
GLAVNI NAREDNIK BOJNE

OPIS POSLOVA I ZADATAKA



DUŽNOST ČASNIKA I DOČASNIKA

Časnici i dočasnici imaju različite funkcije i odgovornosti u postrojbama. Važno je Vama i Vašim
časnicima da razumijete tu razliku kako biste izvršili sve potrebne zadaće u izgradnji efikasne
postrojbe.

Ovo su početne osnove

ČASNICI DOČASNICI
Časnik zapovijeda, daje upute, planira Dočasnici provode svakodnevni plan
i programira svakodnevni rad vojske. rada vojske u okviru postavljenih

zapovijedi i uputa.

Časnik teži kolektivnoj izobrazbi Dočasnik teži individualnoj izobrazbi
( izobrazba postrojbe ) koja omogučava ( pojedinačnoj ) koja razvija sposobnost
postrojbi da izvrši svoje zadaće. za izvršenje zadaća.
Časnik se ponajprije bavi operativnim Dočasnik se ponajprije bavi izobrazbom
radom postrojbe, izobrazbom i pojedinih vojnika, skupina i posada.
srodnim aktivnostima. Dočasnik usmjerava svoje aktivnosti ka
Časnik teži postizanju borbene svakom podređenom dočasniku i
Spremnosti i efikasnosti vojniku i ka podskupinama postrojbe.
cjelokupne postrojbe. On osigurava da je svaki od njih dobro

uvježban, motiviran i spreman.

Časnik usmjerava pozornost na Dočasnik usmjerava pozornost na
standarde izvođenja, na izobrazbu standarde izvođenja, na izobrazbu
i profesionalni razvoj časnika i i profesionalni razvoj dočasnika i
dočasnika. mladih vojnika.

Časnik osigurava dobre uvjete za rad, Dočasnik je izravni izvršitelj i
vrijeme i druga sredstva koja odrađuje postavljene zadaće.
omogučavaju da dočasnik izvrši
svoje



SVAKODNEVNE ZADAĆE I  DUŽNOSTI DOČASNIKA

         DUŽNOSTI                                           OPIS DUŽNOSTI

UVID GDJE SE  •  Imaj uvid u brojno stanje, mjesto i
NALAZI I ŠTO RADI       aktivnosti svakog vojnika.
SVAKI VOJNIKA •  Osiguravaj da se vojnici pravodobno
                                                      postroje svako jutro.

•  Osiguravaj da su vojnici na pravom
      mjestu, u pravo vrijeme, u
      odgovarajućoj odori i s
      odgovarajućom opremom.

•  Znaj gdje svaki vojnik živi i koje su
   mogućnosti kontakta s njim.
•  Upoznaj zašto vojnik ide u stacionar
   i na sve druge zakazane termine.

PRIHVAĆANJE •  Prihvaćaj dodatnu odgovornost.
ODGOVORNOSTI                                        •  Prenosi određene zadaće podređenima.
 •  Prenosi zadaće utemeljene na

   sposobnosti i iskustvu vojnika.
•  Drži vojnike odgovornima za njihove
   postupke.
•  Odgovaraj za svoje postupke i odluke.
•  Razvijaj osjećaj lojalnosti i ponosa u
  svojoj postrojbi.

KOMUNICIRANJE •  Razgovaraj s vojnicima.
•  Informiraj vojnike i zapovjednike.
•  Nemoj kažnjavati vojnika ako ti se
   obraća.
•  Uspostavljaj dobre veze s drugim
   postrojbama.

SAVJETOVANJE •  Savjetuj vojnike pri izvođenju
PODREĐENIH                                                 njihovih dužnosti.

•  Savjetuj vojnike kad su u pitanju
   njihove vrline i nedostaci.
•  Pomaži vojnicima da svladaju osobne
   probleme.
•  Kada je potrebno, uputi vojnike onom
   pojedincu koji može najbolje pomoći
   a se riješe njihovi problemi:  npr.
   doktor, odvjetnik i dr.
•  Savjetuj vojnike o profesionalnom
   razvoju i daljnjem školovanju u



   civilnom sektoru.
•  Vodi dokumentaciju o savjetovanju   
   vojnika.

