са тактичком обуком и свим

другим врстама практичног обучавања. Све врсте и облике физичког васпитања са

војницима у овом периоду изводили су командири јединица, а са војницим

специјалних јединица одређене садржаје изводили су професори физичког васпитања и

специјалисти за физичку обуку. У војним школама, физичко васпитање су планирали,

организовали и реализовали наставници са завршеним образовањем из области

физичког васпитања и са одговарајућим усавршавањем. Физичко васпитање је

представљало област за чије су праћење, планирање и унапређење била задужена

стручна лица из области физичког васпитања.

Руковођење у овом периоду било је у надлежности Четврте управе ГШ ВЈ све до

1998. године када је ова управа ушла у нову организациону структуру ГШ ВЈ која се

називала сектор ШОНИД30 (школство, обука и научноистраживачка делатност). Овај

сектор31 се од 2002. године трансформисао у Управу за школство Министарства

одбране и у Управу за обуку ГШ ВЈ, да би нова трансформација била извршена

31.12.2004. године (Војске Србије и Црне Горе) када долази до формирања Управе за

школство Сектора за људске ресурсе Министарства одбране32. Када је реч о кадровима

из области физичког васпитања у периоду постојања ВЈ, носиоци система физичког

васпитања у процесу обуке били су официри из некадашње ЈНА који су своје

школовање реализовали по важећем систему до 1992. године, односно школовањем у

војним установама специјализованим за област физичког васпитања, као и цивилна

лица који су морала имати завршен Факултет физичке културе.

Када се говори о периоду постојања Војске Југославије, мора се напоменути

веома тежак период 1991-1995. године када је на територији бивше државе СФРЈ

дошло до ратних разарања и распада оружаних снага и саме државе. Војска Југославије

је била принуђена да у веома тешким условима одговори на задатке који су се

30 Наређење НГШ ВЈ бр. 784-1 од 13.03.1998.
31 Наређење НГШ ВЈ бр. 838-1 од 24.01.2002.
32 Од 21.12.2009. године у формацијској и организационој структури  Војске Србије изостављена је,
односно угашена, Управа за школство СЉР МО, а правни наследник је постао Сектор за људске ресурсе
МО ВС, Наређење  бр. 223-1од 31.12.2004).
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постављали пред њу, а истовремено да обезбеди минимум услова за реализацију

процеса обуке имајући у виду ратне услове и дешавања. Лоша материјална ситуација и

стандард свих припадника војске у том периоду утицали су и на систем физичког

васпитања и сам процес обуке (били су на лошем нивоу). Неколико година касније, тај

процес је постављен на чврсте темеље, али 1999. године уследила је агресија НАТО-а

на СР Југославију, па се Војска Југославије поново нашла на почетку. Сва ова разарања

утицала су на материјално - финансијску организацију процеса обуке, те се целокупан

процес усклађивао са постојећим условима у којима је војска тада реализовала своје

задатке и дужности.

Војска Србије и Црне Горе у периоду 2003-2006. године - Војска СЦГ је

постојала у сложеним друштвеним, економским, политичким и војним условима. То је

период почетка реформисања свих друштвених институција, па и Војске СЦГ. Основни

задатак приликом ових реформи је била функционалност војног система, а то се

односило и на процес физичке обуке где је основни циљ био раздвојити нормативно од

реалног, а све у циљу веће ефикасности, професионалности и функционалности

припадника ВСЦГ. Систем физичке обуке у ВСЦГ је био подсистем борбене обуке и

непосредно је био у функцији достизања оптималне борбене готовости као окоснице у

реализацији постављених задатака. Систем физичког васпитања и сам процес обуке је

био истоветан као и у ранијем периоду постојања Војске Југославије. Примењивали су

се организациони облици физичког васпитања као и у претходном периоду, а такође се

примењивало и Упутство из 1995. године, с малим изменама и допунама категорија и

провере физичких способности за војна лица. Од 2003. године ВСЦГ је постала

пуноправан члан Међународног савета за војни спорт, што је довело до нових

реорганизација спортских такмичења у војсци, што је допринело припадницима ВСЦГ

брже и ефикасније праћење спортских трендова на светском нивоу.

