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МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈ НАЦИОНАЛНЕ ЛОГИСТИКЕ И  

ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ 
Дејан Николић,1 Драган Стевановић 2,  Влада Митић 3, Милан Ковачевић4 

Резиме: Национална логистика је сложена, разноврсна и захтева употребу модерне технологије и 

савременог управљања, али и одржавање сигурности и квалитета токова људи, информација и 

материјала. У случају војне логистике посебан проблем је ефикасно и ефективно повезивање војног и 

„цивилног“ сектора како би се припремило и реализовало снабдевање (набавка), материјална, радна и 

свака друга подршка националне привреде напорима оружаних и, уопште, безбедносних снага. Овај рад 

даје извршни преглед природе националне логистике као и њен утицај и везу са логистиком система 

одбране као и указивање потребе за детаљним истраживањем о овој проблематици. 

Кључне речи: Национална логистика, одбрана, оружана борба. 

MUTUAL IMPACT OF NATIONAL LOGISTICS AND DEFENSE 

COUNTRIES 

Abstract: National logistics is complex, diverse and requires the use of modern technology and modern 

management, as well as maintaining the safety and quality of the flow of people, information and materials. In 

the case of military logistics, the effective and efficient linking up of the military and civilian sectors is a 

particular problem, in order to prepare and realize the supply, procurement, material, labor and any other support 

of the national economy to the efforts of the armed and, generally, security forces. This paper provides an 

executive overview of the nature of national logistics as well as its impact and relationship with the logistics of 

the defense system, as well as indicating the need for detailed research on this issue. 

Keywords: National logistics, defense, armed struggle. 

1. УВОД  

Савремени токови у свету и променљиви услови окружења захтевају савремену 

логистику система одбране која се као динамични систем перманентно мења, 

усавршава и прилагођава окружењу, што намеће нове захтеве и задатке пред 

руководством система одбране. 

Као витална компонента постојања и функционисања војске препозната је 

националнa логистикa. Сви досадашњи ратови и остале прилике у којима је ангажована 

војска, на различитим просторима и у различитим епохама, захтевали су одговарајућу 

логистичку подршку.  

„Логистика има своје корене у националној економији. У овој области доминирају 

цивилни утицаји и цивилна власт ... (тако) главни критеријум логистике је ефикасност 

производње. С друге стране, крајњи производ логистике лежи у операцијама борбених 

снага. Ту логистику доминира војни утицај и војна власт ... (тако) главни критеријум је 

његова ефикасност у стварању и одржавању борбених снага у акцији против 

непријатеља. Пошто је логистика под два доминантна утицаја, очигледно је да се могу 

појавити околности под којима су цивилни критеријуми и војни критеријуми у 

хармонији - или понекад, они су против. Ово је корен многих постојећих разлика у 
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мишљењима у односу на националну одбрану: критеријуми пресуде које користе 

цивилни руководиоци често се разликују од критеријума које користе војни 

заповедници. " (Eccles, 1968). 

„Привреда и њезине многобројне производне, услужне и прометне делатности 

обезбеђују основна материјална добра за живот становништва и оружаних снага и за 

функционисање свих елемената система друштва.... Привредна делатност, њезини 

капацитети, обим и квалитет производње од виталног су значаја за вођење 

општенародног одбрамбеног рата властитим снагама.“ (Мамула, 1985). 

„Материјалне и друге потребе за успешно вођење оружане борбе обезбеђују се, 

првенствено, из соспствених материјалних извора...“ (Центар за стретегијска 

истраживања ГШ ЈНА, 1983). 

