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Резиме: Примена симулатора у обуци и развијању способности реаговања у ванредним ситуацијама на 

броду је савремен приступ обуке бродског кадра. Радећи по процедурама Bridge team/resource 

management и применом савремених бродских симулација студенти и кандидати се оптимално 

припремају за правилно доношење одлука приликом обављања дужности на бродовима. Оваква врста 

обуке превасходно је намењена официрима палубе, а укључује вежбе на симулатору и студије случаја 

које омогућавају полазницима стицање знања о руковођењу, одлучивању, наредбама и тимском раду. На 

овај начин се изграђује тимски дух и кандидати увежбавају у вршењу палубне страже на бродовима. 

Уштеда материјалних и финасијских ресурса је велика, а примарни циљ је стицање врхунски обучених 

официра применом савремених информационих технологија.  

Кључне речи: бродски симулатор, Bridge team/resource management, реаговање у ванредним ситуацијама 

на броду 

DEVELOPMENT OF THE PERFORMANCE TO REACT IN 

ACCORDANCE WITH THE BRIDGE TEAM/RESOURCE 

MANAGEMENT PROCEDURES USING SHIP BRIDGE SIMULATOR 

Abstract: Use of simulators in training and developing the ability to respond to emergencies onboard is a 

modern approach to the training of ship personnel. By working under Bridge team/resource management 

procedures and applying modern ship simulations, students and candidates are optimally prepared for proper 

decision-making when performing ship on board duties. This type of training is primarily intended for deck and 

engine officers, and includes simulator exercises and case studies that enable trainees to gain knowledge of 

leadership, decision making, orders, and teamwork. In this way, the team spirit is built and the candidates are 

practiced in performing watchkeepingo оn ships. The savings in material and financial resources are substantial 

and the primary objective is to acquire highly trained officers using modern information technologies. 

Key words: ship bridge simulator, Bridge team/resource management, emergency response onboard 

1. УВОД   

Примена симулатора у обуци и развијању способности реаговања у ванредним 

ситуацијама на броду је савремен приступ обуке бродског кадра. Војна академија 

располаже савременим бродским симулатором за обуку у речном и поморском 

окружењу који се примењује на вежбама из наутичких предмета и обукама помораца и 

бродара. Под бродским симулатором се подразумева систем који симулира употребу 

командног моста савременог брода и омогућава да се у кабинетско – лабораторијским 

условима увежбавају поступци управљања бродом у различитим хидрометеоролошким 

условима и подручјима пловидбе. Поштујући препоруке Међународне поморске 

организације (International Maritime Organization – IMO), ради побољшања обучености 

помораца и бродара бродски симулатори постају светски тренд усвајања знања 

потребних за оптимално вођење брода (STCW 10, 2010); (Šoškić, Ćurčić, Radojević 
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2011). Обука у реалном времену и условима (real time education), сигурно представља 

највећи изазов за кандидате, међутим у многим случајевима се показало да је 

ефикаснији начин учења вештина управо обука на симулатору по процедурама Bridge 

team/resource management. Заправо, Bridge Team/Resource Management (BTRM), 

представља ефикасно управљање и коришћење свих ресурса, људских и техничких, 

који су на располагању посади на командном мосту како би се осигурала сигурна 

пловидба. Слабост у организацији и управљању на командним мостовима наводи се као 

главни узрок жртава бродских несрећа широм света. Несреће у спровођењу бродских 

активности су често изазване грешкама у управљању ресурсима. Управљање ресурсима 

на командном мосту смањује ризик од поморских несрећа помажући бродској посади 

на мосту да предвиди и правилно одговори на променљиву ситуацију. Принципи добре 

праксе управљања (менаџмента) на командном мосту су: 

• заједнички поглед на циљеве, 

• пренос одговорности, 

• ефикасна организација и 

• осећај заједништва тима у постизању циљева (Focus on Bridge Resource 

Management 2009).  

Стога, BTRM се усредсређује на вештине посаде на мосту као што су тимски рад, 

изградња тима, комуникација, лидерство, доношење одлука и управљање ресурсима и 

укључује то у ширу слику организационог и регулаторног управљања (менаџмента). 