NADZIRANJE •  Ispravljaj uočene pogreške na licu
VOJNIKA    mjesta.

•  Podržavaj sve upute, procedure i
   standarde.
•  Proritiziraj radnje (utvrdi prioritete).
•  Koristi vrijeme na efikasan način.
•  Provjeravaj prije izvedbe određenih
  aktivnosti.
•  Kontroliraj izgled svojih vojnika.
•  Svakodnevno kontroliraj vojarnu
   i radna mjesta.
•  Potiči higijenu i zdrastvene
   standarde.

PROFESIONALNA •  Pripomaži svojim časnicima i drugim
ETIKA    dočasnicima.

•  Potiči i obrazloži aktualna pravila.
•  Ne žali se vojnicima niti bilo kome 
  u njihovoj nazočnosti.
•  Budi potpuno odan svojoj zemlji i
   vojsci.
•  Budi uzor vojnicima u ponašanju i
   izvršenju zadaća.
•  Nemoj lagati, varati, krasti niti
  dopustiti svojim vojnicima da to rade.
•  Potiči sve standarde.
•  Poštuj vojnički bonton i osiguraj da
  to rade i tvoji vojnici.
•  Potiči ljudska i ratna prava.

RAZVOJ VOJNIKA •  Vodi primjerom.
I SKUPINA •  Izgrađuj odnose sa svojim vojnicima.

•  Uči i razvijaj podređene vođe.
•  Ohrabruj vojnike da se uvježbavaju
   do maksimuma.
•  Pomaži vojnicima da dostignu
  određene ciljeve.
•  Daj vojnicima smjernice, sredstva i
  ispomoć potrebnu za izvršenje
  njihovih zadaća.
•  Predloži da se zaslužni vojnici upute
  na vojne škole i tečajeve.

 •  Uspostavi i upotrijebi standarde
   operativne  procedure.



•  Uspostavi izazovni program tjelovježbe
•  Osiguraj da su vojnici tjelesno spremni
   i da tjelesna težina odgovara
   standardima.
•  Daj upute, smjernice i motivaciju
  svojim  vojnicima.

NAGRADE I •  Prepoznaj vojnike koji su iznad
STEGOVNE MJERE     standarda.

•  Nagrađuj vojnike koji pokazuju
    hrabrost i inicijativu.

•  Daj prijedloge za odličja i nagrade.
•  Budi pravedan i ravnopravan s
   vojnicima.
•  Izvodi dodatnu izobrazbu koja
   ispravlja nedostatke.
•  Rješavaj teže prekršaje ponašanja
  stegovno na časničkoj razini.

IZOBRAZBA

RAZVOJ LISTE •  Odaberi specifične zadaće za vojnike i
OSNOVNIH    vođe koji podržavaju kolektivnu
ZADATAKA MISIJE    osnovnu zadaću postrojbe.

•  Radi s drugim ključnim dočasnicima
   na definiranju vojničkih zadaća za
   svako mjesto u postrojbi.
•  Odredi uvjete i standarde za svaki
   zadatak koji se uvježbava.

PLANIRANJE •  Osiguraj svojemu zapovjedniku
   procjenu obučenosti/stručnosti
   desetine, paljbene skupine, posade i
   individualnih vojnika.
•  Sastavi bilježnik gdje ćeš bilježiti
   rezultate gore narečenoga.
•  Osiguraj da se izobrazba usmjerava na
   listu osnovnih zadataka misije.
•  Planiraj i uvježbavaj se kao tim
   kombiniranih rodova.
•  Planiraj logičan redolijed u provedbi
  izobrazbe.
•  Odredi frekvenciju izobrazbe.
•  Planiraj uporabu vojnika, sredstava i
  vremena  sukladno zahtjevima
  izobrazbe.
•  Napravi prosudbu rizika da osiguraš



   sigurnost bez kompromitiranja zadaće.
•  Planiraj izvođenje više vježbovnih
   aktivnosti istodobno.
•  Napravi pregled svih provjera prije
   izvedbe redovite izobrazbe.
•  Vrši provjeru prije izvedbe redovite
   izobrazbe.
•  Dođi na sastanke o izobrazbi u
  potpunosti spreman da sudjeluješ. 

