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ИЗРАДА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВЕ СИЛЕ У 

НАПАДУ ЗИМИ 
Срђан Костић1, Александар Алексић2, Јовица Милићевић3 

Резиме: Утврђивање, као елемент борбених дејстава, представља велики и напоран процес, како за лице 

које одлучује о врсти и месту објеката, тако и за људство које га треба реализовати. Када се у тај процес 

дода и зимски период, као фактор времена, утврђивање постаје изузетан задатак, који се реализује уз 

велике напоре. У нападним дејствима зими, често може доћи до вишедневних задржавања. Чак и 

задржавање неколико сати на отвореном, под дејством оштрих временских прилика зими, може довести 

до избацивања дела или комплетне јединице из строја. У таквим условима, мора се водити посебна брига 

о повереном људству, којем се мора обезбедити привремени смештај и могућност заклањања од 

временских непогода до наставка дејстава или израде трајних објеката који ће омогућити потпуну 

заштиту живе силе.  

Кључне речи: утврђивање, зима, напад, привремена заштита живе силе 

 

CONSTRUCTION OF TEMPORARY OBJECTS FOR MANPOWER 

PROTECTION DURING ASSAULT ON WINTER 
 

Abstract: Fortification, as part of combat operations, represents great and hardworking process, for personnel 

who decides of objects type and place, as well as for the personnel intended to carry out physical work. When 

winter is added up, as a weather factor, fortification becomes paramount task, which is conducted with great 

distress. During assaults on winter, often multi day delays can occur. Even a few hour delay, in the open ground, 

during harsh winter, can put out of action parts or even entire units. In that conditions, special care must be taken 

for manpower wellbeing, which must be provided with temporary objects and shelter from the weather, until 

action is to carry on or until permanent objects are to be made that will enable full manpower protection. 

Keywords: fortification, winter, assault, temporary manpower protection 

 

1. УВОД 

У свим видовима борбених дејстава, одувек је главна брига сваког старешине и сваког 

команданта била како да што више заштити људство и технику који су му поверени. И док 

средства ратне технике, уколико је то потребно, могу бити смештена и на отвореном 

простору, за људе је ипак потребно организовати и неки вид склоништа или заклона, па 

макар то било и привремено. Овакве потребе нарочито долазе до изражаја у зимском 

периоду. Карактеристике зиме, као годишњег доба представљају велику препреку за 

збрињавање људства када не постоје чврсти објекти, тј. када се дејства не изводе у захвату 

било каквих насеобина. Карактеристике зиме, огледане у ниској температури, високим 

падавинама, високом снежном покривачу, мањку вегетације, недостатку природних 

ресурса, непроходности терена, високој влажности, честој појави ветра и магле, као и 

изненадним променама временских прилика, увелико усложњавају збрињавање људства и 

организацију и најосновнијих логистичких функција у некој јединици. Када се на то 

надовеже скраћивање видног дела дана, као и промена топографског изгледа земљишта 

услед снежних падавина, долази се до великих проблема у организацији кретања и 

реализацији борбених дејстава. 
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Висина снежног покривача, својом дубином и влажношћу утиче на проходност и 

брзину кретања, како појединаца, тако и комплетних јединица и моторних возила. Дубина 

снежног покривача од 30 цм отежава кретање пешака, тако да им брзину кретања, на 

простору без успона и других препрека смањује на 3 км/ч, моторних возила на 12 км/ч, а 

тенкова на 10 км/ч. Ако је дубина снежног покривача до 70 цм, брзина кретања пешака је 

800 до 1000 метара, тенкова 5 км/ч, а моторна возила се не могу кретати без претходног 

рашчишћавања трасе. На дубини снежног покривача преко 90 цм, немогућа је употреба 

моторних возила и тенкова, без претходног рашчишћавања трасе, а кретање пешака је 

условљено употребом скија или друге специјалне опреме за кретање по снегу. На 

надморским висинама од 1000 до 1500 м снег се просечно задржава 80-90 дана у години. 