Обука тима (посаде) на мосту спроводи се са свим члановима посаде моста како би се 

осигурало да разумеју своју улогу и одговорности, како за рутинске дужности, тако и у 

случају инцидента/ванредне ситуације (Bridge Resource Management 2014). 

Поморцу су за сигурно и безбедно вођење брода на располагању многи ресурси у 

које пре свега спадају: 

• електронска опрема (тј. радар, дубиномер, GPS/DGPS, противсударни радар 

– ARPA, жироскоп), 

• карте и публикације, укључујући електронске публикације, 

• фактори окружења (тј. плима, ветар, струја), 

• електронски приказ пловидбених карата и информациони систем (Electronic 

Chart and Display Information Systems – ECDIS), 

• служба праћења саобраћаја бродова (Vessel Traffic Services – VTS), 

• план пловидбе (Passage plan), 

• унутрашња и спољна комуникациона опрема, 

• навигацијски телекс NAVTEX (NAVigational TEleX) , 

• аутоматски идентификациони систем (Automatic Identification System – AIS), 

• особе са познавањем локалних услова пловидбе (тј. пилот), 

• особље на мосту (тј. заповедник, официр палубне страже, кормилар, 

осматрач). 

Радећи по процедурама Bridge team/resource management и применом савремених 

бродских симулација студенти и кандидати се оптимално припремају за рад на 
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бродовима (IMO Model course 1.22, 2002). Главна предност симулатора је могућност да 

сваки полазник сагледа свој рад, уколико има потребе понавља исти сценарио и 

увежбава сам процес доношења одлуке кроз један развојни процес током симулације. 

Према овим процедурама студенти и кандидати су ангажовани на командном мосту 

брода као чланови тима за вођење навигације и управљање бродом. У тиму су у 

улогама у којима командују (доносе одлуке), воде навигацију на картама и извршавају 

команде.  

2. РАЗВИЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ РЕАГОВАЊА У ПЛОВИДБИ УПОТРЕБОМ 

БРОДСКОГ СИМУЛАТОРА  

Сценарији за развијање способности реаговања у ванредним ситуацијама на броду 

су израђени и примењени на бродском симулатору (NTPRO 5000). Сценарији за вежбе 

се израђују за унутрашње и/или обалне пловне путеве, јер отворено море не представља 

погодно окружење за решавање од стране полазника. Вежбе се могу планирати и 

програмирати тако да удовоље потребама дотичне групе. Сам софтвер омогућава 

одабир различитих врста бродова, подручја пловидбе, препрека пловидбе, и другог 

саобраћаја у зависности од групе. Оно што је посебно значајно је могућност креирања 

различитих хидрометеоролошких услова и сценарија тако да групу упозна са 

одређеним подручјем или стањем у условима различите визуализације. На овакав начин 

побољшава се квалитет обуке бродске посаде.  

2.1. Вежба на симулатору – ванредна ситуација на броду  

На бродовима се може десити велики број различитих ванредних ситуација и 

опасности. Ванредне ситуације на броду могу се дефинисати као ситуације ван 

нормалних радних параметара где се корективне одлуке и поступци заснивају на 

документованим процедурама. У бродском контексту, примери могу бити „пад човека у 

воду“, квар кормила или пожар на броду. Једна од најосетљивијих ситуација која има 

највећи ризик по људски живот је пад човека са брода у воду. Ова ванредна ситуација 

изузетног ризика (степен ризика зависи од хидрометеоролошких услова) захтева да се 

успешно спроведе поступак по Плану за случајеве ванредних ситуација и опасности 

(Contingency Plan) и одабере прикладан маневар за спасавање човека из воде. 

2.1.1. Спасавање човека из воде - процедура 

Сваки брод, било да је у пловидби или у луци (на сидру, плутачи или привезан уз 

обалу), обавезан је да пружи помоћ човеку који је са брода пао у море. Такву помоћ 

мора пружити и бродоломницима са потопљених или напуштених бродова.  

