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VJEŽBE OBUKE 
 
 

1-1. OPĆENITO 
Vježbe obuke rabe se za obučavanje, ocjenjivanje i vježbanje kolektivnih zadataka 
orijentiranih na provedbu. Pješačka satnija treba sudjelovati u mnogim vježbama koje 
se temelje na smjernicama zapovjednika bojne. U ovom planu obuke za zadaću 
spominju se dvije vježbe: vježba na terenu i situacijska vježba. One pomažu 
zapovjedniku u razvoju, održivosti i ocjenjivanju Dvije vrste vježbi stručnosti za 
zadaću postrojbe. Situacijske vježbe su orijentirane na jednu zadaću, dok su vježbe na 
terenu orijentirane na višestruke zadaće i uključuju više vremena, složenosti kao i 
zahtjeva potpore. Načela upravljanja obukom za vježbu na terenu i situacijsku vježbu 
nalaze se u FM-u 25-4 i FM-u 25-101. 
 
1-2. VJEŽBE NA TERENU 
Vježba na terenu je vježba cijele satnije koju planira, podupire i nadzire bojna. 
Obično se provodi protiv suprotne strane u što realističnijem borbenom okružju. To 
sudionicima omogućuje poštivanje realističnih komunikacija, učinaka žrtava, vremena 
i udaljenosti te mnogih drugih čimbenika koji otežavaju situaciju na bojišnici. Vježbe 
na terenu također su skupe glede resursa, zahtijevaju puno goriva, pričuvnih 
dijelova,osoblja za potporu, suprotnu stranu, područja manevra, ocjenjivače i 
nadzorne motritelje. Vježba satnije na terenu pruža logičan slijed provedbe zadataka 
za koje se satnija obučava na situacijskoj vježbi. Složenu vježbu satnije na terenu 
mora planirati, popunjavati resursima i provoditi bojna ili stožeri brigade. Satnije 
mogu planirati i provoditi jednostavne vježbe na terenu (orijentirane na jednu zadaću). 
To zahtijeva kombinaciju više situacijskih vježbi i uporabu vlastitih resursa – na 
primjer, omogućiti suprotnu stranu, ocjenjivače i nadzorne motritelje iz svojih redova. 
Prikaz 4-1, str. 4-2, prikazuje odnos između situacijskih vježbi i jednostavne vježbe 
satnije na terenu. Primjer vježbe na terenu na prikazu 4-2, str. 4-2, prikazuje odnos 
između situacijskih vježbi i složenih vježbi na terenu koje provodi bojna ili brigada. 
Poglavlje 6 pruža podatke potrebne za razvoj složene vježbe na terenu za 
ocjenjivanje. 
 
1-3. PRIMJER VJEŽBE NA TERENU 
Primjer vježbe na terenu, prikaz 4-1, sadrži dvije situacijske vježbe koje odabire ili 
razvija zapovjednik satnije za potporu raznih djelovanja. Slijed događaja rabi se samo 
kao primjer. Zapovjednik satnije, zapovjednik bojne i stožer bojne trebaju uzeti 
vlastite planove za obuku (vježbi na zemljištu i situacijskih vježbi) na temelju popisa 
taktičkih radnji i postupaka za zadaću, lokalnih smjernica za obuku, prosudbe jakosti i 
slabosti snage, prioriteta obuke, statusa lokalne spremnosti te drugih čimbenika 
zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena. 
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Prikaz 1-1. Primjer jednostavne vježbe satnije na terenu 
 (provedene na razini satnije). 
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PJEŠAČKA SATNIJA 
PRIMJER VJEŽBE NA TERENU 

 
1. Cilj. 
Ovaj primjer vježbe na terenu oblikovan je za obučavanje pješačke satnije u provedbi 
cjelokupnog djelovanja. Ona također pruža mogućnost vodovima za djelovanje u 
okružju koje ih priprema za složenu vježbu na terenu koju provodi i ocjenjuje više 
zapovjedništvo bojne. Ova vježba pruža zapovjedniku satnije, vođama voda i desetina 
i osoblju zapovjedništva satnije mogućnost za vježbanje planiranja, koordiniranja i 
nadziranja borbenih djelovanja. 
 
2. Popratni dokumenti.  
Ovu vježbu na terenu podupiru sljedeće publikacije: 
a. ARTEP 7-10-MTP, Plan obuke za zadaću za pješačku satniju. 
(1) Situacijska vježba napada 2-1. 
(2) Situacijska vježba prepada 2-2. 
b. ARTEP 7-8-MTP, Plan obuke za zadaću za pješački vod i desetinu. 
(1) Situacijske vježbe obrane, odstupanja i napada (Poglavlje 4). 
(2) Nacrti obuke i ocjenjivanja: 

• 7-3/4-1108, Provesti nadzor/potporu paljbom. 
• 7-3/4-1103, Provesti navalu. 
• 7-3-1102, Provesti prepad. 
• 7-3/4-1136, Zauzeti područje prikupljanja. 
• 7-3/4-1134, Kretati se taktički. 
• 7-3/4-1125, Provesti prolaz kroz crte. 
• 7-3/4-1605, Razviti i prenijeti plan. 
• 7-3/4-1607, Provesti učvršćenje i reorganizaciju. 
• 7-3/4-1116, Provesti pozadinska djelovanja. 
• 7-3/4-1137, Provesti ubacivanje/izvlačenje iz neprijateljskog područja. 
• 7-3/4-1606, Pripremiti se za borbu. 

c. ARTEP 7-8-Uvježbavanje, Borbena uvježbavanja za pješački vod i desetinu. 
• Borbeno uvježbavanje 2, Reagiranje na dodir. 
• Borbeno uvježbavanje 3, Prekid dodira. 

d. ARTEP 7-90-MTP, Plan obuke za zadaću za pješački minobacački vod, odsjek i 
desetinu. 

(1) Situacijska vježba 8 (Poduprijeti napad pružanjem neizravne paljbene potpore). 
(2) Nacrti obuke i ocjenjivanja: 

• 7-3/4-1206, Provesti prolaz kroz crte. 
• 7-3/4-1209, Kretanje lakog pješaštva. 
• 7-3/4-1210, Zauzeti područje prikupljanja. 
• 7-3/4-1231, Održavati sigurnost djelovanja. 
• 7-3/4-1235, Pripremiti se za borbu. 
• 7-3/4-123, Provesti konsolidaciju i reorganizaciju. 

 
3.  ČIMBENICI KOJI  POBOLJŠAVAJU OBUKU. 
Prije obuke vježbe na zemljištu treba vježbati i usvojiti uvježbavanja voda/desetine, 
nacrte obuke i ocjenjivanja plana obuke za zadaću voda te situacijske vježbe voda i 
satnije.  



a. Zaštita snage mora biti sastavni dio obuke. Sigurnost u borbi važna je radi 
sprječavanja ozljeda vojnika; stoga se ona mora vježbati tijekom obuke. 
Realistična, zahtjevna obuka može biti sigurna ako vođe i vojnici uključe 
sigurnost u planiranje, pripremu i provedbu ratnih zadataka.  

 
NAPOMENE O OBUCI: 
 
1. Vođe trebaju usaditi svijest o individualnoj sigurnosti u sve podređene vođe i   
      vojnike. Vojnici neprekidno trebaju biti “budni” i izbjegavati situacije koje mogu 
      uzrokovati ozljedu ili smrt – na primjer, zaključajte vrata prostora s teretom, ne  
      dirajte vruće cijevi strojnica. 
2. Vođe na svim razinama također moraju podučavati i nametnuti kolektivnu 

sigurnost.Primjerice, vojnici po potrebi rabe kopnene vodiče za kretanje vozila, 
uvijek znaju lokaciju svog partnera za vrijeme bojnog gađanja; pravilno se 
ukrcavaju i iskrcavaju iz helikoptera; dobro provjeravaju sve podatke o 
minobacačkoj paljbi. Vojnici moraju biti svjesni mogućnosti i ograničenja opreme 
i vozila koja koriste kako bi mogli razumjeti potencijalne opasnosti i sigurno rabiti 
opremu.  