  •  Zahtjevaj od svojih podređenih da
  planiraju i pripremaju izobrazbu i
  vježbe.
•  Ažuriraj listu naučenih lekcija iz
  prethodnih izobrazbi
•  Uvijek naparavi raspored proba i
  raščlamba nakon provedenih
  izobrazbi.
•  Planiraj vrijeme za uvježbavanje da se
  isprave nedostaci iz ranijih vježbi.
•  Odredi prvobitne trenere/instruktore
  odgovorne za provedbu izobrazbe.
•  Obučavaj trenere/instruktore
•  Osiguraj smjernice, sredstva i
  literaturu.
•  Osiguraj trenerima dovoljno vremena
  za pripremu.
•  Osiguraj standardne obrasce za
  ocjenjivanje izobrazbe.
•  Sakupi školska pomagala, opremu i
  logističku potporu. Izvidi poligone
  za izobrazbu.

IZVRŠENJE •  Vrši sam izobrazbu
•  Izvrši detaljnu inspekciju i provjeru
  prije početka izobrazbe.
•  Osiguraj da su vođe obučene i
  spremne da obučavaju svoje desetine,
  timove i posade.
•  Osiguraj da je broj zadaća na
  rasporedu izobrazbe realan.
•  Zaštiti svoju postriojbu od svega što
  ometa izobrazbu.
•  Podržavaj nametnuti raspored
  izobrazbe.
•  Budi aktivan i energičan sudionik
  izobrazbe.
•  Provjeri izvodi li se izobrazba po
  standardima.
•  Koristi izobrazbu orjentiranu na



  izvršenje.
•  Izobrazbu učini izazovnom.
•  Osobno demonstriraj elemente
  izobrazbe.
•  Uvježbavaj se na isti naćin kako
  ćeš se boriti.
•  Budi prvi koji će dostignuti ili
  nadmašiti očekivane standarde.
•  Ažuriraj listu naučenih lekcija.

OCJENJIVANJE •  Procjeni provedenu izobrazbu kroz
  vrline i nedostatke.
•  Upotrijebi standardne obrasce kad
  ocjenjuješ sposobnosti vojnika, vođa
  i postrojbi.
•  Upotrebljavaj rezultate raščlambi
  nakon akcije.
•  Budi nazočan svim sastancima o
  izobrazbi na kojima se planiraju
  buduće izobrazbe.
•  Postrojba za jednu razinu više
  ocjenjuje kolektivnu izobrazbu.

ODRŽAVANJE

VOJNICI •  Osiguraj da vanjski izgled tvojih
  vojnika odgovara standardima.
•  Kontroliraj čistoću i potpunost
  vojničkih odora.
•  Osobna higijena vojnika i čistoća
  moraju odgovarati standardima.

OPREMA •  Imaj uvid u sveukupno stanje
  individualne opreme i opreme koju
  duži tvoja postrojba.
•  Sva individualna oprema mora biti
  čista i ispravna.
•  Izvjesti o neispravnoj i nedostatnoj
  opremi.
•  Upotrijebi tehničke knjižice kad se
  servisira oprema.
•  Znaj status i stanje ispravnosti
  naoružanja, vozila i druge opreme
  povjerene tvojoj postrojbi.
•  Imaj ažurirani popis rezervnih dijelova
  za svu opremu.
•  Podržavaj standardne procedure za



  servisiranje i opskrbu.
•  Drži vojnike odgovornima za
  zlouporabu i izgubljenu opremu.
•  Nametni ekonomičnu uporabu
  sredstava.
•  Češće kontroliraj opremu kako bi
  osigurao njezinu čistoću i borbenu
  spremnost.

VOJARNA •  Osiguraj pravljenje kreveta, čišćenje
  soba i sanitarnih čvorova.
•  Osiguraj čišćenje kruga vojarne i
  prisili vojnike da čiste okoliš.  

   •  Uvijek ostavi područje čistije nego što
  si ga našao.

SKRB

PROFESIONALNI •  Obučavaj vojnike da te mogu
RAZVOJ   zamijeniti.