Војска Србије у периоду 2006-2014. године - када се погледа период од

формирања оружаних снага Републике Србије 2006. године, па до 2014. године,

систем физичког васпитања се заснивао на организационим облицима  претходних

армија почев од ВЈ па до ВСЦГ. Систем физичког васпитања у процесу обуке потпуно

се реформисао посматрајући војно школство од 2006 до 2014. године. Тај систем је

данас интегрисани део војног школства који је реформисан и у сарадњи са

образовањем у грађанству, успешно решава потребе и задатке система одбране

Републике Србије попут: школовања и усавршавања одговарајућег стручног кадра који
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се не могу стећи у грађанству; школовања официра страних армија; развијања

научноистраживачког рада у свим пољима и сл. Целокупан процес обуке од 2006.

године и формирања Војске Србије, обележиле су реформе у оквиру војног школства:

интегрисање система војног образовања у јединствени образовни систем Републике

Србије; усклађивање потреба војске са школовањем стручног кадра у свим областима

(у складу са мисијама и задацима дефинисаним нормативним актима); школовање

жена у високо-школским установама војске и сл. Када је у питању процес обуке у

Војсци Србије, основну полугу у руковођењу данас представља Управа за обуку и

доктрину ГШ ВС. Ова управа представља највишу организациону јединицу у систему

војске формирану за руковођење и контролу процеса обуке, док се као непосредни

извршиоци процеса сматрају јединице, команде и установе ВС. У данашњем процесу

обуке Војске Србије физичка обука представља кључну улогу и темељ за надградњу

војно-стручне обуке, неопходне за ефикасно и потпуно оспособљавање

професионалних припадника Војске Србије. У процесу физичке обуке издвајају се:

усвајање нових кретних знања, вештина и навика; увежбавање и одржавање стечених

вештина и навика (тренинг); оцењивање и вредновање кроз различита тестирања

физичких способности; анализа постигнутих резултата. Основни документ по питању

физичке обуке у Војсци Србије представља Упутство за физичку обуку из 2011. године

које се заснива на доктрини обуке ВС и представља основу за управљање системом.

Ово упутство је темељ планирања, организовања и реализације са јасно назначеним

организационим облицима физичког васпитања у процесу обуке (са дефинисаним

програмским садржајем, циљевима и задацима физичке обуке; са поделом

надлежности физичке обуке у систему војске и сл).

Реализатори физичке обуке у Војсци Србије су стручна лица из области

физичког васпитања, који данас носе назив војни службеници (цивилна лица на служби

у ВС). Мали је број лица у систему војске који поред војног образовања поседују и

стручно или високошколско образовање у области физичког васпитања. На

руководећим формацијским местима се у Управи за обуку ГШ ВС и у структури војног

школства МО налазе војна лица која нису из области физичког васпитања. Несумњиво

је да ова лица поседују значајне квалитете по питању управљања, планирања и

организације у систему обуке, али такође је приметан недостатак  већег деловања и

учешћа стручњака из области физичког васпитања у целокупном процесу физичке

обуке. Школовање и усавршавање кадрова у области физичког васпитања у ВС, није на
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нивоу који ће у перспективи дати задовољавајуће резултате, па је потребно већу пажњу

усмерити и на структуру припадника ВС који тренутно задовољавају стручне

критеријуме за процес физичке обуке у ВС (војни службеници - професори физичког

васпитања) или направити концепт војног образовања, где би се војна лица по

завршетку војних школа оспособљавала (школовала) за кадрове у области физичког

васпитања.