 
 
b. Obuka vođa (obučavanje instruktora) za ovu vježbu na terenu može se provesti 

bilo kojom od sljedećih metoda: 
(1) Interaktivna vježba je vježba u kojoj zapovjednik ili vođa raspravlja s podređenim 
vođama i stožerom o zadaći, vrsti djelovanja, zadatku, tehnici ili postupku. 
Interaktivna vježba rabi minimalnu količinu resursa te se može provesti na svakoj 
lokaciji i razini. Vođa može rabiti masni papir, ploču za plakate ili tabele. Ova vježba 
korisna je i vođama i vojnicima, jer grafički opisuje mjesto stavki, djelatnosti i 
odgovornosti. 
(a) Interaktivne vježbe orijentirane su na vođu, ali su korisne podređenim elementima 

i vojnicima na razinama voda i satnije. 
(b) Aktivno sudjelovanje ključno je za ovu vježbu. Vođa treba postavljati pitanja koja 

sudionike potiču na razmatranje učinaka situacije. On treba voditi raspravu kako 
bi poticao reakciju. Raspravlja se o horizontalnim koordinacijskim djelatnostima – 
na primjer, potpora paljbom satnije A ili navala satnije B ili pak odredba o žurnoj 
oprskbi iz borbenih komora između S4 i prvih dočasnika satnija.   

(2)Kada se vježba na zemljovidu kombinira s vježbom na pješčaniku, zemljovid i 
pješčanik trebali bi reproducirati stvarni teren. Vježba satnije na zemljovidu provodi 
se kako bi se vođama omogućila raščlamba terena i izrada probnih planova za 
područja kao što su smjerovi ubacivanja i povlačenja, lokacije za potporno oružje, 
vozila i zapovjedna mjesta te druge kritične lokacije.  
(3) Taktička vježba bez snaga ili obilazak terena može se provesti na istom području 

kao i vježba na terenu. Taktička vježba bez snaga pruža zapovjedniku i 
podređenim vođama obuku iz raščlambe terena, postavljanja sustava naoružanja i 
planiranja provedbe zadaće. Vježba pruža zapovjedniku mogućnost za 
usmjeravanje podređenih vođa na teren te za isticanje istaknutih obilježja i 
njihovog značaja za vježbu. Tijekom vježbe može se isprobati i provesti povratni 
brifing scenarija situacijske vježbe kako bi se uvjerili da vođe razumiju zadaću i 
namjeru zapovjednika.  

(4)  Komunikacijska vježba može se provesti samostalno ili, još bolje, s vježbom na 
zemljovidu ili taktičkom vježbom bez snaga. Komunikacijska vježba pruža 



vođama mogućnost postavljanja i provjere komunikacijske opreme te nadzora 
postupaka.  

c. Korisne upute vođama za obuku (obučavanje instruktora) uključuju sljedeće: 
(1)Osiguravaju vođama na svim razinama upoznatost s doktrinom koja je povezana s 
napadajnim djelovanjima navedenim u FM-u 7-10 i onim referencama u svakoj 
situacijskoj vježbi koje podupiru vježbu na terenu.  
(2)Pregledavaju SOP postrojbe kako bi se osigurala upoznatost i razumijevanje vođa i 
podređenih vođa s odgovarajućim stavkama koje mogu biti obuhvaćene u operativnim 
postupcima.   
(3)Tijekom vježbe na pješčaniku ili taktičke vježbe bez snaga isticati sljedeće: 
(a) Razmatranja ograničene vidljivosti. 
(b) Nuklearna, biološka i kemijska razmatranja. 
(c) Standarde za potporu nacrta obuke i ocjenjivanja te situacijskih vježbi satnije i 

voda.  
(4)Prilikom provedbe vježbe na terenu za vrijeme ograničene vidljivosti, osigurati 
dodatno vrijeme za planiranje i pripremu. Kako bi se postigao najviši stupanj 
stručnosti i vjerojatnosti preživljavanja, vježbajte ovu vježbu za vrijeme ograničene 
vidljivosti.  
(5) Rabiti opremu MILES (višestruki integrirani laserski sustav) kada je to moguće 

kako bi se poticala realistična obuka.  
 
3. Opća situacija. 
Bojni je izdana zapovijed za provedbu napadajnih djelovanja u potpori zadaće 
brigade. Satniji je izdana zapovijed za ubacivanje kroz neprijatejlske crte, za uništenje 
položaja minobacačke bitnice iza neprijateljskih prednjih postrojbi te da bude 
spremna za pozadinska djelovanja. Ovu vježbu trebalo bi provesti u svim uvjetima 
okoline, posebice za vrijeme ograničene vidljivosti. Satnija se mora kretati pod 
prijetnjom NBK i zračnog napada ili u aktivnom NBK okružju.  
 
4. Posebna situacija.  
Zapovjednik bojne izdaje satniji operativnu zapovijed (vidjeti Prikaz 4-5, primjer 
operativne zapovijedi za situacijsku vježbu 2-1, str. 4-19). Satnija sada započinje 
proces planiranja za zadaću. Vježba završava kada satnija dovrši prolaz kroz crte i 
zauzme područje prikupljanja te je spremna za nastavak zadaće. Tablica 4-1, str. 4-7, 
prikazuje slijed događaja s predloženim vremenskim rokovima za svaki događaj. 
Zapovjednik satnije treba razmatrati provedbu raščlambe poslije provedbe kao što je 
navedeno u scenariju vježbe na terenu u Tablici 4-1.  

SLIJED DOGAĐAJ PROCJENJENO 
VRIJEME 

POČETAK SITUACIJSKE VJEŽBE 2-1 
1.  Izdati operativnu zapovijed satnije 4.0 sati 
2. Provesti ubacivanje/izvlačenje 6.0 sati 
3.  Provesti povezivanje 3.0 sata 
4. Provesti navalu 6.0 sati 

**RAŠČLAMBA POSLIJE PROVEDBE 
5. Provesti pozadinska djelovanja 24.0 sata 

IZDATI DOPUNSKU ZAPOVIJED/POČETI SITUACIJSKU VJEŽBU 2-2 
6. Provesti prijelaz preko rijeke/međuprostrora 3.0 sata 
7.  Provesti prepad 6.0 sati 

**RAŠČLAMBA POSLIJE PROVEDBE 



8. Provesti ubacivanje/izvlačenje 6.0 sati 
**RAŠČLAMBA POSLIJE PROVEDBE 

9.  Provesti prolaz kroz crte 2.0 sata 
10. Zauzeti područje prikupljanja 3.0 sata 
11. Provesti završnu raščlambu poslije provedbe 2.0 sata 

                                                              **UKUPNO                 65.0 sati 
                    *Razviti i prenijeti plan 
                    *Pripremiti se za borbu 
                    *Održavati sigurnost djelovanja 
                    *Kretati se taktički 
                    *Provesti konsolidaciju i reorganizaciju 
NAPOMENA: Vrijeme potrebno za vježbanje događaja razlikuje se ovisno o 
čimbenicima zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena te 
o stručnosti postrojbe za obuku. Usprkos tome, obuka je provedena do standarda,  a 
ne prema vremenskim rokovima. 
 
*  Ovi su zadaci uvršteni i vrijednovani tijekom vježbe. 
 