•  Savjetuj i ohrabruj vojnike da se
  ističu u svim aktivnostima.
•  Preporučuj da dobri vojnici polaze
  vojničke škole i tečajeve.
•  Preporučuj najbolje vojnike za
  napredovanje.
•  Vojnike koji se ističu predloži za
  odličja.
•  Započni ili sudjeluj u programu koji
  izgrađuje snažan dočasnički kadar u
  tvojoj postrojbi.
•  Savjetuj vojnike oko profesionalnog
  razvoja i civilnog školovanja.
•  Piši i ažuriraj izvješće o ocjenjivanju
  svojih vojnika i savjetuj ih ako mogu
  poboljšati svoj rad.
•  Budi primjer i uzor svojim vojnicima.
•  Objasni obveze i prava vojnicima.
•  Znaj datum isticanja ugovora svakog
  vojnika i savjetuj ih o karijeri.
•  Pomozi vojnicima u rješavanju osobnih
  problema. Njegov/njezin problem je i
  tvoj problem.
•  Drži vojnike odgovornim za njihovo
  ponašanje.
•  Odgovaraj za zdravlje i sigurnost
  svojih vojnika.



DOČASNICI PJEŠAŠTVA U TAKTIČKOJ OBUCI I BORBI
TEMELJNA PRAVILA BORBE

SIGURNOST •  Rabi zaklone i maskiranja.
•  Uspostavi lokalno osiguranje i provodi
  izviđanje.

KRETANJE •  Vodeći element se kreće do položaja
  koji daje prednost.
•  Postigni i održavaj inicijativu.

UPORABA  PALJBE •  Pruži paljbenu potporu.
•  Razmjesti oružje za međusobnu
  potpornu paljbu.
•  Uništi i neutraliziraj neprijatelja.

KOMUNICIRANJE •  Reci bojovnicima što želiš da urade.
•  Informiraj tvoje zapovjednike o svom
  statusu.

ODRŽAVANJE •  Nastavi boj.
•  Vodi računa o tvojim bojovnicima.

VOĐENJE U BOJU

1. Daj primjer koji će slijediti tvoji bojovnici.
2. Budi na pročelju, što je moguće dalje na bojišnici.
3. Budi na pročelju i položaju odakle će te bojovnici vidjeti.
4. Budi na pročelju odakle možeš kontrolirati sve elemente ručnim znakovima ili

radiovezom.
5. Pomjeraj svoje bojovnike kako bi najbolje kontrolirali situaciju.
6. Brzo donosi ispravne odluke.
7. Valjano sprovodi svoje odluke ili zapovjedi tvojih časnika.
8. Rabi proces povratnog planiranja u donošenju odluke.

PROCEDURE VOJNOG VODSTVA

1. Primi zadaću od tvog zapovjednika.
2. Izdaj sve pripremne zapovjedi za tvoje bojovnike.
3. Napravi početni plan izvršenja zadaća.
4. Počni pokret tvoje postrojbe.
5. Napravi izviđanje cilja.
6. Završi planiranje misije.
7. Izdaj potrebne zapovjedi za završetak misije.
8. Nadgledaj operaciju i dorađuj plan.



GLAVNI NAREDNIK BOJNE

Ti si stariji dočasnik bojne. Ti daješ savjete i sačinjavaš preporuke zapovjedniku bojne
i njegovom stožeru, sve vezano za rad dočasnika i vojnika. Osiguraj da se primjenjuju
načela i standardi koje uspostavlja zapovjednik satnije po pitanjima izvedbe,
izobrazbe, izgleda i ponašanja vojnika i dočasnika. Ti osiguravaš da kroz crte
zapovjedanja kruže informacije od i prema prvim narednicima satnija. Ti si
odgovoran za razvoj u suradnji s prvim narednicima, za unapređivanje dočasničkog
programa u bojni.
Trebao bi biti spreman sprovesti slijedeće dužnosti:

DUŽNOSTI GLAVNOG NAREDNIKA BOJNE

        DUŽNOSTI                                                                OPIS

SLIJEDI •  Tvoja prva dužnost je da razrješiš
ODREDNICE   probleme onako kako je određeno od
ZAPOVJEDNIKA        strane zap. bojne.
BOJNE •  Tvoj autoritet je kontroliran od

  strane tvoga zapovjednika i on mora
  definirati okvire u kojima radiš.
•  Radi sa stožerom poradi nadzora
  akcija koje utječu na vojnike.
•  Osiguraj da dočasnici u bojni
  primjenjuju standarde po pitanju
  izobrazbe, održavanjai izgleda.
•  Osiguraj povraten informacije
  zapovjedniku u svezi svih dobrih i
  loših strana izobrazbe i svega onoga
  što ometa izobrazbu.