Савремен систем обучавања професионалних припадника ВС  биће основа

даљег напретка у процесу обуке, те је неопходно и у систему физичке обуке увести

новине засноване на научноистраживачким резултатима добијеним у процесу обуке

или вредновањем резултата обуке. Непобитно је да Војска Србије има примаран

задатак - да буде обучена и спремна, да одговори свим задацима, претњама и ризицима

којима је изложена Република Србија, али истовремено, успех у реализацији ових

задатка је последица напорне обуке војника, слушалаца, кадета, подофицира, официра

и војних службеника у систему одбране. Физичка обуке представља основу за даљу

надградњу и усавршавање сваког професионалног припадника војске, те се данас ова

обука сматра веома важном при реализацији свих задатака у војној служби.

Приликом школовања за војну професију, сваки потенцијалнуи кандидат треба

да има у виду цену необучености која је изузетно опасна по појединца или колектив, те

се непрекидан процес учења и усвршавања у процесу обуке у војној каријери поставља

као императив. Задатак руковођења у процесу обуке, а касније и усавршавања је да

препозна појединца као носиоца одређене улоге за обављање војних задатака према

стручности односно оспособљености, те је појединац условљен да поседује одличне

психофизичке карактеристике за праћење тока опште војне обуке и војно-стручне

обуке.

Сагледавајући историјску перспективу организационих облика у систему

физичког васпитања у војсци у периоду 1945-2014. године, може се закључити да је

постојало десет различитих облика физичког васпитања који су се реализовали у

оквиру војне обуке. На почетку успостављања система физичког васпитања, односно у

периоду Југословенске армије 1945-1950. године уведена су четири облика физичког

васпитања  која су егзистирала и у даљем периоду (табела 68). Основа ових облика

били су садржаји преузети из Црвене армије попут зарјадке, рукопашног боја, вежби са

пушком, атлетике, одбојке и пливања. Реализација ових садржаја у обуци, припадника

војске, није била једноставна због тешке материјалне ситуације у ратом порушеној
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земљи. Физичко вежбање у процесу обуке изводило се у природи и на полигонима који

су наменски били прављени. Од 1951. године, после формирања Југословенске народне

армије уведени су нови облици физичког васпитања који су се надовезали на већ

постојеће. У току 1954. године уведени су провера физичких способности за војнике и

старешине и спортско поподне, а од 1973. године уводе се још и кондиционо вежбање,

физичко вежбање у склопу војно-стручне обуке и јавни наступи као самосталан облик

(укупно пет облика од формирања ЈНА). Тежиште рада, у процесу обуке у овом

периоду, било је на развоју снаге и издржљивости војника ради лакше реализације свих

задатака у војној служби. Спортска такмичења су била масовна, а постигнути

резултати су били на високом нивоу. После распада ЈНА и СФРЈ 1992. године, уследио

је тежак период у процесу обуке новоформиране Војске Југославије. Велики број

гарнизона је био порушен, многи полигони за обуку више нису били за употребу, те су

припадници Војске Југославије имали тежак задатак да одрже висок ниво обучености

за реализацију свих задатака. Обука се прилагођавала условима рада, али није било

одступања у реализацији садржаја борења, пливања, савладавања препрека, смучања и

сл. Још један тежак период за Армију је уследио 1999. године, када је СР Југославија

нападнута, те се процес обуке одвијао у ратним условима. Период консолидације је

трајао неколико година, да би реформа у процесу обуке отпочела формирањем Војске

Србије и Црне Горе 2003. године. Колико су ове године ратова и бомбардовања биле

тежак терет за све припаднике Војске, говори и податак да се у систему физичког

васпитања у процесу обуке ништа није мењало од 1995. године па до 2011. године јер

то је период између доношења два упутства за физичку обуку у војсци. На основу

изнетих чињеница у овом истраживању може се рећи да су се од првих ратних сукоба

1991. године па до 2011. године, користили облици физичког васпитања који су

постојали у време ЈНА, те да се садржаји обуке нису мењали и нису били усклађени са

реформама које су уследиле у целокупном војном систему. Тек од 2011. године,

применом нових војних аката везаних за систем обуке, долази до усклађивања циљева

и потреба из области физичког васпитања припадника Војске Србије. Од тад тежиште

рада, у области физичког васпитања у процесу обуке припадника војске, је на стварању

опште - физичке издржљивости, савладавању полигона препрека, борењу и пливању.
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Табела 68 - Преглед свих организационих облика физичког васпитања

у Војсци Србије у периоду 1945-2014. године.