На надморској висини 1500 до 2000 метара у просеку је 150 дана под снегом. Ипак, 

снежни покривач у одређеној мери олакшава израду привремених објеката за одмор и 

ватрено дејство, уколико су јединице претходно обучене за дејства у зимским условима. 

Уколико се очекује да ће се борбена дејства изводити у зимском периоду, потребно је 

извршити детаљне припреме, како јединице тако и људства за предстојеће задатке. Када 

се разматра припрема јединице, мисли се на све могуће материјалне припреме, како би се 

јединица што више оспособила и осамосталила за извршење задатака у дужем временском 

периоду, у тешким временским и просторним условима. Када се разматра припрема људи, 

ту се посебна пажња мора посветити физичкој припреми сваког човека како би могао у 

дужем временском периоду боравити ван објеката током зиме. Ове припреме се реализују 

кроз физичку припрему људства, организацију умивања и купања хладном водом, 

организацију калоричније исхране, обезбеђење слојевитог облачења, инсистирање на 

хигијени ногу, обезбеђење комотније обуће и забрани употребе алкохола. Сви појединци 

се морају упознати са најчешћим здравственим проблемима до којих долази услед дугог 

излагања ниским температурама и како да их препознају. Најчешћи проблеми су 

промрзлине (са три степена тежине) и смрзавање (са 6 различитих симптома који се 

појављују у редоследу уколико се оболели здравствено не збрине). 

 

2. НАПАД 

Доктрина операција Војске Србије дефинише нападне операције као „врсту борбених 

операција које се изводе ради наметања воље непријатељу употребом оружане силе. 

Нападне операције изводе снаге Копнене војске, Ваздухопловства и противваздухопловне 

одбране, специјалне снаге, територијалне или здружене снаге, применом различитих 

борбених и тактичких радњи на копну, води и у ваздушном простору, помоћу офанзивних 

борбених активности.‟ [1] 

Напад представља вид борбених дејстава који је уједно основни и решавајући вид 

борбе оружаних снага. Представља комбинацију ватре, покрета и удара како би се 

непријатељу нанели губици у живој сили и материјалним средствима и средствима ратне 

технике у том нивоу који ће обезбедити сламање отпора или повлачење са одређене 

територије, напуштање одређеног објекта или поседнуте линије. У нападним дејствима 

ватра представља основно средство за наношење губитака непријатељу, док се покретом 

савлађује простор и сопствене јединице доводе у повољнији положај у односу на 

непријатеља. Усклађивањем ова два елемента остварује се једновремени удар којим се 

упада у распоред браниоца са фронта, бокова и из позадине и у блиској борби уништавају 

непријатељска жива сила и средства ратне технике. Применом разноврсних поступака, 

маневара, облика напада и начина дејства који највише одговарају сопственим снагама, 

као и у изабраним временским условима, на изабраном правцу и по изабраном објекту 

напада, може се задржати иницијатива и довести до наметања воље непријатељу, при чему 
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је нападач непрекидно у акцији, а бранилац је принуђен да своје поступке прилагођава 

дејству нападача. 

Утицај зиме на извођење напада може бити веома различит и зависи од дебљине 

снежног покривача, особина земљишта, степена облачности, температуре, видљивости и 

другог. Зимски период представља, у целини, неповољан период за извођење свих, па тако 

и нападних дејстава. Уколико се ипак изводе нападна дејства зими, поред неких општих 

мера које се предузимаају у циљу правовремене припреме за задатак, треба имати у виду и 

чињенице да је отежано кретање и повећано замарање јединица, да су темпо напада и 

силина удара знатно умањени, да је потребно предузимати мере за заштиту људства од 

хладноће, поготово у рејонима где се јединице дуже задржавају, отежано је довођење и 

прегруписавање јединица, повећана је могућност откривања покрета од стране 

непријатеља, рејони прикупљања и очекујући рејони се бирају у близини насељених места 

и требају бити ближи распореду непријатеља како би се у што краћем времену могло 

кренути у напад. Фронтални напад је у оваквим условима веома отежан и најчешће га 