VOĐENJE •  Moraš pokazivati primjerom, svi
  vojnici gledaju u tebe.
•  Imaj uvid u raspored i status svih
  vojnika kroz dočasničku crtu
  zapovjedanja.
•  Uvjeri se da vojnici razumiju načela
  rada i standarde zapovjednika i da se
  uklapaju u iste.
•  Napravi osobne preporuke po pitanju

             raspoređivanja dočanika.
•  Preporuči zapovjedniku bojne
  pravedne stegovne mjere.
•  Osiguraj zdrastvene i sanitarne mjere
  bojni.



IZOBRAZBA I •  Ti moraš biti najprofesionalniji i
BORBA   najosposobljeniji vojnik u bojni.

•  Nadziri ozobrazbu i osiguraj da je
  izobrazba provedena po standardima.
•  Radi sa zapovjednikom i stožerom na
  popisu zadaća značajnih za ratnu
  zadaću i razvoj voda.
•  Poatavi i vodi test zajedničkih
  zadaća za bojnu.
•  Započni program “Vojnik mjeseca”
  poradi motiviranja vojnika i
  osiguravanja nagrada za pobjednike.
•  Uvjeri se da svi vojnici znaju crtu
  zapovjedanja.
•  Nadgledaj i primjenjuj sve mjere
  sigurnosti u svim aktivnostima
  postrojbe.
•  Nadziri postavljanje zapovjednog
  mjesta za bojnu.
•  Postavi stijeg bojne i osiguraj ga
  stražarom.
•  Uvjeri se da zalihe, oprema i streljivo
  dospjevaju do satnija.
•  Za vrijeme borbe radi sve po
  zapovjedi zapovjednika ili po svome
  vlastitom iskustvu.
•  Ti moraš biti najučeniji dočasnik u
  postrojbi glede borbenih operacija.
•  Primjenjuj sve standarde glede
  tjelesne spreme.

ODRŽAVANJE •  Nadziri opremu, vozila i oružja dok
  se uvjeriš da su pravilno održavana.
•  Provodi nadzor vojarni, radnih
  područja i svih prostorija unutar
  područja postrojbe glede urednosti i
  dobrog održavanja.
•  Uvjeri se da dočasnici održavaju
  izgled vojnika unutar određenih
  standarda.
•  Na licu mjesta izvrši ispravke svih
  uočenih nepravilnosti.
•  Uvjeri se u brojno stanje i borbenu
  spremnost sve opreme i sustava
  naoružavanja.



BRIGA O •  Vodi brigu o vojnicima i njihovim
PODREĐENIMA   obiteljima.

•  Saslušaj vojnike i pomozi im u
  rješavanju njihovih problema.
•  Savjetuj vojnike kako da postignu
  maksimum njihovih potencijala.



PODSJETNIK



NAČELA UPORABE SILE
U VOJNIM OPERACIJAMA OSIM IZRAVNOG RATA

NAPOMENA: Ništa u ovim načelima ne ograničava moć i obvezu da poduzmeš sve
potrebne i primjerene akcije da obraniš sebe i svoju postrojbu.

PRAVO NA SAMOOBRANU: Uvijek odgovori na paljbu ciljanom paljbom. Ti
imaš pravo na uporabu sile da odbiješ neprijateljski napad.

PREDVIĐAJ NAPADE: Ti imaš pravo na uporabu sile da odgovoriš na jasne
pokazatelje koji ukazuju na neprijeteljsku namjeru.

MJERI UPORABU SILE: Kad vrijeme i okolnosti dozvoljavaju uporabi samo
onoliko sile koliko je potrebno da zaštitiš živote i izvršiš datu zadaću.