ЈА
1945-1950.

ЈНА
1951-1992.

ВЈ
1992-2003.

ВСЦГ
2003-2006.

ВС
2006-2014.

Организацио
ни облици
физичког

васпитања у
ЈА у периоду
од 1945-1950

Организацио
ни облици
физичког

васпитања у
ЈНА у

периоду
1951-1959

Организацио
ни облици
физичког

васпитања у
ЈНА у

периоду
1960-1972

Организацио
ни облици
физичког

васпитања у
ЈНА у

периоду
1973-1985

Организацио
ни облици
физичког

васпитања у
ЈНА у

периоду
1986-1992

Организацио
ни облици
физичког

васпитања у
ВЈ у периоду

1992-2003

Организацио
ни облици
физичког

васпитања у
ВСЦГ у
периоду

2003-2006

Организацио
ни облици
физичког

васпитања у
ВС у периоду

2006-2014

Јутарње
вежбање
од 1945.

Јутарње
вежбање

Јутарње
вежбање

Јутарње
вежбање

Јутарње
вежбање

Јутарње
вежбање

Јутарње
вежбање

Јутарње
вежбање

Час
физичког

вежбања за
војнике
од 1945.

Час физичког
вежбања за

војнике

Час физичког
вежбања

Час физичког
вежбања

Час физичког
вежбања

Час физичког
вежбања

Час физичког
вежбања

Час физичког
вежбања за

војнике

Час
физичког

вежбања за
старешин
од 1950.

Час физичког
вежбања за
старешине

Физичко
(телесно)

васпитање
старешина

Физичко
вежбање

старешина

Физичко
васпитање
старешина

Физичка
обука

официра и
подофицира

Физичка
обука

официра и
подофицира

Час физичког
вежбања

официра и
подофицира

-

Провера
физичких

способности
војника и

старешина
од 1951.

Оцењивање
физичких

способности
војних лица

Провера и
оцењивање
физичких

способности
војних лица

Провера
физичких

способности
војних лица

Провера
физичких

способности
војних лица

Провера
физичких

способности
војних лица

Провера
физичких

способности
војних лица

-
Спортско
поподне
од 1954.

Спортско
поподне Спортски дан Спортски дан Спортски дан Спортски дан Спортски дан

Спортска
делатност и

јавни
наступи
од 1945.

Спортска
делатност и

јавни
наступи

Спортска
делатност и

јавни
наступи

Слободне
спортске

активности и
рекреација

Слободне
спортске

активности

Слободне
спортске

активности

Слободне
спортске

активности

Слободне
спортске

активности

- - -
Кондиционо

вежбање
од 1973.

Кондиционо
физичко
вежбање

- - -

- - -

Физичко
вежбање у

склопу
војно-

стручне
обуке

од 1973.

Примењено
физичко
вежбање

Примењено
физичко
вежбање

Примењено
физичко
вежбање

Примењено
физичко
вежбање

- - -
Јавни

наступи
од 1973.

- - - -

- - - - -

Теорија и
методика
физичке

обуке
од 1995.

Теорија и
методика
физичке

обуке

Теорија
физичког

васпитања и
методика
физичке

обуке
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9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Целокупно истраживање историјске перспективе управљања организационим

облицима физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије од 1945. до 2014.

године, приказано је кроз периоде постојања и трансформација неколико оружаних

формација тадашњих држава. Посебан осврт дат је на планове и програме физичког

васпитања, руковођење, кадрове (школовање и усавршавање), материјално

- финансијске аспекте процеса обуке, упутства и приручнике и обухватајући све оно

што је било у директној или индиректној вези са системом физичког васпитања у

војсци.

