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OPERACIJE U PODRUČJU PRIKUPLJANJA (PP)
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•  Definicija područja prikupljanja (PP)
•  Svrha područja prikupljanja
•  Organizacija područja prikupljanja
•  Prethodnica razmještaja (PR)
•  Zapovijedanje i nadzor (ZIN)
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DEFINICIJA

Područje prikupljanja je prostor (područje)  u kojem se postrojba prikuplja i priprema za
buduća djelovanja.
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SVRHA

Postrojba posjeda područje prikupljanja (PP) da bi se na siguran način pripremila za
buduća djelovanja. Pripreme mogu podrazumijevati reorganizaciju postrojbe, planiranje i
izdavanje OPZAP, isprobavanje, opskrbu, održavanje vozila i opreme, pripremu za borbu

FM 7-20, str. A-41, 1.
Naglasak je na taktičkom posjedanju, pasivnom i aktivnom maskiranju,
sigurnosti, itd. PP ne bi smjelo biti administrativno područje. Ključna riječ  je
“TAKTIČKO”  PP. Ispravno planiranje prije posjedanja je kritično. Prikrivanje od
promatranja sa zemlje i zraka je ključna zadaća  za sve. Zapovjednik može
organizirati PP tako da dodijeli svakoj satniji sektore unutar PP bojne ili da svaka
satnija ima svoje PP na prednjem kraju kružne obrane bojne. Postrojbe mogu
koristiti vizualni nadzor, senzore ili opremu za promatranje radi povećanja
sigurnosti. Zapovjednik može odrediti točke dodira za postrojbe koje pomažu u
usklađivanju napora organizacije sigurnosti. Svi pravci kretanja iz i u PP su
striktno pod nadzorom. Putevi i ceste se ne koriste za označavanje granica zona
odgovornosti postrojbi. Oni su posebna odgovornost satnija kroz čiji sektor idu.
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ORGANIZACIJA

•  Sektori  satnija unutar PP bojne (sektorsko)
•  Raspršena PP satnija na  prednjem kraju kružne obrane bojne (raspršeno)
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SEKTORSKO (skica)

FM 71-123, str. 2-5, fig. 2-4
Ovo je sektorski tip PP.  Mora biti ucrtan na radnom zemljovidu (kao prekrivnica
/ prozirnica) tako da sve postrojbe vide gdje im je područje i zona odgovornosti.
Točka usklađivanja (TU) je kritična kako bi sve postrojbe znale svoje zone
odgovornosti. Žična veza je prvenstveni način komunikacije u PP.
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RASPRŠENO (skica)

FM 71-123, str. 2-4
Drugi način kako koristiti i planirati PP. Kritično u planiranju su zone
odgovornosti i sektori paljbe. U svim primjerima borbene postrojbe (ABC satnije)
su naprijed i štite zapovjedni elemenat (ZM) te postrojbu bojne za osiguranje
borbenih djelovanja (OBD).
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ORGANIZACIJA

Kako razlikujemo dvije vrste PP zapovjednik prilikom razmatranja i odabira te
organizacije PP mora uzeti u obzir nekoliko elemenata :

•  Izvidnici
•  Manevarske postrojbe
•  Razmještaj minobacača se određuje prema dometu oruđa,  ali idealno je ako

su u središtu PP
•  Elementi borbene potpore
•  ZM i logističke postrojbe (komore)

FM 7-20, Str. A-41, 3.
Zbog toga što u ustroju postrojbe možda nemamo izvidnike koji bi izviđali naš
položaj, SOP postrojbe je neophodan. Najčešća je podjela PP u sektore
odgovornosti. Glavni faktor je sigurnost, kao i postavljanje ključnih oružja i oruđa
tako da odgovaraju značajkama zemljišta na kojima će biti postavljena :