Током историје припреме и реализација логистичке подршке војске решавани су на 

различите начине, ослонцем на властите војне ресурсе, ресурсе осталих субјеката у 

држави (тј. ресурсе позадине), ресурсе савезника, као и ослонцем на ресурсе 

противника. Логистичке активности увек су биле везане за обезбеђење наоружања и 

војне опреме, снабдевање муницијом, решавање проблема исхране људства, 

омогућавање кретања војске, здравствено збрињавање, заштиту од атмосферских 

утицаја, итд. (Миленков, Дроњак, & Парезановић, 2015). Променом физиономије 

оружане борне, у којима се у оквиру војних операција захтева стална мобилност и 

троше велике количине залиха, национална логистика добија на значају. 

Овај рад даје извршни преглед природе националне логистике као и њен утицај и 

везу са логистиком система одбране. 

2. ОДБРАНА КАО ДРЖАВНА ФУНКЦИЈА 

Колективна и индивидуална одбрана је неотуђиво право сваке државе. Из тога 

следи да је одбрана веома важна државна функција за чију реализацију је одговорна 

власт (законодавна, извршна и судска). Одбрана државе је општа потреба, право и 

обавеза свих субјеката одбране и безбедности земље. Па у складу са тиме сви ресурси 

(без обзира на власништво) којима држава располаже, односно који су на њеној 

територији, у одређеним условима постају одбрамбени потенцијал и доводе се у 

функцију одбране земље, сагласно њиховој природи и потребама земље у одбрани. 

Субјекти одбране свој допринос у одбрани земље дају на законски уређен начин. 

Права и дужности грађана у одбрани земље су: војна обавеза; учешће у цивилној 

одбрани и заштити; радна обавеза и материјална обавеза.5 Организацију одбране 

одређују односи у производњи, јер су они база за све остале односе6. Одбрана захтева 

интеграцију широког обима са јасно одређеним односима организација (подсистема) и 

појединаца у систему одбране, јер свака изолованост представља слабљење одбрамбене 

организације, односно њене отпорности. У одбрани државе ангажују се сви 

материјални, људски и остали ресурси, у складу са потребама. 

Систем одбране је вертикално устројен и организационо увезан и треба да 

омогућава функционисање одбране, у свим областима, на посредан и непосредан 

начин. Систем одбране реализује задатке у области војне и цивилне одбране.  

 

                                                 
5 Закон о одбрани, члан 47 
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производњу, уређеност власничких односа, итд. 
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Велики број екстерних и интерних фактора утичу на ефикасност и ефективност 

система одбране, односно само окружење система одбране због њене променљивости и 

комплексности утиче на њену ефикасност и ефективност. Војска и остали подсистеми 

система одбране имају своју логистичку подршку и извесну логистичку аутономију, а 

за дуготрајније ангажовање ослањаће се на националну логистику која је усмерена на 

ресурсе државе, партнера и савезника. 

С обзиром на опасност коју агресија носи по државу и на ресурсе који се у њој могу 

потенцијално ангажовати, треба посветити и адекватан значај припреми за одбрану. 

Припремајући се за заштиту својих интереса и одбрану држава ствара и развија 

организовани систем одбране. Да би систем одбране могао да функционише ефикасно и 

ефективно, деловање му се усмерава законом, одређују му се мисија коју треба да 

испуни (оправда својим постојањем и деловањем), циљеви које треба достићи, 

резултати које треба остварити, задаци које треба извршити, начини поступања у 

различитим стањима (стање непосредне ратне опасности, ратно, ванредно) и начела 

(принципи) функционисања, у различитим стањима и различитим амбијенталним 

условима. 

Држава непрекидно развија и унапређује одбрамбене могућности са циљем 

спречавања нарушавања безбедности, развија и припрема се за супротстављање 

угрожавању безбедносних интереса. Ефикасно управљање Војском и осталим 

подсистемима одбране, са адекватном логистичком подршком, омогућава извршавање 

наменски задатка свих подсистема одбране са циљем остваривања сопствене мисије. 