Систем физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије у периоду од

1945. до 2014. године  заснивао се на увођењу и развијању организационих облика

физичког васпитања који су своја утемељења нашли у искуствима оружаних снага из

периода за време Другог светског рата и после њега (НОВЈ, ЈА, ЈНА, ВЈ, ВСЦГ и ВС).

Период од формирања Југословенске армије 1945. године, може се посматрати као

период успостављања целокупног процеса обуке, базираног на искуствима Армије

СССР-а. У наведеном периоду дошло је до реорганизације ратних формација и

стварања темеља, за изградњу јаких и моћних оружаних снага, ослоњених на одличну

војну и физичку оспособљеност њених припадника. У том смеру је и постављен

почетни систем физичког васпитања у војсци, као окосница опште војне обуке и

основа за надградњу специјалне војне и стручне оспособљености. Тај почетни систем

се састојао од организационих облика физичког васпитања који су своје корене имали

из периода пре и за време Другог светског рата (јутарње вежбање, час телесног

вежбања и спортска такмичења). Даљи развој оружаних снага, трансформација ЈА и

формирање ЈНА 1951. године, доводи до новог периода развоја целокупне обуке, а

самим тим долази и до одређених промена у систему физичког васпитања у процесу

обуке у војсци. Те промене су се пре свега односиле на увођење нових организационих

облика физичког васпитања у општу војну обуку. Нови организациони облици

физичког васпитања који су уведени у време постојања ЈНА (провера физичких

способности војних лица, спортско поподне - спортски дан, кондиционо вежбање,

физичко вежбање у склопу војно-стручне обуке и јавни наступи), имали су за циљ
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унапређење комплетног процеса обуке и праћење савремених приступа обучавања. Од

1995. године, у време егзистирања Војске Југославије, уведен је последњи

организациони облик физичког васпитања у војсци (теорија и методика физичког

васпитања), као одговор на теоријски и методички приступ обучавању по угледу на

иностране армије. Данас, организациони облици физичког васпитања у процесу обуке

Војске Србије, представљају надградњу оних облика који су се користили у обуци пре

свега војника ЈА и ЈНА, што довољно говори о чињеници да су приступи у обучавању

и у самом систему физичког васпитања од самог почетка почивали на провереним

методама, како сопственим, тако и на искуствима иностраних армија. На основу

приказаних чињеница, може се закључити да су у процесу обуке Војске Србије у

периоду 1945 - 2014. године, постојали организациони облици физичког васпитања

који су имали утицај на развој структуре и реализацију система физичког васпитања, а

све у циљу стварања оптималне базе физичких способности припадника војске,

неопходне за реализацију тока обуке, те се може закључити да је прва постављена

хипотеза (Х1) у овом истраживању тачна и потврђена.

Основна документа којима је ближе дефинисан процес обуке из области

физичког васпитања у војсци, била су упутства која су се, посматрајући дуги

временски период који се истраживао, мењала често, у време увођења и почетног

развијања система физичког васпитања, да би од 1960. године па до данас било издато

само само пет упутстава. Прво привремено упутство за фискултурни рад у јединицама

ЈА, издато је 1945. године, а већ следеће 1946. године, Политичка управа Министарства

народне одбране издало је друго привремено упутство за фискултурни рад у армији. У

овом периоду успостављања система физичког васпитања, на снази су била

привремена упутства и приручници који нису били трајнијег карактера, већ су се често

мењала, пре свега због потреба ЈА да на сопственим искуствима и потребама изгради

целокупан процес обуке у војсци. Укупно је у периоду од 1960. године, када је ступило

на снагу прво јединствено упутство из области физичког васпитања у Југословенској

народној армији, па до последњег упутства из 2011. године, које је и данас на снази у

Војсци Србије, у оружаним снагама тада постојећих држава, у примени било укупно

пет јединствених упустава за област физичко васпитање у војсци (Упутства из 1960

године, 1973. године, 1986. године, 1995. године и 2011. године). Ова чињеница јасно

показује да је организациони и сложен систем какав је војска, веома затворен који је у

процесу обуке примењивао такве облике рада у области физичког васпитања у
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одређеном временском интервалу у зависности од трајања процеса обуке, давали

оптималне резултате по питању физичког оспособљавања припадника војске,

неопходних за реализацију војних задатака у свим условима. Применом наведених

упутстава у периоду 1945-2014. године, формулисани су планови и програми физичког

васпитања, као темеља опште-војне обуке и надградња војно-специјалистичке обуке.