треба избегавати. Маневар пешадијских елемената јединица се може реализовати 

употребом скија и друге специјализоване опреме и редовно се подржавају дејством 

артиљеријских и других оруђа. Тежиште напада се усмерава на захват комуникација, при 

чему се морају користити међупростори и примењивати обухват ради заузимања отпорних 

тачака и положаја непријатеља. [2] 

 

3. ИЗРАДА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВЕ СИЛЕ 

У свакој нападној операцију неминовно долази и до повремених застоја и задржавања 

људства на одређеном простору. Задржавање зависи од наређења и планова 

претпостављене команде, али и од ситуације и развоја дејстава на суседним зонама, као и 

ситуацији у предњем пољу, тако да то задржавање може бити од пар минута, до неколико 

дана, па чак и недеља. Како се војници морају утврђивати на свакој достигнутој линији, 

свако, па и најмање задржавање изискује израду неких основних заклона за дејство и 

заштиту или прилагођавање природних објеката код којих се појединац затекао. Уколико 

се време задржавања продужи, надлежни старешина је обавезан да размишља о 

могућностима збрињавања људства на дужи период. Овај задатак постаје императив у 

зимским условима. Како би се обезбедили услови за израду трајнијих објеката, који су 

намењени за боравак у дужем периоду, потребно је прво приступити изради привремених 

објеката, који ће обезбедити привремено заклањање људства и умањење утицаја 

неповољних временских прилика. Величину, врсту и број оваквих објеката одређује 

надлежни старешина у складу са својим замислима и проценама. У току доношења 

одлуке, потребно је разматрати све елементе за избор објеката (приступ, заштита од 

извиђања, могућности осматрања, избор места, околина...). Број и величину оваквих 

објеката је потребно прилагодити бројчаном саставу и обавезама људства. Најчешће је 1/3 

људи на задацима, 1/3 у приправности, а 1/3 на одмору, па самим тим се и број и величина 

објеката може ускладити, како би се избегли непотребни радови. 

Привремени објекти за смештај и заштиту живе силе зими се израђују у условима 

постојања падавина и снежног покривача који може обезбедити својом дебљином 

стабилност објекта, квалитет израде и изолацију од спољних ниских температура. Сви 

привремени објекти су предвиђени за коришћење до 3 дaна, тј. да омогуће да се људство 

заклони до израде трајнијих објеката или новог покрета. Објекти који се израђују у снегу 

и од снега, а намењени су за привремену заштиту живе силе током напада су: 

 медвеђа јама; 
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 медвеђа јама за групу војника; 

 склониште у виду бунара за 2 војника; 

 једноредно склониште за 10 војника и 

 дворедно склониште у дубоком снегу за 10 војника. 

3.1 Медвеђа јама 

 Медвеђа јама представља привремени објекат за заштиту живе силе у условима 

када је потребно у кратком временском периоду израдити објекте за смештај групе 

војника, а постоје потребни услови који су неопходни како би се успешно израдио овакав 

објекат, а пре свих, довољна дубина снега. Медвеђа јама се може, у зависности од услова 

и потреба израђивати за 2 до 3 војника, или као групна медвеђа јама, за више војника.  

   

Слика 1 - Медвеђа јама за 2 до 3 војника и медвеђа јама за групу војника 

 

 Има задатак да заштити од утицаја ветра и ниских температурa. 