Држава, као најпозванија и најодговорнији носилац одбране, мора решити 

суштинска логистичка питања одбране међу којима и питање националне логистике. У 

том смислу државни и привредни органи (укључујући и приватни сектор), власници 

имовине и капитала и остали субјекти одбране и безбедности земље морају се учинити 

носиоцима одговарајућих обавеза. Та одговорност је једнако важна како у фази 

припрема за одбрану, тако и у њеном остваривању ангажовањем снага одбране на 

матичној територији и изван ње – свуда где су угрожени, односно где постоје државни 

интереси. 

3. НАЦИОНАЛНА ЛОГИСТИКА У ФУНКЦИЈИ ОДБРАНЕ 

Да би једна држава могла да реализује све државне функције, а посебно одбрану, 

мора поседовати одређену националну логистику. Национална логистика једне државе, 

поред оспособљених кадрова за провођење логистичких процеса, чини: адекватна 

правна регулатива; одговарајућа производња и услуге; услужна опрема; сировине; 

енергенти; инфраструктура и остала неопходна подршка за реализацију одговарајућих 

производно-услужних, социјалних, образовних, културних, одбрамбених и других 

планова и програма који имају за циљ да повећају економску и одбрамбену моћ земље 

и да задовоље разноврсне потребе становништва. 

Способност државе да мобилише и искористи све своје економске, привредне, 

индустријске и војне резерве ради подршке оружаних снага директно дефинише 

способност државе да реализује функцију одбране и води рат (њен ратни потенцијал). 

Та мобилизација индустрије и привреде представља огроман логистички процес. 

Логистички процес, користећи се главним елементима логистике (захтевима, набавком 

и расподелом), употребом логистичких категорија (људство, материјална средства, 

инфраструктура – постројења и службе) и основним аспектима менаџмента 

(планирањем, организацијом, спровођењем и контролом) образује спону између 
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економског система државе и задатака и операција борбених снага (снага одбране). 

Логистички процес је истовремено и економски елемент војних операција и војни 

елемент привреде. 

Ради успешног остварења одбране државе, у току припрема за одбрану и у току 

извођења одбране, системски се морају на нивоу државе решавати бројни проблеми 

националне логистике који омогућавају функционисање субјеката одбране (Андрејић, 

Соколовић, & Миленков, Концепт развоја служби логистике, 2010), а то су: 

 припреме за функционисање државних органа у кризним ситуацијама, ванредном 

стању и у рату; 

 привредно-системске припреме земље за рат; 

 материјалне и здравствене припреме предузећа и установа за одбрану; 

 опремање Војске и МУП-а наоружањем и војном опремом; 

 обезбеђење исхране и снабдевања другим потребама цивилног становништва; 

 обезбеђивање сировина и репроматеријала за производе без којих није могућ 

живот у рату и за време економских блокада и санкција; 

 функционисање великих привредних и других важних система без којих није 

могуће обезбеђивање одговарајућих материјалних предуслова одбране; 

 функционисање система здравствене заштите - укључивши и лечење и 

производњу лекова и другог санитетског материјала; 

 обезбеђивање новчаних принадлежности запосленима; 

 обезбеђење материјала за потребе пољопривредне производње као и 

обезбеђивање радне снаге (између осталих и за породице чији су чланови 

ангажовани у Војсци или МУП-у); 

 одржавање неопходних комуникација; 

 помоћ оружаним снагама у одржавању објеката; 

 одржавање саобраћаја у функционалном стању; 

 обезбеђење енергената и погонског горива, за потребе Војске, МУП-а и грађана; 

 функционисање информативног система, посебно у функцији супротстављања 

пропаганди противника; 

 обезбеђење државних органа системима веза; 

 одржавање економске стабилности; 

 финансирање одбрамбених припрема и ратног стања државе; 

 финансирање учешћа наше војске у међународним мисијама и друге обавезе. 

Остваривање наведених логистичких подухвата у току рата биће отежано, али без 

задовољења неких од наведених захтева неће бити могућ ни одбрана државе (Андрејић 

& Љубојевић, 2009). Део ресурса7 држава усмерава и даје на располагање и коришћење 

Војсци као најважнијем подсистему одбране.  