** Vrijeme za raščlambe poslije provedbenije uključeno u ukupan zbroj sati; potrebno 
je dodatno vrijeme ako se veliki dijelovi vježbe provode noću ili za vrijeme 
ograničene vidljivosti. 
 

Tablica 1-1. Slijed događaja i vrijeme za vježbu na terenu. 
 
 
5. Zahtjevi potpore. 
a. Minimalan broj instruktora/ocjenjivača: Ovu vježbu treba provesti za vježbu sa 

zapovjednikom satnije kao instruktorom/ocjenjivačem za svoje vodove. Bojna 
može provesti vježbu na terenu (unutarnje ocjenjivanje) uporabom ocjenjivača 
satnije i ocjenjivača prednjeg promatrača. 

b. Vozila/komunikacije: Ona koja su ustrojbena satniji. Odrediti jedno vozilo za 
medicinsku evakuaciju za svaki vod s najmanje jednim medicinskim tehničarem 
na položaju. 

c. Instruktori/nadzorni motritelji/ocjenjivači: Vođe vodova i prvi narednici vodova 
glavni su instruktori u početnoj fazi obuke. Zapovjednik satnije, izvršni časnik i 
prvi dočasnik satnije kao i vođe vodova i prvi dočasnici vodova imaju ulogu 
instruktora za vrijeme faze obuke satnije. Ako vježbu provodi bojna, zapovjednik 
bojne ili izvršni časnik ili S3 i prvi dočasnik bojne imaju ulogu instruktora i 
ocjenjivača, ali mogu od bojne zahtijevati dodatna sredstva za potporu faze 
ocjenjivanja. Nadzorni motritelji i ocjenjivači moraju biti na kritičnim lokacijama 
za vrijeme vježbe radi praćenja djelatnosti. Ne smiju ometati provedbu djelovanja, 
osim zaustavljanja djelovanja u slučaju narušavanja sigurnosti ili radi raščlambe 
poslije provedbe.  

d. Suprotna strana: Kopnena snaga suprotne strane treba biti najmanje razine voda. 
Vježba na terenu koju provodi satnija može zahtijevati popunjavanje vlastitim 
resursima. Postrojbe se trebaju mijenjati kako bi se osigurala potpuna obuka 
postrojbe. Instruktori se trebaju osvrnti na svaki Nacrt obuke i ocjenjivanja za 
zadaće, uvjete i standarde obuke za suprotnu stranu. 

e. Područje manevra: Za ovu vježbu poželjno je vježbalište površine najmanje 5 sa 
5 km.  



f. Sažetak zahtjeva potpore: Ova vježba zahtijeva stavke navedene u tablici 4-2. 
 

STRELJIVO INVENTARNI 
KOD 

KOLIČINA 

5,56-mm (manevarsko) 1305A080 120 metaka po pušci 
5,56-mm (manevarsko) 1305A075 600 metaka po strojnici 
Punjenje protuoklopniog 
trenažera 

1370L367 6 (Viper) (za AT4/lako 
protutenkovsko oružje; 4 po Dragonu 

Tijelo ručne bombe M69 1330G811 4 po strijelcu 

Upaljač ručne bombe  
(vježbovni) 

1330G878 4 po strijelcu 

Simulator, projektil, 
eksplozija izazvana 
udarom u tlo, M115A2 

1370L594 30 po vježbi  

Simulator, ručna bomba  
Serija-M116 

1370L01 30 po vježbi 

BITNICE KOLIČINA 
Bitnica 200 (6 volti) 24 svaka 
Bitnica 3090 (9 volti) 400 svaka 
 

OPREMA MILES 
 

SATNIJA 
 

OCJENJIVAČ 
SUPROTNA 

STRANA 
    Sustav M16 124  30 
    M249 6  2 
    Nadzorni uređaji  3 1 

Pribor za rektifikaciju 
malog oružja 

 3 1 

Tablica 1-2. Sažetak zahtjeva potpore obuke za napadajnu vježbu na terenu.   
 
6. Slijed orisa obuke i ocjenjivanja. 
Tablica 1-3 nabraja nacrte obuke i ocjenjivanja koji se rabe za ocjenjivanje vježbe na 
terenu.  

ZADATAK BROJ 
ZADATKA 

STR. 

Provesti ubacivanje/izvlačenje 7-2-1137  
Provesti povezivanje 7-2-1128  
Provesti navalu 7-2-1103  
Provesti pozadinska djelovanja  7-2-1116  
Razviti i prenijeti plan 7-2-1605  
Provesti konsolidaciju i reorganizaciju 7-2-1607  
Održavati sigurnost djelovanja 7-2-1409  
Kretati se taktički 7-2-1134  
Provesti prijelaz preko rijeke/međuprostora 7-2-1130  
Provesti prepad 7-2-1102  
Provesti prolaz kroz crte 7-2-1125  
Zauzeti područje prikupljanja 7-2-1136  
Pripremiti se za borbu 7-2-1606  



Tablica 1-3. Nacrti obuke i ocjenjivanja koji se rabe 
 za vrijednovanje napadajne vježbe na terenu. 

 
 

1-4. SITUACIJSKA VJEŽBA  
Isto kao i kod voda, situacijske vježbe satnije su kratke, vođene scenarijem, taktičke 
vježbe orijentirane na zadaću koje obučavaju skupinu međusobno povezanih 
kolektivnih zadataka. Situacijske vježbe pružaju vođi metodu obučavanja uporabom 
doktrinarno odobrene taktike i tehnika, ali ne postavljaju metodu provedbe kao 
doktrinu. Situacijske vježbe mogu se modificirati na temelju zadaće, neprijatelja, 
zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena. Ova metoda omogućuje 
standardizaciju bez da obuka bude stereotipna. Iako je orijentirana na zadaću 
situacijska vježba ne obučava sve zadatke potrebne za djelovanje. Situacijska vježba 
je skup kolektivnih zadataka poredanih logičnim slijedom za obučavanje dijela 
operacije na temelju zadaće. Situacijske vježbe također zahtijevaju zadatke vođa kao 
što je planiranje, nadziranje i izvješćivanje kako bi se međusobno povezali potporni 
kolektivni zadaci. Primjer situacijske vježbe u odlomku 4-5 prikazuje te 
karakteristike. Iako je svaka situacijska vježba usredotočena na jedan dio djelovanja, 
nije izdvojena (u svim uvjetima) kao jedina situacijska vježba potrebna za potpunu 
stručnost za djelovanje. Stoga, kako bi se postigla stručnost za djelovanje, treba 
podučavati više sitacijskih vježbi s istim djelovanjem kao dio vježbe na terenu. 
(Vidjeti Prikaz 4-1, str. 4-2.) To je neprekidni proces koji se mora ponoviti za svako 
djelovanje. 
 
a. Razvoj situacijske vježbe.  
(1) Na razini satnije situacijske se vježbe provode u velikoj mjeri. Instruktor može 

rabiti primjer situacijskih vježbi prikazan u Poglavlju 3, Nacrti operacija, ili 
izraditi vlastiti primjer prema sljedećem formatu i primjeru, zadaći, neprijatelju, 
zemljištu, vlastitim snagama i raspoloživom vremenu, potrebama obuke  i 
smjernicama zapovjednika. 

(2) Svaki plan situacijske vježbe treba sadržavati sljedeće: 
(a) Zaglavlje. Zaglavlje treba obuhvaćati postrojbu za koju se pripremila situacijska 

vježba, naziv situacijske vježbe i utvrđivanje nacrta obuke situacijske vježbe. 
(b) Cilj. Sadrži podatke o tome za obučavanje koga je situacijska vježba oblikovana i 

koje djelovanje podupire. 
(c) Međusobna povezanost. Ovaj odlomak pruža popis primjenjivih kolektivnih 

zadataka i borbenih uvježbavanja plana obuke za zadaću voda i desetine. To mogu 
biti uobičajeno pridodane ili situacijske vježbe postrojbi za potporu, ako su 
raspoložive, koje se mogu obučavati zajedno sa situacijskom vježbom.  