 Време потребно за израду оваквог објекта зависи од расположивог алата. Алатом 

који сваки војник има уз себе, ашовчићем, овакав објекат за 2-3 војника се може израдити 

за 2 до 2,5 часова рада уз ангажовање 2 до 3 војника за једну јаму. Прво се израђује 

централни кружни део од 2 метра. Ископ се врши до земље. Са једне стране се израђују 

степенице, а са три стране се врши копање тунела дужине 0,6 до 0,7 метара. Ти тунели 

служе као улаз у објекат за одмор. Улаз је потребно направити ближе чврстом тлу, 

уколико је могуће и испод нивоа снега, како се не би губила топлота из објекта. Након 

тога се у сваком тунелу врши израда просторије овалног облика димензија 1,4 метра у 

дубину (дуж тла) и 1,8 до 2 метра у ширину за смештај војника. На подном делу се 

поставља грање, папрат, маховина или друго растиње и шаторска крила у циљу стварања 

изолације од хладног тла. Медвеђа јама не дозвољава ложење ватре унутар објекта, већ се 

иста може наложити између објеката (код медвеђе јаме за групу војника), али се мора 

мислити на маскирање тј. откривање положаја. Добро израђена, медвеђа јама омогућава 

подизање температуре ваздуха за 10 до 15 степени уз боравак лица у објекту. Може се 

користити до 3 дана. 
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3.2 Склониште – бунар за 2 војника 

 Склониште у виду бунара за 2 војника се израђује у условима дубоког снега или 

сметова. Минимална дубина снега за израду бунара је 1,3 метра. Израђује се ради брзог 

заклањања војника од неповољних временских услова. Како би се овакав објекат могао 

израдити, потребно је да се имају скије или облице, грање... у близини за израду носећег 

слоја. Прво се на снегу обележи простор који прекрива шаторско крило. Након тога се 

постављају скије и онда се бележи круг који је у пречнику 20 цм мањи од скија. Затим се 

ископава снег дубине 0,9 метара на обележеном пречнику. У средишњем делу се наставља 

ископавање, пречника 40 цм и дубине 30 цм – до тла. На такав начин се добија клупа 

ширине 30 цм, која се покрива сеном, папрати или гранама. Након уласка два војника у 

бунар, преко њих се поставља два пара скија, па шаторско крило и на њега снег дебљине 

20цм. Време потребно за израду је 50 минута до 1 часа рада уз ангажовање 2 војника.  

 

Слика 2 - Склониште – бунар за 2 војника 

 Паљењем једне свеће и боравком 2 војника у бунару се подиже температура за 8 до 

15 степени. Бунар је предвиђен само за седење војника и привремено задржавање. Ради 

правилног маскирања, потребна су додатна лица, која ће нанети снег на покривку. При 

напуштању објекта, покривка се уништава. Уколико постоји потреба за поновним 

коришћењем, покривка се мора поново израдити. У случају јаких снежних падавина, мора 

се водити рачуна о доводу свежег ваздуха у објекат. 

3.3 Једноредно склониште за 10 војника 

 Једноредно склониште за 10 војника се може израђивати у дубоком и ниском снегу. 

Приликом израде потребно је ангажовање 10 војника. Пошто је обим радова за израду 

оваквог објекта већи, потребно је на време планирати где одлагати ископани снег и како 

правилно маскирати радове. Склониште за 10 војника представља објекат који ће се 

израђивати уколико је потребно дуже задржавање на неком одређеном простору, а пре 

израде трајнијих објеката. Потребна дубина снега за израду је 1,4 метра. Уколико нема 

довољне дубине снега, објекат се може израдити и дозиђивањем до потребне висине. 
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 Склониште се израђује на крају саобраћајнице, као продужетак и проширење. 

Намењено је за седење војника. Прво се обележава дужина од 4 метра и ширина од 90 цм. 

Затим се врши ископ снега. На једној половини се копа у дубину до 1,4 метра, а на другој 

до 0,9 цм. На тај начин се добија клупа за седење војника. Након завршетка ископа 

израђује се носећа конструкција од скија или грана, облица... На носећу конструкцију се 

постављају шаторска крила или гране зимзеленог дрвећа. На такву конструкцију се 

набацује снег дебљине 20 до 30 цм. Време потребно за израду склоништа у дубоком снегу 

је 2 до 3 радна часа уз ангажовање 8 до 10 војника. Уколико се ради зидањем, време 

израде зависи од начина израде блокова од снега. Уколико се блокови исецају у снегу, 

време израде је 2 до 3 радна часа. Уколико се користе шаблони за набијање снега, време за 

израду се повећава за 1 до 2 радна часа.  