Разликујемо три могућа случаја пада човека у воду: пад човека је непосредно уочен 

од стране посаде са командног моста, пад човека се посредно јавља командном мосту 

путем гласа и нестанак човека је накнадно утврђен (није уочен непосредан пад човека у 

воду).  

Чим неко са брода опази човека у води или види да је са брода пао у море мора 

гласом да извести „Човек у мору десно (или лево)“ и баци у море најближи колут за 

спасавање. Заповедник брода или официр палубне службе чим чује глас да је човек у 

мору одмах издаје команду да се пребаци кормило на ону страну на коју је човек пао па 

онда примењује један од маневара који је најприкладнији за тренутну ситуацију. 

Оваквим поступком човек који је пао у море је далеко од бродских пропелера. Заправо 

на броду са којег човек падне у воду процедура је да се уцрта и означи позиција пада 



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

62 

 

човека у воду и дању истакне застава „О“ (OSCAR) по Међународном сигналном 

кодексу.  

Најкомплекснији уједно и најзахтевнији случај се догађа када човек падне у море, а 

при том се не опази да је пао, на пример, ноћу, по магли, по узбурканом мору итд. У 

ванредним ситуацијама, једино правилна обученост може да помогне у спасавању 

живота. Узимајући у обзир чињеницу да се такве ситуације углавном дешавају при 

неповољним спољашњим условима неопходна је посебна обученост и присебност. 

(Radojević, Kresojević 2018).  

 

 

Слика 1 – Завршна фаза успешно спроведеног маневра на бродском симулатору при неповољним 

хидрометеоролошким условима 

 

Инструктор током вежбе посматра реакције, процес доношења одлуке, наређивање 

и наравно решавање ванредне ситуације (слика 1). Такође, на инструкторској станици 

може да прати позицију и процес решавања задатка. По завршетку вежбе на основу 

резултата могу се правити и спроводити различите врсте анализа. 

Кључно питање у BTRM обуци је укључити полазнике. То им омогућава да не буду 

само гледаоци у теоретском делу обуке и пуки учесници у обукама на симулатору, већ 

да се активно промовише дискусија током радионица и у активној дискусији, подстиче 

размена мишљења и искуства после сваке вежбе на симулатору. Овакав приступ 

помаже полазницима да истакну научене лекције (Bridge Resource Management 2014). 

 

3. ЗАКЉУЧАК 

 

Поред развоја савремених електронских навигацијских уређаја који се константно 

усавршавају дајући тачније позиције брода и олакшавајући пловидбу, развој 

способности правовременог реаговања и управљање посадом добија нову димензију. 

Наиме, електронски системи су поуздани само онолико колико су обучени корисници, 

односно управитељи система. (Swift 2004) Познавање изазова, ризика и претњи и 

процедура Bridge team/resource management, који се константно надграђују новим 
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теоретским и искуственим знањима, представља основ правилног доношења одлуке 

(decision making) у ванредним ситуацијама на броду. Примена симулатора у обуци и 

развијању способности реаговања у ванредним ситуацијама на броду је савремен 

приступ обуке бродског кадра. Оваква врста обуке превасходно је намењена 

официрима палубе, а укључује вежбе на симулатору и студије случаја које омогућавају 

полазницима стицање знања о руковођењу, одлучивању, наредбама, тимском раду итд. 

Сам процес доношења одлуке мора бити заснован на усвојеним принципима, претходно 

стеченим научним сазнањима и успостављеним процедурама реаговања у ванредној 

ситуацији на броду. Симулатори као средство које се користе у обуци имају много 

предности у односу на класичан облик наставе: могу се употребљавати без обзира на 

временске услове, наставник у сваком тренутку може да прекине обуку, вежбе могу да 

се понављају, снимају, пуштају поново и при томе обука се врши у сигурним 

кабинетским условима (Salman 2013). На овај начин се изграђује тимски дух и 

полазници увежбавају у вршењу палубне страже на бродовима. Уштеда материјалних и 

финасијских ресурса је велика, а примарни циљ је стицање врхунски обучених официра 

применом савремених информационих технологија. 
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