(d) Obuka. Ovaj dio obuhvaća odlomke o sljedećem: 
• Smjernice za međusobno povezanu obuku vođa postrojbi i kolektivnu obuku 

za koje vođa može poželjeti da se razmatraju za obuku prije provedbe 
situacijske vježbe.  

• Korisne upute koje će vođi pomoći u pripremi i provedbi situacijske vježbe. 
• Čimbenici koji poboljšuju obuku pružaju smjernice o integriranju NBK 

djelovanja, suprotne strane i djelovanja za vrijeme ograničene vidljivosti u 
situacijsku vježbu.  

• Opće i posebne situacije (scenariji) i dopunska zapovijed. 
(e) Zahtjevi potpore. Ovaj dio navodi stavke potrebne za provedbu vježbe. Primjeri 

specifičnih zahtjeva su broj i vrsta opreme, broj ocjenjivača, broj i vrste suprotne 



strane, vrsta i veličina vježbališta, streljivo, pomagala i naprave za obuku i hrana. 
Zbroj zahtjeva za potporu situacijske vježbe jednak je potpori potrebnoj za vježbu 
na terenu. 

(f) Slijed nacrta obuke i ocjenjivanja. Naziv zadatka i broj stranice nacrta obuke i 
ocjenjivanja (iz Poglavlja 5) navedeni su kronološkim redoslijedom kojim se provode 
tijekom situacijske vježbe.  
 
b. Obuka situacijske vježbe.  
(1) Obuka situacijske vježbe treba biti oblikovana za obučavanje kritičnih zadataka 

utvrđenih planom obuke. Kritični zadaci su oni zadaci vođa i drugi kolektivni 
zadaci koji znatno unaprijeđuju stručnost za zadaću. Situacijska vježba može 
uključiti samo ključne sudionike u taktičkoj vježbi bez snaga ili čitavu satniju sa 
svom opremom.  

(2) Prije nego što zapovjednik satnije započne obuku sitacijske vježbe, uvjerava se da 
satnija može provesti sve podzadatke za nacrte obuke i ocjenjivanja. Neki od tih 
podzadataka su kolektivni zadaci voda ili zadaci vođa. Ako je zapovjednik satnije 
u dvojbi glede sposobnosti satnije za provedbu podzadataka, provodi obuku voda 
kako bi satniju doveo do standarda. Višerazinsku obuku treba rabiti kada god je to 
moguće kako bi se što bolje iskoristilo vrijeme. 

(3) Ocjenjivač bojne provodi raščlambu poslije provedbe nakon svake situacijske 
vježbe. 

 
4-4. PRIMJER SITUACIJSKE VJEŽBE 
Primjer vježbe satnije na terenu u Prikazu 4-1 sadrži dvije situacijske vježbe koje 
odabire i razvija zapovjednik satnije ili instruktor. Sve situacijske vježbe koje 
podupiru vježbu na terenu razvijene su na sličan način. Ova situacijska vježba temelji 
se na jednom od više mogućih uvjeta budući da situacijska vježba sadrži sve moguće 
kolektivne i zadatke vođa potrebne za stručnost za zadaću. Redoslijed događaja u 
situacijskoj vježbi nije uspostavljen kao taktička doktrina već služi samo kao primjer. 
Zapovjednik mora izraditi vlastite planove obuke (vježbi na terenu i situacijskih 
vježbi) na temelju lokalnih smjernica za obuku, prosudbe jakosti i slabosti snaga, 
prioriteta obuke za zadaću, lokacije, statusa spremnosti te drugih čimbenika zadaće, 
neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena.  
 
 

PJEŠAČKA SATNIJA 
PRIMJER  SITUACIJSKE VJEŽBE  

 
1. Cilj. 
Ova situacijska vježba objedinjuje uvježbane kolektivne i zadatke vođa za pružanje 
dodatne obuke i ocjenjivanja stručnosti satnije za napadajna djelovanja. 
 
2. Popratni dokumenti.  
Ova situacijska vježba podupire satnijsku vježbu napada na terenu. Ovu situacijsku 
vježbu podupiru sljedeći kolektivni zadaci i uvježbavanja: 
a. ARTEP 7-8 MTP. 

• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1108, Provesti nadzor/potporu paljbom. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3-1200, Uporaba paljbene potpore. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1116, Provesti pozadinska djelovanja. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1145, Provesti zasjedu u mjestu 



• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1134, Kretati se taktički. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1128, Provesti povezivanje. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1137, Provesti ubacivanje/izvlačenje iz 

neprijateljskog područja. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1409, Održavati sigurnost djelovanja. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1605, Razviti i prenijeti plan. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1607, Provesti konsolidaciju i reorganizaciju. 
• Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1606, Pripremiti se za borbu.  

b. ARTEP 7-90-Uvježbavanje. 
• Uvježbavanje 1, Postaviti minobacače u paljbeni položaj.  
• Uvježbavanje 2, Usmjeravanje minobacača s topničkim kompasom 
• Uvježbavanje 3, Usmjeravanje minobacača obilježavanjem ciljničkom 

napravom na topnički kompas 
• Uvježbavanje 4, Usmjeravanje minobacača ručnim kompasom 
• Uvježbavanje 5, Posjedanje paljbenog položaja na brzu ruku 
• Uvježbavanje 6, Poluposredno gađanje 
• Uvježbavanje 7, Pobadanje piketa 
• Uvježbavanje 8, Usmjeravanje zauzimanjem malog kutomjera 
• Uvježbavanje 9, Usmjeravanje zauzimanjem velikog kutomjera i promjena 

elevacije 
• Uvježbavanje 10, Punjenje i ispaljivanje 
• Uvježbavanje 11, Vađenje mine iz cijve 
• Uvježbavanje 12, Spreman za hodnju. 

 
3. Obuka.  
Instruktor treba pregledati zadatke vođa i kolektivne zadatke provedene tijekom 
situacijske vježbe, određivanjem koji zadaci mogu zahtijevati početnu obuku ili 
obuku s ciljem obnavljanja naučenog.  
a. Kolektivna obuka. Kolektivna obuka treba biti iz kolektivnih zadataka potrebnih 

za situacijsku vježbu. Borbena uvježbavanja i situacijske vježbe ključna su 
sredstva za kolektivnu obuku voda i desetine. Kolektivni zadaci koji mogu 
poduprijeti ovu situacijsku vježbu ili djelovanje kao i druga djelovanja nalaze se u 
nacrtu operativnog-do-kolektivnog zadatka u Poglavlju 2. 

b. Obuka vođa. Obuka vođa (obučavanje instruktora) treba završiti sa zadacima vođa 
potrebnim za vježbu. Uporabom više-razinske obuke vođe se obučavaju iz svojih 
zadataka dok se podređeni elementi obučavaju iz kolektivnih zadataka. Vođe 
moraju biti stručni i spremni na početku vježbe. Ne smiju gubiti vrijeme i 
dragocjeno vrijeme vojnika na uporabu satnije kao “pomagala za obuku” samo 
zato da bi obučavali vođe iz temeljnih vještina. Zadaci vođa obučavaju se onako    
kako je navedeno u odlomku 3a ili jednom od sljedećih metoda. Kada nisu 
raspoloživi materijali i objekti odgovor je inovativnost – obuka se ne smije 
ograničiti samo na navedene metode. 
(1) Rasprave u učionici o tome kako planirati vježbu i kako uvesti SOP-e 

postrojbe. (Vidjeti FM 25-3, Poglavlje 2.) 
(2) Izviđanje zemljovida koje pomaže u raščlambi terena i proigravanju. (Rabiti 

zemljovid onog područja na kojem će se provesti situacijska vježba.) 
(3) Vježbe na ploči s terenom ili na pješčaniku koje dopuštaju uporabu simulacija 

ili minijatura za postizanje perspektive troprotežnosti u proigravanju i 



isprobavanju vježbe. (Oblikovati ploču s terenom ili pješčanik tako da 
odgovara terenu na kojem će se provesti vježba.) 