Ови планови и програми физичког васпитања су се периодично мењали у зависности

од временског ограничења обуке, намене коју је јединица имала у систему војске,

односно дугорочних постављених задатака у односу на специјалност вида, рода или

службе. На тај начин су се реализовали циљеви у процесу обуке из области физичког

васпитања, а који су се односили пре свега на изградњу одличних физичких

способности припадника војске савладавањем одрећених кретних знања, вештина и

навика, а ради достизања оптималне борбене готовости и решавања војних задатака у

ратним или мирнодопским условима. На основу изнетих чињеница о реализацији

циљева из области физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије у периоду

1945-2014. године, који су се заснивали на примени наведених упутстава и

формулисањем планова и програма физичког васпитања у процесу обуке, може се

закључити да је друга хипотеза (Х2) постављена на почетку истраживања тачна и
истинита.

Упоредо са успостављањем система физичког васпитања у ЈА и увођењем нових

облика физичког васпитања, уследио је нови задатак у формирању јаких оружаних

снага тадашње ДФ Југославије (од 29.11.1945. године ФНРЈ), који се односио на

школовање кадрова из области физичког васпитања. Курсеви су били најпогоднија

форма за брзо оспособљавање кадрова у првим годинама после Другог светског рата, а

потреба за још школованијим кадром, нарочито за наставницима физичког васпитања у

војним школама и центрима, условило је сарадњу са институцијама у грађанству (пре

свега са Државним институтом за фискултуру у Београду). Касније се школовање овог

кадра спроводило у оквиру војске, кроз разне школе, курсеве, семинаре, инструктаже

из области физичког васпитања у војсци. Велика пажња се посвећивала људским

ресурсима, али и унапређењу материјалних и финансијских услова за реализацију

процеса и тока обуке, па самим тим и система физичког васпитања. У ратом

разрушеној земљи, сва средства која су се користила у процесу обуке су била детаљно

распоређена, а на оним задацима који су се могли реализовати с малим материјалним

улагањима, радили су сами припадници војске (изградња спортских објеката,
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вежбалишта, стадиона, полигона и сл.). У периоду развијања система физичког

васпитања велика пажња се посвећивала издавачкој и пропагандној делатности, ради

ширења идеје и значаја физичког вежбања како припадника Југословенске армије, тако

и грађанства. Овај период је карактеристичан и по томе што су на снази била

привремена упутства која су се углавном ослањала на Совјетску армију, од којих многа

нису ни била преведена, нити је Југословенска армија имала стручан кадар за

реализацију таквих планова и програма. Пошто је проучен програм физичког вежбања

у америчкој, енглеској и совјетској армији те стечена властита искуства кроз наставу

физичког васпитања, већ у наредном периоду, од формирања ЈНА, извршена је

реформа програма физичког васпитања. Ради побољшања физичких способности свих

припадника армије, водећи рачуна да се иде у корак са реорганизацијом фискултурне

делатности у ФНРЈ, спроведена је реорганизација фискултурне делатности у ЈА, а

касније и у ЈНА од 1951. године, увођењем нових организационих облика физичког

васпитања и формирањем руководећих структура унутар Генералштаба за праћење

процеса обуке у војсци. Оно што је била основна карактеристика овог периода, да су

резултати на пољу физичког васпитања у ЈА много више посматрани кроз успехе на

спортским такмичењима јер у овом периоду нису постојали организациони облици

физичког васпитања који би кроз тестирања и оцењивања физичких способности

припадника ЈА, дали адекватне резултате за анализу физичке оспособљености

припадника војске. Ипак, на основу почетних искустава, уочене су грешке и почело је