ŠTITI SMRTONOSNOM SILOM samo ljudski život i neophodnu opremu i
naoružanje određeno od strane zapovjednika.

OSNOVNA NAČELA
INDIVIDUALNE TAKTIČKE DISCIPLINE

1. Poštivaj mjere sigurnosti u svezi s naoružanjem (kontrola cijevi i okidača, drži
metak u cijevi samo kad to taktička situacija zahtijeva, puška zakočena).

2. Drži oružje uvijek na rukohvatu.

3. Drži  naoružanje u čistom stanju. Na terenu nosi pribor za čišćenje i održavaj
redovite inspekcije.

4. Uvijek osiguraj da ti je oprema spakirana i spremna za pokret. Raspakiraj
samo ono što ti je trenutno potrebno. Ovisno o stupnju pripravnosti uvijek nosi
osnovnu opremu (borbeni prsluk, streljivo, pribor za prvu pomoć, kacigu i sl.)
Zapovijed postrojbi da krene poslije pada mraka, dobra je provjera spremnosti
individualne opreme.

5. Podešavaj svu opremu da ne proizvodi zvukove.

6. Održavaj stalno maskiranje. Kamufliraju se lice, ruke, vrat.Kamuflažu i
maskiranje stalno obnavljati.

7. Održavaj primjeren razmak. Situacija diktira razmak između vojnika (npr. noću
na rukohvat).

8. Budi što niže kad nisi u pokretu. Pri zaustavljanju kleknuti ili zauzeti ležeći stav
ovisno o zaklonu. Hodanje po obrambenim položajima otkriva lokaciju i položaj.



9. Održavaj kontakt s vojnicima oko sebe.  Ručni signali ovise o kontaktu i
moraju se prosljeđivati od čela prema začelju ili obratno. Dobra provjera ovog
načela je hodati sa zadnjim čovjekom u ophodnji i zapovijedit mu da zaustavi
ophodnju.

10. Održavaj motrenje u svojoj zoni odgovornosti. Efikasno osiguranje ovisi o
motrenju u svakom pravcu. Oružje je usmjereno tamo gdje vojnik gleda.

11. Spavaj kad god se pruži prilika (osim na straži). San i voda su najvažniji
resursi za vojnika.

12. Budi tih.

13. Zauzimaj dobre položaje za paljbu, nemoj čekati zapovijed. Dobar položaj
osigurava zaklon i maskiranje. Prvi prioritet zapovjednika desetina i paljbenih
skupina je nalaženje paljbenih položaja za PM (uspostavljanje paljbene potpore),
koji će omogućiti drugim timovima da manevriraju.

14. UVJEŽBANA trenutna akcija (individualna) na neprijateljsku paljbe je KRATKI
SPRINT, ZAUZIMANJE LEŽEĆEG STAVA, PUZANJE DO ZAKLONA,
OSMATRANJE, CILJANJE, UZVRAĆANJE PALJBOM.



ZAPOVIJED ZA STRAŽARE

1. Lokacija stražarskog mjesta, susjednih stražarskih mjesta i člana tima koji ga
pokriva

2. Dužina straže i vrijeme smjene
3. Metode smjene
4. Situacija – “Neprijatelj”
5. Zona  osmatranja i paljbe
6. Akcija na sumnjivu kretnju
7. Metoda uzbznjivanja desetine
8. Upotreba lozinke
9. Zapovijed za otvaranje paljbe
10. Prikrivanje / maskiranje
11. Prijateljske ophodnje – vrijeme polaska, vrijeme odlaska
12. Lokacija mina, sredstva za osvjetljavanje
13. Oprema – osim osobnog i dežurnog naoružanja npr. MRUD, mitraljez, MB 60

                 - dvogled                               - bilježnica i olovka
                 - IC uređaj                             - baterija
                 - busola                                  - zemljovid
                 - veza                                     - skica sektora
                 - zviždaljka                               odgovornosti

14. Izmjene u SOP

NAPOMENA:  Nisu navedene instrukcije za ABKO stražara.

BUDAN VOJNIK JE NAJBOLJI SUSTAV RANOG UPOZORENJA.