(4) Taktička vježba bez snaga ili vježba na zapovjednom mjestu koja vođama 
omogućuje obučavanje na tlu, vježbanje kretanja po tlu, izvješćivanje i druge 
djelatnosti vođa. (Vidjeti FM 25-101, Dodatak C.) 

(5) Simulacije i igre za podučavanje vođa kao dio neprekidnog programa razvoja 
časnika i dočasnika. 

(6) Prošireni tečajevi obuke za iznošenje informacija i predstavljanje kako se 
zadaci provode do standarda, uporabom audiovizualne opreme. (Vidjeti  
brošuru ministarstva obrane 350-100). 

 
c. Korisne upute za obuku. Slijede opće i neke korisne upute o tome kako pripremiti 

i provesti situacijsku vježbu:  
(1) Imati na umu aspekte sigurnosti ratnih zadataka za postizanje realistične obuke 

do standarda. Vojnici moraju biti svjesni djelatnosti koje mogu uzrokovati 
ozljede osoblja te kako neispravno rukovanje oružjem i opremom može 
ozlijediti druge vojnike.  

(2) Poznavati zahtjeve za ubacivanjem (FM 7-10, Poglavlje 4, II. dio); taktičkim 
kretanjem (FM 7-10, Poglavlje 3); povezivanjem (FM 7-10, Poglavlje 6, IV. 
dio); napadom (FM 7-10, Poglavlje 4, IV. dio) i pozadinskim djelovanjima  
(FM 7-10, Poglavlje 6, VII. Dio).  

(3) Provesti izviđanje vođa vježbališta s vođama vodova i odsjeka. To je potrebno 
kako bi se osiguralo da ključni vođe ne griješe u trošenju vremena. 

(4) Pregledati standarde za nacrte obuke i ocjenjivanja koji podupiru vježbu. 
(5) Provesti situacijsku vježbu uporabom više opcija: 
(a) Vježba se može provesti s bojevim streljivom (bojevo gađanje),  

manevarskim streljivom ili bez streljiva, ali se preporučuje uporaba streljiva 
kako bi vježba bila realističnija.  

(b) Vježba se može provesti sa ili bez MILES-a (višestrukog integriranog 
laserskog sustava). 

(6) Naputci za vježbu. Vojnici najprije provode vježbu polako, a sa stjecanjem 
iskustva sve brže.  

(a) Ovu vježbu najprije treba obučavati i probati polako, na otvorenom terenu, za 
vrijeme dobre vidljivosti i uz česta razjašnjenja i kritike vođa. Ova 
jednostavna provedba, u kombinaciji s detaljnim uvodnim brifingom i 
interaktivnom vježbom, čini početni stupanj svladavanja situacijske vježbe. 
Faza uvježbavanja ove situacijske vježbe sadrži provedbu obuke bližu 
uobičajenim uvjetima, na težem terenu i sa zaustavljanjem radi razjašnjenja i 
kritike samo kada iskrsnu problemi (osim planiranih raščlambi poslije 
provedbe). Za fazu uvježbanosti situacijska se vježba provodi u uvjetima što 
bližim onima koji se očekuju u borbi. Povećane razine stručnosti tada se 
postižu različitim ili povećanim uvjetima terena, vremenskih prilika, 
vidljivosti, suprotne strane, NBK, okružja i udaljenosti kretanja. Ova vježba 
provodi se punom brzinom nakon provedbe obuke u fazama (obuka voda i 
desetine, uvježbavanja) kako bi se postigla provedba na razini uvježbanosti.  

(b) Standardi nacrta obuke i ocjenjivanja za ovu vježbu nalaze se u Poglavlju 5. 
Ove standarde treba zadovoljiti kako bi se obukom postigle maksimalne 
prednosti.  

(c) Ovu obuku treba provoditi na temelju ponavljanja kako bi se održala 
stručnost; međutim, kako će se mnogi nacrti obuke i ocjenjivanja u ovoj 



situacijskoj vježbi obučavati u drugim situacijskim vježbama, može se vježbati 
putem integracije umjesto ponavljanja obuke situacijske vježbe. 

 
(7)Suprotna strana. U idealnim uvjetima, suprotna strana reproducira snage ugroze 
svojom veličinom i jakošću u realističnom scenariju. Zadaće, uvjeti i standardi 
suprotne strane navedeni su na kraju svakog nacrta obuke i ocjenjivanja. Trebaju 
se oblikovati za pružanje realističnih standarda kako bi se poboljšala obuka za 
element suprotne strane. 
(a) Nadzor suprotne strane.Barem jedan ocjenjivač treba biti postavljen za nadzor 

djelatnosti suprotne strane. Ocjenjivač ocjenjuje djelatnosti suprotne strane, 
osigurava realističnost, naglašava sigurnost te prosuđuje gubitak i štetu. Ako je 
suprotna strana u različitim skupinama za više istovremenih djelatnosti, 
potrebni su dodatni ocjenjivači i nadzorni motritelji suprotne strane.  

(b) Obuka suprotne strane. Postrojbe suprotne strane trebaju se boriti poput 
potencijalnog neprijatelja. To pomaže vojnicima u razumijevanju taktike, 
doktrine i sustava naoružanja ugroze. Poglavlje 6 (V. dio) pruža detaljne 
informacije za odabir i obuku suprotne strane. Standardi obuke suprotne strane 
u skladu su s Poglavljem 5.  

d. Čimbenici koji poboljšuju obuku. Ova situacijska vježba zahtijeva satniju za 
ubacivanje, povezivanje, taktičko kretanje, napad i provedbu pozadinskih 
djelovanja. 

(1) Nakon stjecanja temeljne stručnosti za zadatke u ovoj situacijskoj vježbi, ona se 
može provesti u uvjetima ograničene vidljivosti, sa i bez uređaja za noćnu 
vidljivost. 

(2) Kako se povećava stručnost, ova situacijska vježba može se provesti u povećanom 
stupnju NBK zaštite  

(3) Kako postrojba postaje sve stručnija, obavještajni podaci, namjerno netočni ili 
nepotpuni, trebaju se proslijediti satniji. Ovaj čimbenik poboljšanja obuke pomaže 
postrojbi u suočavanju s neizvjesnostima i stvarnostima borbe. Prisiljava vođe da 
reagiraju u skladu s namjerom zapovjednika i promjenama situacija, umjesto 
reagiranja na poznatu situaciju. 

e. Opća situacija. Scenarij vježbe je sljedeći: Najnoviji sažetak obavještajnih 
podataka naznačuje da je neprijatelj uspostavio obrambene položaje po dubini u 
pošumljenom području. Satnija je primila zadaću za napad potporne minobacačke 
bitnice. 

(1) Ova vježba započinje kada satnija primi operativnu zapovijed bojne, a završava 
nakon što satnija provede prvu pozadinsko djelovanje. Raščlamba poslije 
provedbe treba se održati po završetku zadatka, Provesti povezivanje, i nakon 
provedbe pozadinskog djelovanja. Završna raščlamba poslije provedbe treba se 
provesti kada se sastave sve zabilješke o ocjenjivanju. Ako je potrebno, neki se 
dijelovi vježbe ponovno provde sve dok vođa ne bude zadovoljan s provedbom 
svoje satnije. 