Употреба државних ресурса мора се оптимизовати8 у мери која обезбеђује 

захтевану оперативну и функционалну способност система одбране. 

Смањење9„пасивних“ ресурса се организационо може смањивати опредељењем система 

одбране да „масу замени брзином реаговања“ одбрамбеног система (Андрејић, 

Соколовић, & Миленков, 2010). 
 

                                                 
7 Људски и метеријални ресурси. Материјални ресурси: финасијска средства, енергија, сировина и други 

материјали од општег и посебног, стратегијског значаја (Мирковић, 2007) 
8 Избегавати „дуплирање ресурса“ 
9 Тежити система ка оптимизацији  
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Држава преко националне логистике, а у складу са могућностима и ресурсима које 

обезбеђује привредни систем земље, обезбеђује логистичку подршку јединица и 

установа Војске, у свим фазама животног циклуса система. Логистички органи у 

Војсци, у складу са ресурсима и могућностима, које је обезбедила национална 

логистика спроводе логистичку подршку јединица и установа Војске у миру и рату. 

С обзиром на додељене мисије, Војска има извесну „контролисану“ логистичку 

аутономију, по свим логистичким функцијама. Логистичка подршка се остварује у 

складу са законима и принципима, уз пуно поштовање власништва над средствима за 

производњу и власништва над ресурсима који се користе у процесу логистичке 

подршке. 

4. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОКРУЖЕЊА ОДБРАМБЕНЕ ЛОГИСТИКЕ 

Упркос констатацији да је пословна логистика као вештина препозната у војној 

логистици са једне стране (Јурчић, Милановић, & Матић, 2015), и да са друге стране 

војна логистика у циљу свог развоја користи достигнућа праксе пословне логистике 

(McGinnis, 1992), морамо се сложити да између њих постоје значајне разлике.  

Прва и најважнија разлика лежи у чињеници да интерес одбране, а самим тим и 

одбрамбене логистике, није да максимизира новчану добит већ да унапреди 

ефективност и ефикасност војске која има мисију да одбрани државу и заштити њене 

националне интересе. Из логистичке перспективе ова кључна разлика указује на 

различите интересе државног и приватног сектора. На пример, пракса показује да у 

мирнодопским условима се од менаџмента система одбране захтева економичан начин 

функционисања логистичке подршке оружаних снага једне земље, али онда - често у 

веома кратком року – се прелази у стање у којем је ефикасност најважнија и има 

примаран значај, а цена коштања постаје ирелевантан фактор. Стога, држава планира и 

издваја ресурсе операцијама како би постигао финансијске резултате. 

Друго, околина у којој се логистика одбране одвија разликује се драстично од 

околине у којој пословна логистика битише. Одбрамбена логистика оружаних снага се 

ангажује у случају веома разнородних кризних ситуација, као што су: индустријски 

акциденти, земљотреси, поплаве, еколошки акциденти, епидемије, пожари великих 

размера, мигрантске кризе (премештање становништва), већи терористички акти и још 

много сличног.  Последице неефикасне одбрамбене логистике у наведеним ситуацијама 

биле би у многоме драстичније у односу на последице настале неефикасном пословном 

логистиком.   

Теће, у кризним ситуацијама потражња за ресурсима од стране одбрамбене 

логистике, а у циљу подршке функционисања система одбране, је повећана и убрзана. 

Често се тада одбрамбена логистика суочава са оштећеном инфраструктуром10, 

недостатком транспортних средстава,  прекидом комуникација, физичким насиљем у 

многим облицима, као и присуством бројних повређених у зони операција (D.Yoho, 

Rietjens, & Tatham, 2013). Укратко, можемо рећи да грешке у контексту пословне 

логистике у тим ситуацијама, могу довести до губитка профита или у крајњем смрти 

организације.  