прво са школовањем сопственог војног кадра у области физичког васпитања, затим са

писањем сопствених програма обуке и стварањем такве организационе структуре

руковођења у области физичког васпитања, а и целе обуке, која ће на адекватан начин

организовати, планирати и руководити системом физичког васпитања у војсци. После

периода обнове и изградње земље, стекли су се повољни материјални, кадровски и

други услови за развој свих облика физичке културе, престала је потреба да ЈА буде

основни носилац квалитетног спорта  у друштву  и она се оријентисала на развијање

оних облика физичке културе који су били од посебног значаја и интереса за јачање

борбене оспособљености припадника оружаних снага. Овај модел се наставио и у

време постојања ЈНА, ВЈ, ВСЦГ и ВС.

Први руководећи орган у систему Југословенске армије који је био задужен и за

физичко (телесно васпитање) и који је извршавао непосредне задатке у области

борбене обуке и васпитања војника, јединица, старешина, команди и штабова
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оружаних снага формиран је 1945. године, када је настала Трећа управа ГШ ЈА и у

оквиру ње Наставно одељење задужено за област телесног васпитања у војсци. У

даљем периоду извршен је велики број трансформација руководећих органа задужених

за процес обуке у војсци, а све у зависности од самих потреба војске и дефинисањем

задатака које је држава постављала пред пружане снаге као основну полугу у систему

одбране. Ове трансформације су, гледајући данас из историјске перспективе, биле

производ пре свега војних циљева да се процес обуке унапреди по питању

организације, планирања, програмирања, реализације и да се успостави јединствени

систем руковођења у војном систему. Руковођење у периоду од 1945. до 2014. године

је било јасно дефинисано и целокупна структура из области физичког васпитања у

процесу обуке била је под надзором Генералштаба као највишег органа у структури

војне организације. Главни носилац руковођења у периоду ЈНА била је Четврта управа

Генералштаба, која је своје ингеренције у процесу обуке и из области физичког

васпитања имала све до 1998. године, када је ова управа ушла у нову организациону

структуру ГШ ВЈ, када настаје сектор за ШОНИД (школство, обука и

научноистраживачка делатност). Овај сектор се од 2002. године трансформисао у

Управу за школство Министарства одбране и у Управу за обуку ГШ ВЈ, да би нова

трансформација била извршена 2004. године у време постојања Војске Србије и Црне

Горе, када долази до формирања Управе за школство Сектора за људске ресурсе

Министарства одбране. Данас, Управа за обуку и доктрину ГШ ВС представља

највишу организациону јединицу у систему војске формирану за руковођење и

контролу процеса обуке. На основу изнетих историјских чињеница и доказа о томе да

су реформе спроведене у области физичког васпитања у Војсци Србије у периоду 1945

- 2014. године, биле планске и према потребама које је држава постављала пред Војску

Србије у наведеном периоду и да су биле условљене формирањем специјалних

организационих целина и школовањем стручних кадрова који су управљали

организационим облицима физичког васпитања, може закључити да је и трећа

хипотеза (Х3) постављена на почетку истраживања потврдила своју тачност и

истинитост.
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10. ЗНАЧАЈ И АКТУЕЛНОСТ ИСТРАЖИВАЊА

Систем физичког васпитања у Војсци Србије у периоду 1945-2014. године, може

се посматрати као део обуке и васпитања који се одвијао у условима армијске

организације и пре свега, за њене специфичне потребе. По завршетку Другог светског

рата, оружане снаге Демократске Федеративне Југославије су биле у фази стварања  и

прилагођавања  обуке и васпитања условима које су диктирали  пре свега материјални

и организациони аспекти у којима се Југословенска армија (од 1951. године ЈНА) тада

развијала. Сам назив физичко васпитање у војсци (ЈА, ЈНА, ВЈ, ВСЦГ и ВС) је

обухватао широк простор који се може слободно, из данашњег угла, назвати физичка

култура. У периоду 1945-2014. године, у војсци, у употреби су били различити називи

за физичко васпитање: фискултура, телесно васпитање, телесно вежбање, физичко

васпитање, физичко вежбање, физичка обука.