(2) Tablica 4-4 pruža predloženi slijed naccrta obuke i ocjenjivanja te vrijeme za 
svaki dio situacijske vježbe.  

 
REDOSLIJED DOGAĐAJ PROCJENJENO 

VRIJEME 
1. Izdati pripremnu zapovijed 30 min 
2. Izdati operativnu zapovijed satnije 1,5  sat 
3. Provesti postupke vođenja postrojbi 4,0 sata 



4. Provesti ubacivanje/izvlačenje snaga 6,0 sati 
5. Provesti povezivanje 3,0 sata 
6. Provesti navalu 6,0 sati 

**RAŠČLAMBA POSLIJE PROVEDBE 
7. Provesti pozadinska djelovanja 24,0 sata 
8.  Provesti završnu raščlambu poslije provedbe 2,0 sata 

                                                                  **UKUPNO                 47,0 sati 
                             *Razviti i prenijeti plan 
                             *Održavati sigurnost djelovanja 
                             *Kretati se taktički 
                             *Provesti konsolidaciju i reorganizaciju 
NAPOMENA: Vrijeme potrebno za vježbanje događaja razlikuje se ovisno o 
čimbenicima zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena te 
o stručnosti postrojbe za obuku. Usprkos tome, obuka je provedena do standarda,  a 
ne prema vremenskim rokovima. 
 
*  Ovi su zadaci uvršteni i vrijednovani tijekom vježbe. 
 
** Vrijeme za raščlambe poslije provedbenije uključeno u ukupan zbroj sati; potrebno 
je dodatno vrijeme ako se veliki dijelovi vježbe provode noću ili za vrijeme 
ograničene vidljivosti.  

Tablica 4-4. Redoslijed događaja i vrijeme za situacijsku vježbu 2-1. 
 
(3) Satnija je dio bojne u sigurnom području prikupljanja gdje satnija prima 

operativnu zapovijed za napad. 
f. Posebna situacija. Zapovjednik satnije prima sljedeću operativnu zapovijed 

(Prikaz 4-5). 
(1) Bojna je uništila neprijateljsko zapovjedno mjesto brigade i minobacačku bitnicu. 

Jedna bojna brigade provodi obrambena djelovanja za blokiranje neprijateljskog 
oklopnog elementa izviđanja koji reagira na osvajanje planinskog prolaza. 
Neprijatelj kreće nekoliko pješaćkih postrojbi prema napadu mehanizirane bojne. 

(2) Zapovjedništvo bojne zapovjeda satniji provedbu pozadinskih operacija radi 
sprječavanja neprijateljske pričuvne satnije u kretanju za napad mehaniziranog 
boka bojne. Zapovjednik satnije prima sljedeću dopunsku zapovijed (Prikaz 4-6):  

 
Neprijateljska pješačka satnija izvješćena je o kretanju prema prijateljskim položajima 
duž smjera PLAVO. (Vaša) bojna dovršila je dodjeljenu zadaću i sada uspostavlja 
obrambene položaje u blizini (_________), (_________) i (_________). 
Kretati se do blizine (___________) najkasnije do (vrijeme) kako bi uspostavila 
položaje za blokiranje s ciljem sprječavanja neprijateljskog kretanja duž duž smjera 
PLAVO. Obavijestiti o spremnosti za početak kretanja.  

Prikaz 4-6. Primjer dopunske zapovijedi. 
 

4. Zahtjevi potpore. 
a. Minimalan broj instruktora/ocjenjivača: Ovu vježbu može provesti zapovjednik 

satnije ili zapovjednik bojne koji će biti instruktor i glavni ocjenjivač. Za svaku 
desetinu suprotne strane potreban je barem jedan nadzorni motritelj ili ocjenjivač. 
Nadzorni motritelji ili ocjenjivači trebaju biti dodijeljeni za svaki vod, 
zapovjedništvo satnije, tim za paljbenu potporu, minobacački odsjek i 
protuoklopni odsjek satnije. 



b. Vozila/komunikacije: Uključuje ona koja su ustrojbena satniji. Dva ili tri vozila ili 
prikolice te minobacači trebaju biti na minobacačkim položajima suprotne strane. 

c. Suprotna strana: Kopnene snage suprotne strane trebaju biti barem razine voda. 
d. Područje manevra: Poželjno je vježbalište minimalnih dimenzija 15 sa 4 km za 

ubacivanje, kretanje po terenu, te  više lokacija za minobacačke položaje. Teren 
treba ponuditi višestruke zaklonjene i prikrivene prilaze na područje cilja. 
Uporaba terena koji ograničava vođu na “geografsko” ili “školsko” rješenje ne 
dopušta ocjenjivanje mogućnosti postrojbe za provedbu raščlambe terena i odabir 
zaklonjenih i prikrivenih položaja. 

e. Sažetak zahtjeva potpore: Ova vježba zahtijeva stavke navedene u Tablici 4-5. 
 

STRELJIVO INVENTARNI 
KOD 

KOLIČINA 

5,56-mm (manevarsko) 1305A080 80 metaka po pušci 
5,56-mm (manevarsko) 1305A075 400 metaka po strojnici 
Punjenje protuoklopnog 
trenažera 

1370L367 4 (Viper) (za AT4/lako 
protutenkovsko oružje; 3 po Dragonu 

Tijelo ručne bombe M69 1330G811 2 po strijelcu 

Upaljač ručne bombe 
(vježbovni) 

1330G878 2 po strijelcu 

Simulator, projektil, 
eksplozija izazvana 
udarom u tlo, M115A2 

1370L594 20 po vježbi  

Simulator, ručna bomba  
Serija-M116 

1370L01 20 po vježbi 

BITNICE KOLIČINA 
Bitnica 200 (6 volti) 12 svaka 
Bitnica 3090 (9 volti) 400 svaka 
 

OPREMA MILES 
 

SATNIJA 
 

OCJENJIVAČ 
SUPROTNA 

STRANA 
Sustav M16 124  30 
M249 6  2 
Nadzorni uređaji  3 1 
Pribor za rektifikaciju 
malog oružja 

 3 1 

Tablica 4-5. Sažetak zahtjeva potpore obuke za situacijsku vježbu 2-1. 
 
 

5. Slijed nacrta obuke i ocjenjivanja. 
Tablica 4-6 navodi nacrte obuke i ocjenjivanja u Poglavlju 5 rabljene za ocjenjivanje 
ove situacijske vježbe, str. ? 
 
 
 
 
 
 



POGLAVLJE 5 
NACRTI OBUKE I OCJENJIVANJA 

 
5-1. OPĆENITO 
Ovo poglavlje sadrži nacrte obuke i ocjenjivanja za pješačku satniju. Nacrti obuke i 
ocjenjivanja su temelj plana obuke za zadaću i kolektivne obuke satnije. Nacrti obuke 
i ocjenjivanja su ciljevi obuke (zadaće, uvjeti i standardi) za sve kolektivne zadatke 
koje mora usvojiti svaka satnija kako bi provela kritična ratna djelovanja. 
 
5-2. STRUKTURA 
Nacrti obuke i ocjenjivanja u ovom poglavlju navedeni su u Tablici 5-1. Grupirani su 
po borbenim operativnim sustavima kako bi se olakšalo lociranje specifičnih nacrta 
obuke i ocjenjivanja. Nacrt operativnih do kolektivnih zadataka u Poglavlju 2 navodi 
nacrte obuke i ocjenjivanja potrebne za obučavanje kritičnih ratnih djelovanja.  
 