Четврто,  одбранбена логистика очекује од националне логистике, поред онога што 

очекује привреда, да је, у идеалном случају, снабде свим врстама потребних материјала 

 

                                                 
10 Комуникације, складишта, производни капацитети. 
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и опреме и пружи све врсте услуга које су потребне у кризним ситуацијама. Са војно-

безбедносног становишта то имплицира логичку тежњу да се што више произведе у 

земљи, посебно хране, воде, енергије, наоружања и војне опреме, што може утицати на 

националну економију (државом генерисана тражња) (Станојевић, Мишковић, & 

Јефтић, 2017). Стога се мора признати да сви случајеви који захтевају збрињавање 

повређених и оболелих, збрињавање и расељавање становништва (и животиња), 

довођење неопходног људства и доставу опреме, одржавање опреме, припрему и 

дистрибуцију хране и воде, неодложну изградњу или санацију неопходних зграда и 

инфраструктуре, представљају оне у којима морају да се ангажују државни органи11 и 

подизвођачи из приватног сектора. 

Како би се превазишли недостаци у снабдевању проузроковани могућим блокадама 

или прекидом комуникација идеално би било ослонити се у потпуности на домаћу 

производњу или залихе. Држава мора организовати, планирати и припремати свој 

одговор у оваквим ситуацијама. Због тога је потребно да држава изгради посебну 

структуру управљања националном логистиком, изгради инфраструктуру и оспособи 

организације које могу ефективно и ефикасно деловати уколико дође до нежељених 

ситуација. 

5. ЗНАЧАЈ ПОЗНАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА НАЦИОНАЛНЕ ЛОГИСТИКЕ 

Стечена искуства из кризних ситуација, у којима су се нашле државе и народи,  

показују да најпоузданији ослонац за одбрану националних циљева и земље у целини је 

постојање развијене националне логистике односно: 

 поседовање разноврсних залиха; 

 сопствене производње – како наоружања и војне опреме, тако и других 

производа, почев од прехрамбених, затим машина, робе широке потрошње па до 

енергената; 

 одржавање свих видова комуникација.,  

Историја је показала да разноврсне санкције, економско-финансијске блокаде, 

забране кретања роба и услуга, војне и поморске блокаде, као и борбена дејства, имају 

за циљ да наруше одбрамбену способност једне земље  а самим тим и натерају на 

прихватање политичких решења. Чињеница је да војске без хране, муниције и 

енергената не могу да добију рат, а становништву се тако лакше урушавају воља и 

морал. 

Историјска је чињеница да је Србија (СР Југославија) издржавала терет санкција и 

рата12 захваљујући великим војним залихама, робним резервама, сопственој 

производњи хране и електричне енергије која је задовољавала домаће потребе и 

производњи нафте и гаса која је покривала око 30% домаћих потреба. 

У новије време све више се јављају и парцијалне претње прекида снабдевања 

одређеним робама – материјалима или прекидима неких линија транспорта и 

комуникације. Такви су, на пример, могући прекид транспорта природног гаса из 

Русије путем украјинских гасовода, што ће погодити многе европске земље, а посебно 

Србију која нема друге правце снабдевања гасом. Слично би се догодило када би се 

 

                                                 
11 Међу којима војска свакако представља најопремљенију и најоспособљенију организацију 
12 У периоду од 30. маја 1992.  до 22.новембра 2005. године  (13 година). 
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прекинуло снабдевање рафинерије у Панчеву нафтом путем нафтовода Јанаф из 

Хрватске. 

Морамо навести да последице, сличним онима које настају услед ратова или 

санкција, настају и у случају природних или вештачки изазваних акцидената и 

катастрофа. Земљотреси, поплаве и еколошке катастрофе могу битно пореметити 

нормалне токове робе и људи.  

