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ТЕМА 11: ТАКТИЧКО ТЕХНИЧКИ ЗБОРОВИ
САДРЖАЈ:
1. Практични облици обуке у Војсци Србије
2. Тактичко технички зборови – практична настава

1. ПРАКТИЧНИ ОБЛИЦИ ОБУКЕ У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
1.1. ВРСТЕ ОБУКЕ
У односу на субјекте обучавања, обука се дели на: индивидуалну обуку (обука појединца), обуку послуга, посада и тимова, колективну обуку (обука јединица) и обуку команди.
У односу на садржаје обучавања обука се дели на: војностручну обуку и физичку обуку.
Војностручну обуку чине садржаји из: тактичке обукe, ватрене обукe, наоружања,
средстава и опреме рода-службе, правила службе, међународног хуманитарног права,
правила употребе, стројеве обуке и морала.
Физичку обуку чине садржаји: јутарње (кондиционо) вежбање, часови физичке обуке и
примењено физичко вежбање.
1.1.1. Индивидуална обука
Индивидуална обука је процес у коме се појединци обучавају за специјалност у оквиру
свога рода-службе, односно за обављање конкретне дужности у командама и јединицама.
Према садржају индивидуална обука дели се на:
- основну,
- специјалистичку и
- функционалну.
Основна обука је јединствена за све и намењена је стварању поузданог, дисциплинованог,
физички спремног и мотивисаног војника, који поседује основне вештине и квалитете потребне за борбу и очување живота у борби. Обука се реализује у центрима за основну обуку ( Сомбор, Ваљево и Лесковац).
Циљеви основне обуке су да се војници обуче за:
- правилно руковање и употреба личног наоружања, средстава ратне технике и опреме
(разна гађања);
- правилно извршавање борбених радњи и поступака на бојишту (неприметно кретање,
пузање);
- предузимање мера заштите у миру и оружаном сукобу (израда заклона) и
- успешно обављање дужности органа унутрашње и стражарске службе.
Специјалистичка обука је напредна индивидуална обука којом се стичу специјалистичка
знања и вештине за сваку војноевиденциону специјалност родова и служби, неопходних за
самостално обављање формацијских дужности. Обука се реализује у центрима за специјалистичку обуку (Батајница, Панчево, Пожаревац, Горњи Милановац, Крушевац).
1.1.2. Обука послуге, посаде или тима
Обука послуге, посаде или тима је врста обуке у којој се реализује део индивидуалне специјалистичке обуке. Циљ ове обуке је овладавање вештинама за рад у тиму и постизање
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ефикасности коју појединац самостално не може постићи (обука посаде тенка,
увежбавање послуге хаубице).
1.1.3. Колективна обука
Колективна обука укључује обуку две или више послуга, посада или тимова, јединица
сталног или привременог састава и команди у извођењу борбених дејстава.

2. ТАКТИЧКО ТЕХНИЧКИ ЗБОРОВИ-ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Збор је организациони облик обуке где се, претежно показном методом (демонстрирањем)
постиже циљ, односно где се учесници стављају у ситуацију да прате демонстрације, разјашњавају и уједначавају своја теоријска знања и поступке. Према намени, зборови могу
бити: тактички, технички и тактичко технички (ТТЗ).
Тактички зборови се изводе у виду показних вежби ради уједначавања погледа о борбеној
употреби тактичких јединица и њиховом међусобном садејству.
Технички зборови се организују ради тога да се официри, подофицири и војници упознају
са новоуведеним средствима наоружања и опреме у Војсци или да освеже раније стечена
знања о наоружању и техници, као и да се цивилним структурама предочи техника са
којом располаже Војска Србије.
Тактичко технички зборови се изводе по наређењу команданта јединице и то на следећим
местима: аеродромима, касарнама, у градовима где је то најпогодније ради посете
цивилног становништва и у другим условима. За сваки тактичко технички збор се
израђује: шема са радним тачкама где се постављају наоружање и опрема уз обавезан
пано са основним тактичко техничким карактеристикама средства које се представља, да
би се учесници тактичко техничког збора што боље информисали о сваком изложеном
средству.
Тактичко технички зборови су комбинација тактичког и техничког збора. Свака јединица
изводи тактичко техничке зборове са техником са којом располаже. Тактичко технички
зборови се организују када су војне свечаности, прослава дана јединице, када је дан
отворених врата, где могу присуствовати и грађани, а неопходно би било да у сарадњи са
центрима Министарства одбране за локалну самоуправу, средње школе са територије
јединица локалне самоуправе где се изводи ТТЗ доведу ученике од првог до четвртог
разреда средњих школа како би се ученици упознали са наоружањем и опремом са којом
располаже Војска Србије и усвојили нека почетна знања о наоружању и опреми Војске
Србије.

ПРИЛОГ:
− Фотографије са тактичко техничких зборова.
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