5-3. FORMAT 
Nacrti obuke i ocjenjivanja pripremljeni su za kolektivne zadatke koji podupiru 
ispunjenje kritičnih ratnih djelovanja. Svaki nacrt obuke i ocjenjivanja sadrži – 
a. Postrojbu.  Identificira postrojbu koja provodi zadatak.  
b. Zadaću. Zadaća opisuje posao ili djelatnost koju satnija treba provesti.  
c. Ponavljanje. Ponavljanje se rabi u svrhu ocjenjivanja te za utvrđivanje koliko 

puta je zadaća provedena i ocjenjena za vrijeme vježbe. Slovo “M”  naznačuje da 
se zadaća možeprovesti u 4. stupnju NBK zaštite. Kada je zadaća provedena u 4. 
Stupnju NBK zaštite zaokruženo je slovo “M” kako bi se naznačilo ponavljanje.  

d. Status obuke.  Status obuke utvrđuje status obuke satnije prema sljedećim 
kriterijima: 
(1) U – Uvježbana. Satnija je uvježbana. Zadovoljila je standarde zadatka i mjere 

provedbe. 
(2) P – Potrebito uvježbati. Satnija treba uvježbati zadatak. Sveukupni zadatak i 

kritične mjere provedbe uspješno su provedene, ali je jedna ili više nekritičnih 
mjera provedbe bila neuspješno provedena.   

(3) N – Neuvježban. Satnija nije zadovoljila sveukupne standarde zadatka. 
Satnija je neuspješno provela, ili nije provela, jednu ili više kritičnih mjera 
provedbe.  

e. Uvjet. Opisuje situaciju ili okružje u kojem satnija treba provesti kolektivni 
zadatak. Uvjet uključuje kratki naputak za početak zadatka. 

f. Standard zadatka.  
(1) Standard zadatka navodi kriterije provedbe koje satnija treba ispuniti kako bi 

uspješno provela zadatak. Obuka treba biti usredotočena upravo na sveukupni 
standard. To treba razumjeti svaki vojnik. Standard zadatka navodi koji su koraci 
zadatka i mjere provedbe kritični za provedbu zadaće. Ako satnija ne provede do 
standarda jednu od kritičnih mjera provedbe na ispravan način, nije ispunila 
standard zadatka. Svi ostali koraci zadatka –  iako nisu kritični za sveukupni 
standard - moraju  se ispravno provesti kako bi satnija bila stručna za uvježbani 
zadatak.  

(2) Instruktor ili ocjenjivač određuje status obuke satnije uporabom standarda zadatka 
i svojom prosudbom. Zapovjednik mora rabiti profesionalnu prosudbu za 
raščlambu i tumačenje rezultata ocjenjivanja. On treba ispitati ima li razlika 
između standarda i rezultata vježbe. To zapovjedniku omogućuje usporedbu 
uvjeta njegove vježbe nasuprot onima nacrta obuke i ocjenjivanja kako bi utvrdio 



zašto standard nije zadovoljen. To pomaže pri uspostavljanju prioritetnog plana 
obuke kako bi se ispravili nedostaci.  

g. Koraci zadatka i mjere provedbe. Navodi sve djelatnosti koje se moraju 
provesti kako bi se dovršio zadatak. Ti su koraci navedeni u smislu provedbi koje 
se mogu promatrati te koje služe kao temeljni standard za vrijednovanje stručnosti 
za obuku. Ispunjenje kolektivnog zadatka do standarda neophodno je za 
sveukupnu standardizaciju zadataka. U svakom nacrtu obuke i ocjenjivanja zadaci 
vođe obilježeni su zvjezdicom (*), a kritični zadaci znakom plus (+).  

h. Stupac ZADOVOLJAVA – NE ZADOVOLJAVA. Ovaj stupac namijenjen je 
za bilježenje provedbe satnije koraka zadatka.  

i. Sažetak ukupne izvedbe. Pruža instruktorska sredstva bilježenja ukupnog broja 
koraka zadatka i ocjenjenih mjera provedbe, te onih ocjenjenih sa 
“ZADOVOLJAVA.” Isto tako, pruža zapovjedniku povijesnu zabilješku za 
najviše pet ponavljanja obuke.  

j. Standardi suprotne strane. Ovi standardi pružaju sveukupnu provedbu suprotne 
strane za svaki kolektivni zadatak. Standardi naznačuju djelatnosti suprotne strane 
koje se moraju provesti kako bi satnija koja se ocjenjuje provela standard zadatka. 
Standardi suprotne strane naznačuju što treba ispuniti, a ne kako treba ispuniti. 
Suprotna strana uvijek mora postići standarde, uporabom doktrine i taktike 
sukladne vrsti neprijatelja kojeg prikazuju.   

 
5-4. UPORABA 
Nacrt obuke i ocjenjivanja rabi se pojedinačno za obučavanje jednog zadatka ili 
zajedno s drugim nacrtima obuke i ocjenjivanja za obučavanje i vrijednovanje skupine 
zadataka (situacijske vježbe), cjelokupne operacije (vježbe na terenu) ili niza 
operacija (vježbe višeg ešalona ili vanjska ocjenjivanja).  
a. Prilagodljivost zadaće. Zadaće nisu prikazane u nacrtima obuke i ocjenjivanja. 

Skupina nacrta obuke i ocjenjivanja koje treba uvježbati razlikuje se ovisno o 
određenom i impliciranom djelovanju, uvjetima, zapovjednikovim smjernicama za 
obuku, razini stručnosti za obuku te o čimbenicima zadaće, neprijatelja, zemljišta, 
vlastitih snaga i raspoloživog vremena svake satnije. Kao rezultat toga, postoji 
prilagodljivost u odabiru nacrta obuke i ocjenjivanja uporabom nacrta operativnog 
do kolektivnog zadatka u Poglavlju 2 i u nacrtima djelovanja u Poglavlju 3 kao 
vodič.  

b. Standardizacija. Kada se odaberu nacrti obuke i ocjenjivanja, korake zadatka u 
nacrtima obuke i ocjenjivanja treba provesti do propisanih standarda. Sve pješačke 
satnije tada trebaju obučavati i ocjenjivati iste zadatke na isti način kako bi 
rezultat bio standardizacija u kopnenim snagama. Promjene uvjeta, kao što je 
neprijateljska situacija, NBK okružje i ograničena vidljivost, rezultirat će 
promjenama u skupini nacrta obuke i ocjenjivanja koja će se rabiti za obuku, ali će 
sveukupni standardi ostati isti za svaki provedeni zadatak nacrta obuke i 
ocjenjivanja.  

c. Sigurnost. Vođe trebaju utvrditi i poticati sve zahtjeve za sigurnošću.   
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                                                                                    Preslika 1 od 15 preslika 
                                                                                    2. bojna, 66. pješačka 
                                                                                    Ft Irwin, CA 
                                                                                    162100Z travanj 
                                                                                     YZ 51 
OPERATIVNA ZAPOVIJED 3-87 
Referenca: Zemljovid, Crvena planina, 1:50 000 
Vremenska zona rabljena tijekom zapovijedi: R 
 
Organizacija za zadaću: 
 
      A satnija                               Nadzor bojne 
      B satnija                               Izviđački vod 
      C satnija                               Minobacački vod 81-mm 
                                                   Protuoklopni vod 
 
1. SITUACIJA 
 

a. Neprijateljske snage. Dodatak A (Obavještajna folija [priprema ju S2 
bojne]). 

 
(1) Bojni se suprotstavlja 118. brigada 3. motorizirane pješačke divizije. Ova 

brigada ima 85 % jakosti i primila je inženjerijsko i topničko pojačanje.  
 

(2) Neprijatelj je uspostavio obrambene položaje koji općenito slijede crt od 
XS407073 do XS514132. Neprijateljske oklopne izviđačke postrojbe 
djeluju na otvorenijem terenu prema jugozapadu. Neprijatelj uspostavlja 
položaje po dubini u svom području. Najvjerojatnija inačica djelovanja 
neprijatelja je nastavak obrane. 

 
b. Prijateljske snage.  