Из претходно наведеног можемо закључити   да привреда и ресурси једне земље 

представљају најпоузданију и најзначајнију логистичку базу одбране. Познавање стања 

и могућности привреде као и расположивих ресурса помоћи ће разумевању тренутних и 

будућих захтева који се могу поставити пред националну логистику. Односно можемо 

рећи да је могуће одредити потенцијал националне логистике – ресурсе и 

инфраструктуру, и операционализацију искоришћења тих ресурса и инфраструктуре, 

познавањем могућности  привреде једне земље (Станојевић, Мишковић, & Мишев, 

Национална логистика и безбедност, 2017). 

6. ЗАКЉУЧАК 

Национална логистика обезбеђује средства за стварање и подршку борбених снага. 

Она је спона између националне привреде и операција борбених снага (Eccles, 1968). 

Тако она у економском погледу ограничава величину борбених снага које се могу 

формирати, док у оперативно погледу ограничава величину снага које се могу 

употребити у борби.  

Суштински можемо рећи да сви случајеви који захтевају збрињавање повређених и 

оболелих, збрињавање и расељавање становништва (и животиња), довођење 

неопходног људства и доставу опреме, одржавање опреме, припрему и дистрибуцију 

хране и воде, неодложну изградњу или санацију неопходне инфраструктуре, 

представљају оне у којима морају да се ангажују државни органи, међу којима оружане 

снаге свакако представља најопремљенију и најоспособљенију организацију. То су 

ситуације када треба да функционише „државна логистика” или „национална 

логистика”13. Претходни став имплицира да је неопходно да држава има изграђену 

посебну структуру управљања националном логистиком, изграђену инфраструктуру и 

оспособљене организације које могу ефективно и ефикасно деловати уколико дође до 

нежељених ситуација.  

Са друге стране уочава се да „Одбрана, као важна државна функција, и њена 

логистика, као и савремени трендови у конципирању и функционисању логистике у 

модерним војскама и војним савезима нису уважени у потребној мери. Није у довољној 

мери уважена чињеница да савремена Војска мора бити високо логистички одржива“ 

(Андрејић, Соколовић, & Миленков, 2010). 

Претходно наведеном мора се додати и чињеница да логистика представља велико 

организационо ограничење при одлучивању о употреби оружаних снага захтевајући од 

система који претендује да буде подржан да се активно односи према логистичком 

систему који га подржава (Андрејић, Миленков, 2012). 

Можемо закључити да потребни ресурси одбране су, адекватно захтевима система 

одбране, од виталног значаја и изискују њихово стално развијање, одржавање и 

унапређивање. Ресурси одбране се изграђују за потребе одбране и заштите 
 

                                                 
13 Придев „национални” треба разумети као „државни” 
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одбрамбених интереса земље, превенције сукоба и криза и очувања мира и стабилности 

у региону и свету. Односно, са друге стране , систем одбране има обавезу да обезбеди 

хармоничан привредни развој државе, тј. да се кроз остваривање циљева и реализацију 

задатака система одбране, створе услови за бржи привредни развој а самим тим и 

функционисање националне логистике (Rodrigue & Slack, 2002). 

Такође је потребно указати на чињеницу да садашњи привредни пејзаж и 

средњорочне и дугорочне прогнозе будућности указују на то да интегрално управљање 

националном логистиком треба посматрати као конкурентно средство. Да би се 

постигао одрживи развој активности, потребно је деловање у различитим стратешким 

областима, како на приватном тако и на јавном нивоу. У циљу позиционирања 

логистике као стратешког алата, образовање је потребно на оперативном, пословном и 

државном нивоу, заједно са развојем политика које промовишу иновације и 

омогућавају имплементацију иницијатива у овој области (Strategic Vision Document 

2020 of Integral Logistics in Spain). 

На крају можемо уочити да се сам по себи намеће закључак да наука мора 

активније да се укључи у решавање проблема будућег развоја националне логистике, у 

којем ће се управљање перформансама придати значајније место, јер је она предуслов 

укупног развоја државе а самим тим и система одбране. 
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