BORBENA DISCIPLINA

1. BORBENA PRIPREMA

a) Lista provjere vozila
- maskiranje
- pridržavanje određenih ruta
- stezanje gusjenica
- podešavanje i pakiranje sve opreme
- bidoni za vodu napunjeni
- ciljničke sprave podešene
- stabilizator provjeren
- popuna gorivom, mazivom i streljivom
- provjera ostalih uređaja
- PPZ
- provjera unutarnje i vanjske veze
- provjera osobnog naoružanja i opreme
- svakodnevna inspekcija zapovjednika



b) Individualno maskiranje
- kaciga maskirana
- vidljiva koža maskirana
- odora i oprema
- naoružanje i oprema upotrebljiva
- održavanje maskiranja
- upotreba sjene

c) Maskiranje
- paljbenih položaja
- osmatračnica
- zaklona
- naputak za otvaranje paljbe
- pridržavanje plana odlaska i dolaska
- plan uzbunjivanja

d) Naoružanje
- oružje na rukohvatu
- b/k popunjen
- oružje spremno i napunjeno
- nišani podešeni
- optički ciljnici provjereni
- oružje čisto i servisirano
- pribor za čišćenje
- mitraljezi upucani i usmjereni za noćno i dnevno ciljanje
- dnevne provjere dežurnog naoružanja MRUD, MB 60, mitraljez

e) Odore i oprema
- oprema pravilno namještena
- streljivo dostupno
- oprema pravilno spakirana
- samo propisana oprema
- specijalna oprema pravilno nošena
- oprema ne proizvodi zvukove

f) Veza
- ispravnost opreme
- status baterija (punjenje i pričuvne)
- frekvencije, razgovornik
- protuprislušne mjere
- fizičko osiguranje opreme
- kontinuirana nazočnost na radio vezi
- dnevne provjere veze s višim i nižim zapovjedništvima



g) NBKO
- odora i oprema
- poznavanje NBKO situacije
- provjera zaštitne maske
- trenutna akcija
- trenutna akcija dekontaminacije
- NBKO stražari

2. TAKTIČKE VJEŠTINE

a) Općenito
- budnost
- poznavanje taktičke situacije
- poznavanje lokacije zapovjednika
- provjera prenošenje ručnih signala
- održavanje vizualnog kontakta
- prosljeđivanje informacija
- paljbena disciplina: zone paljbe, zapovijedi, odobrenje za otvaranje

                                                       paljbe, skice zona pokrivenih paljbom, prioritet
                                                       ciljeva, količina paljbe po određenim ciljevima,
                                                       štednja streljiva

b) Vozila
- maršute do sljedećih položaja – rejona
- vremenski termini
- zapovijedi
- detalji izviđanja
- detalji opskrbe
- detalji servisa
- lokacije remontne potpore

c) Mjere sigurnosti
- kontrola i uporaba: svijetla, kuhanja, pušenja, nužnih tjelesnih funkcija,
                                     govora
- sigurnost uporabe veze (po SOP)
- razina buke
- planovi uzbunjivanja
- lokacije, dužnosti stražara
- pravilna uporaba lozinke
- planiranje smjera dolaska i odlaska
- sigurnost oružja i opreme
- lozinka



d) Logistika
- sanitet
- pranje i brijanje
- čistoća odore
- čizme čiste i suhe
- pažnja na bolesti
- pažnja stopala
- čistoća pribora za jelo
- voda dostupna i sterilizirana
- pravilna uporaba poljskih WC
- fizička spremnost
- organizirani odmor
- redovita probava
- higijena

e) Ostalo
- dostupno skladište lijekova
- vještine prve pomoći
- uporaba medicinskih instrumenata
- procedure s ranjenicima

NAPOMENA:

Sve postrojbe na prvoj crti i pozadini su odgovorne za uspostavljanje lokalnog
osiguranja. U smjernici sa gore navedenim naputcima SOP diktiraju povećane mjere
sigurnosti minimalno 30 minuta prije i poslije svitanja. Iste se mjere primjenjuju kod
zalaska sunca ovisno o taktičkoj situaciji.
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