Значај целокупног истраживања у наведеном  периоду огледа се у истицању

места и улоге физичког  васпитања у склопу општег васпитања у војсци у наведеном

периоду и приказивању начина извођења физичког васпитања у процесу обуке у

складу са постојећим условима, а све у обиму неопходном за развијање такве физичке

способности и увежбаности код војних лица која им је  била потребна за извршење

задатака у миру и рату.

Значај овог истраживања је и сагледавање историјских чињеница и њихово

анализирање са историјског аспекта из области физичке културе у смислу

организације, управљања и структуре унутар целине каква је Војска Србије, узимајући

у обзир специфичност војне професије и струке. Целокупан процес истраживања је

важан ради добијања валидних и проверених закључака неопходних усавршавању и

даљем развијању структуре, као и унапређењу управљања организационим облицима у

систему физичког васпитања (обуке), у смислу решавања  нових задатака и изазова

који се постављају пред Војску Србије данас. Посебан значај овог истраживања је тај,

што до сада ниједно истраживање из области физичке културе у војсци није било

опредељено према расветљавању недоумица и утврђивању чињеница везаних за
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увођење, развој и реализацију организационих облика система физичког васпитања у

Војсци Србије у овако дугом временском периоду.

Теоријски значај овог истраживања може се посматрати као покушај

утврђивања нових праваца и смерница по питању физичке обуке у војсци. Имајући у

виду све врсте задатака који се постављају  пред припаднике Војске Србије, потребно

је да закључна разматрања овог истраживања буду основа за будућа истраживања из

области физичке културе у процесу обуке у Војсци Србије, а и шире. Сигурно је да ће

истраживање историјске перспективе управљања организационим облицима система

физичког васпитања по питању планирања, организације, управљања људским

ресурсима, руковођења и контроле у наведеном периоду, допринети  бољем и тачнијем

сагледавању процеса обуке у једном великом систему као што је војска.

Актуелност овог истраживања огледа се у чињеници да целокупан процес

обуке у војсци, заснован на анализи система физичког васпитања кроз дате периоде,

треба да допринесе изградњи здравог, свестрано развијеног човека, способног за рад и

одбрану земље. Савремени изазови, ризици и претње постављају пред Војску Србије

нове задатке за које је неопходан висок ниво војно-стручне и физичке обуке. Честе

промене и новине које се јављају у области војне науке и ратне вештине захтевају

сталан процес праћења савремене војне обуке  и тежњу ка сталном усавршавању.

Ефикасано извршавање задатака подразумева висок ниво физичке припреме војника,

што је предуслов за квалитетно увежбавање појединаца и јединица у извршавању

војно-стручних задатака. Војска Србије данас, учествује у изградњи и очувању мира у

региону и свету и кроз међународну војну сарадњу и мултинационалне операције, што

поред извршавања основних задатака  представља безбедоносни и тешки изазов ширих

размера. Зато је обука у Војсци Србије  плански и систематски организован процес

стицања знања, вештина, навика и развијање психофизичких и моралних особина

личности неопходних за извршавање задатака на безбедан начин у миру, ратном и

ванредном стању.

Данас физичка обука у систему Војске Србије представља основу за даљу

надградњу и усавршавање сваког професионалног припадника војске, те се ова обука

сматра веома важном при реализацији свих задатака у војној служби. Савремен систем

обучавања професионалних припадника Војске Србије биће основа даљег напретка у

процесу обуке, те је неопходно и у систему физичке обуке увести новине засноване на

научноистраживачким резултатима добијеним у процесу обучавања или вредновањем
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резултата обуке.  Чињеница је да  Војска Србије има важан задатак да буде обучена и

спремна да одговори свим изазовима којима је изложена Република Србија, али

истовремено, успех у реализацији ових задатака је резултат напорне обуке свих

припадника у систему одбране.
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