•  izvidnici će moguće dobiti zadaću izviđanja pravca kretanja, ili
      uspostave sigurnosti i MP
•  zapovjednik raspoređuje borbenu potporu (BP) uz postrojbu koju će
      ista podupirati ili tako da daje potporu cijeloj bojni
•  PP mora osigurati pravilan i odgovarajući raspored svih elemenata

bojne



•  motrilačke postaje (MP) pokrivaju sve ključne značajke zemljišta kao i
      prilazne puteve
•  ZM bojne i logističke postrojbe (komore) su smještene u središtu PP

zbog sigurnosti i jednostavnijeg nadzora i zapovijedanja (C2).
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PRETHODNICA RAZMJEŠTAJA

•  Prethodnica razmještaja (PR) izviđa novo područje i uvodi hodnu postrojbu u
PP

•  Uvjerava se da je PP bez neprijatelja, zapreka i ABK opasnosti
•  PR bi trebala imati odgovornog časnika, osiguranje, vezu, sanitet te potreban

stožer i predstavnike podređenih postrojbi
•  PR izviđa i organizira PP prije dolaska bojne

FM 7-20, Str. A-41, 2.
Zapovjednik šalje prethodnicu razmještaja (PR) naprijed, ispred glavnih snaga, u
PP. PR prethodi glavnini snaga, neopazice se uvlači u PP  i naravno nije u
hodnom poretku. Preporuka je da ista skupina izviđa i osigurava PP svaki put, tj.
da postoji PR koja je uvježbana za tu zadaću. Kontrolni popisi su korisni za
izvršenje zadaće, a  SOP postrojbe je kritičan za uvježbavanje. Satnije bi na svojoj
razini trebale koristiti isti postupak kako bi  stručno i brzo posjele PP. Posebno
kada se radi sa mehaniziranom postrojbom označavanje pozicije u prostoru
drastično ubrzava razmještaj. Vrlo značajno je osigurati dovoljno vremena za PR
kako bi u potpunosti izvidila i provjerila PP . Unatražno planiranje se koristi kako
bi zapovjednik poslao svoju PR na izvršenje zadaće sa dovoljno vremena za
izvršenje zadaće iste. Izvidnička satnija se ne planira za izvršenje ove zadaće, jer
ona će uglavnom pomagati brigadi ili će biti mnogo dalje naprijed nego bojna.
Izvidnici mogu izviditi PP, uvesti PR u PP , ali nakon toga odlaze dalje na svoju
zadaću.
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ZAPOVIJEDANJE I NADZOR

•  Postrojbe komuniciraju žicom ili teklićem. Radio se koristi samo ako je nužno
potrebno

•  Postrojbe koriste razne tehnike označavanja ako se posjedanje izvodi u
uvjetima slabe vidljivosti

•  Korištenje oznaka na zemlji može biti kritično za organizaciju  i sigurnost,
posebno kod mehaniziranih postrojbi

•  Prioritet posla
•  SOP - Sigurnost, plan rasporeda paljbe, itd.



FM 7-20, Str. A-41, 3.
Kada se posjedne PP, žična veza i veza teklićem su osnovne vrste veze.
Minobacači, ključna oružja te motrilačke postaje (MP) su postavljeni tako da
odgovaraju zemljištu i njihovo pokrivanje prostora je značajno. Označavanje
položaja mora biti SOP postrojbe, a može se koristiti bilo kakav priručni materijal
ili neki koji je dio SOP.
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ZAKLJUČAK

•  PP su privremeni položaji za pripremu za borbu.
•  Izviđanje i PR su kritične za uspješno posjedanje PP.
•  Kada se posjedne PP, žična i teklićka veza su prvenstveni način komunikacije.
•  Sigurnost je na prvom mjestu za vrijeme i na odlasku iz PP.
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SEKTORSKO

PCPC

PP
“ZLATO”

OBD i ZM su u središtu PP.
PoO postavljeni na mogućim
pravcima prilaza. MB u
središtu PP
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RASPRŠENO
PC PC
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Raspršena pojedinačna PP
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