           

Слика 3 - Једноредно склониште за 10 војника у високом и ниском снегу 

 Склониште не омогућава паљење ватре у објекту. Уз боравак 8 војника и паљење 1 

до 2 свеће, температура се може подићи за 10 до 15 степени. 

3.4 Дворедно склониште за 10 војника 

 Дворедно склониште се израђује у дубоком снегу, када услови терена захтевају да 

се склониште скрати, а омогућавају да се прошири. Покривка на дворедном склоништу се 

не може израђивати од скија, већ је потребно обезбедити довољну количину дрвене грађе 

– облица, грања... које ће поднети тежину снежног покривача. Време потребно за израду 

оваквог објекта, уколико је расположива грађа у близини, је 2 до 3 радна часа уз 

ангажовање 10 војника. Склониште не омогућава ложење ватре у објекту, али уз боравак 

људи и паљење 1 до 2 свеће, температура се може подићи за 10 до 15 степени у односу на 

спољашњу. 
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Слика 4 - Дворедно склониште за 10 војника 

 

Поред наведених објеката, могуће је израдити и било који други објекат, за који 

одговорно лице сматра да ће боље заштитити поверено му људство. Снег је, као 

грађевински материјал, врло захвалан, па је од њега могуће направити разне варијације 

објеката који могу заштитити људство. Уколико постоји идеја како неки објекат може да 

се направи, или постојећи унапреди, треба је узети у разматрање. Најтрајнији привремени 

објекти који се израђују у снегу и од снега су ескимска колиба – игло и бивак под јелом. 

Како је за те објекте потребно више времена за израду и намењени су за дуже задржавање 

људства, превасходно се користе у одбрани, због чега у раду нису разматрани. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

Не постоји правило које ће предвидети шта од објеката треба израдити за одељење, 

вод, чету... Наведени објекти су испробани у реалним саитуацијама и доказали су своју 

ефикасност за потребе за које су намењени. Као такви нису обавезни, већ је сваком 

старешини дато да сам, за своју јединицу, одлучи шта му је од ових објеката, и у ком броју 

потребно. Зима знатно утиче на организацију радова и уређење и избор положаја за 

извођење дејстава. Ниске температуре, висока влага, слаба видљивост, високе падавине, 

смрзнута земља, слаба вегетација и др. негативно утичу на извођење нападних дејстава. 

Основни фактори и њихов утицај на утврђивање у зимским условима огледају се у 

следећем: [3] 

 ниске температуре, снежни покривач, падавине, вејавице и смрзавање горњег слоја 

земље, ограничавају употребу инжињеријских машина или им смањује учинак и до 50 

%; 

 зимски услови захтевају већу људску радну снагу, више времена у извођењу појединих 

радова, посебне алатке, а често и експлозив за разбијање замрзнуте земље; 
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 учинак у ручним радовима зими је за 30 до 40 % мањи него у нормалним условима; 

 за време радова у зимским условима, отежано је маскирање, јер се по снежном 

покривачу сваки рад и покрет видљиво оцртавају. 

Ови и овакви услови онемогућавају ефикасну употребу јединица и организацију рада. 

Ради спровођења утврђивања, највећа пажња се мора посветити маскирању покрета и 

радова, па је масовна употреба људи и средстава онемогућена. Радови на утврђивању зими 

трају дуже него у повољним временским приликама, па је због тога од велике важности 

израда привремених објеката у којима би се људство заклонило од временских непогода. 

Поред објеката за заштиту живе силе, на месту – рејону боравка/задржавања, потребно је 

израдити и заклоне за стрелце, као и саобраћајнице које ће омогућити кретање људства. 

Код израде заклона за стрелце потребно је обратити пажњу на дебљину грудобрана, док се 

код саобраћајница мора водити рачуна о дубини, као и о томе да се од ископаног снега 

формира грудобран ка непријатељу ради заштите људства које се креће саобраћајницом. 
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