 
(1) 3. brigada, 21. pješačka divizija (laka) napada  u 170200Z sati s ciljem 

osvajanja planinskog prolaza u XR394977. Namjera bojne, 77. pješačke 
mehanizirane i svakog pratećeg elementa dok napada prema jugu.  

 
(2) 1. bojna, 66. pješačka provodi glavni napad u 170930Z sati s ciljem 

osvajanja prolaza na XR394977 kako bi sprječile neprijatelja u uporabi 
prolaza.  

 
(3) 4. Bojna, 6. Pješačka, s naše desne strane, provodi potporni napad u 

170200Z sati s ciljem osvajanja visokog tla na cilj HRAST, blizu 
XR403990 te uspostavljanja obrambenih položaja koji će sprječiti 
neprijateljske oklopne izviđačke postrojbe u ometanju osvajanja prolaza na 
XR394977 ili napada 5. bojne. 77. pješačke mehanizirane.  
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2. ZADAĆA 
 

2. bojna, 66. pješačka (L) napada najkasnije do 170200Z kako bi uništila 
neprijateljske elemente borbene i logističke potpore na cilj LEPEZA, XS443137 i 
cilj CRNO, XS45208, kako bi olakšala zračni desant 1. bojne, 66. pješačke. 

 
3. PROVEDBA 
 

Postrojbe će uništiti zapovjedno mjesto neprijateljske brigade kako bi bi 
neprijatelja zadržala od angažiranja pričuvne bojne i uporabe neizravnih paljbi u 
napadu na prolaz i napadu mehanizirane bojne na jug. Postrojbe će također uništiti 
neprijateljsku minobacačku bitnicu kako bi je sprječile u napadu snaga zračnog 
desantana području prolaza. 
 
a. Zamisao djelovanja. Dodatak B (folija o djelovanju). 

 
(1) Manevar. Bojna će provesti ubacivanje kroz neprijateljske obrane ili u 

njegovo pozadinsko područje. Satnija C proves će glavni napad kako bi 
uništilazapovjedno mjesto brigade. Satnija A poduprijet će napad potiskujući 
neprijateljske obrane i izolirajući zapovjedno mjesto. Satnija B provest će 
potporni napad kako bi uništila neprijateljsku minobacačku bitnicu. 

 
(2) Paljbena potpora. Dodatak C (Paljena potpora). Prioritet topničkih paljbi je 

za satniju C. Prioritet 81-mm minobacačkih paljbi je za satniju B. Po 
zapovijedi, prioritet topničkih paljbi premješta se na satniju A. 

 
(3) Pokretljivost/protu-pokretljivost. 

 
b. Zadaci manevarskih postrojbi.  
 
(1) Satnija C. 
 
(a) Ubacivanje uporabom staze ubacivanja TANGO. Uništiti neprijateljsko 

zapovjedno mjesto na cilju CRNO, blizu SX456208, najkasnije do 180931Z 
sati. 

 
(b) Biti spreman za nastavak napada s ciljem osvajanja raskrižja, blizu 

XS4669220. 
 

(2) Satnija A. 
 

(a) Slijediti satniju C i provesti ubacivanje na stazi ubacivanja TANGO. 
 

_________________ 
(Podjela) 

Prikaz 6-9. Primjer operativne zapovijedi bojne (nastavak). 
 



_____________ 
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(b) Uništiti nepriajteljske elemente u zoni koji podupiru ili pojačavaju obranu 

neprijateljskog zapovjednog mjesta brigade. 
(c) Provesti napad sa satnijom C kako biste istodobno proveli napad. 
(d) Biti spremna pretpostaviti zadaću satnije C. 

 
(3) Satnija B. 

 
(a) Provesti ubacivanje uporabom staze ubacivanja ZEBRA. Uništiti 

neprijateljsku minobacačku bitnicu na cilju TAN, blizu XS420104, zaštititi 
bojnu od neprijateljskih napad s jugozapada. 

 
(b) Biti spremna za uspostavljanje obrambenih položaja, blizu XS420104, 

zaštititi bojnu od neprijateljskih napada s jugozapada. 
 

c. Zadaci postrojbi borbene potpore. 
 

(1) Izviđački vod. 
 

(a) Pružati informacije o lokaciji, jakosti i razmještaju neprijateljskih snaga koje 
će poduprijeti ili pojačati obranu zapovjednog mjesta brigade. 

 
(b) Prikrivati bok prijateljske bojne od XS413092 do XS423116 radi upozorenja  

o približavanju neprijateljsih postrojbi sa jugozapada. 
 

(2) Protuoklopni vod. 
 

(a) Najprije prikrivati naše položaje od XS410084 do XS451146 kako bi se 
osiguralo ubacivanje postrojbi. 

 
(b) Po zapovijedi, kretati se do blizinne XS469220 s ciljem potpore satniji C u 

osvajanju raskrižja. 
 

d. Naputci za koordinaciju. 
 
(1) Izvijestiti o spremnosti za provedbu napada. 
 
(2) Izvijestiti o svakom kretanju neprijateljskih snaga s jugozapada. 

 
4. LOGISTIČKA POTPORA 
 

a. Općenito. Dodatak D (Logistička potpora). 
 
(1) Komore bojne, blizu XS449273. 
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2) Raspodjela postrojbe na satnije prije ubacivanja 
 

b. Materijali i službe. 
 

(1) Opskrba.  
 

(a) Kategorija I: Satnije će održavati dovoljno CSO za dva dana. Prehrana će se 
sastojati od CSO kada započne napad.  

 
(b) Kategorija V: Svi elementi nosit će temeljnu opremu, osim minobacačkog 

voda bojne. Minobacački vod kretat će se s tri četvrtine temeljne opreme s 
jednom temeljnom opremom za zračnu doopskrbu. Postrojbe će primiti 
sredstva V kategorije na točkama opskrbe satnije najkasnije do 172100Z sati. 

 
(2) Prijevoz. Vod za potporu kretat će sva vozila dodjeljena satniji prema 

komorama postrojbi najkasnije do 71800Z sati. Prioritet zračne doopskrbe bit 
će streljivo minobacačkom vodu te zatim pješačkim satnijama, po redu.  

 
(3) Medicinska služba. Satnitetska postaja bojne nalazi se u blizini XS449274. 

Satnije će kretati  žrtve s postrojbom sve dok taktička situacija ne dopusti 
evakuaciju. Zračna medicinska evakuacija nije odobrena sve dok ne završe 
napadi postrojbe. 

 
5. ZAPOVIJEDANJE I VEZA 
 

a. Zapovijedanje.  
 

(1) Taktičko zapovjedno mjesto kretat će se sa satnijom C. 
 

(2) Taktičko operativno središte nalazi se u blizini XS451270 i premjestit će se po 
zapovijedi.  

 
(3) Izvršni časni nalazi se u taktičkom operativnom središtu bojne. 

 
(4) Pomoćno taktičko operativno središte bojne nalazi se u 

administrativno/logističkom središtu. 
 

(5) Slijed preuzimanja zapovjedništva: izvršni časnik, S3, satnija A, satnija C i 
satnija B. 

 
b. Veza. 

 
(1) Važe trenutačne upute za održavanje veza. 
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   (2) Radio šutnja važi za sve elemente, osim izvidnika, do spremnosti za napad 

 
 
 
Potvrda primitka: 
 
                                                                           STRICKLEN 
                                                                           PUKOVNIK 
 
SLUŽBENO: 
HANSON  
S3 
 
 
Dodaci: A- Obavještajna folija 
             B – Operativna folija 
             C – Folija paljbene potpore 
             D – Logistička potpora 
 
 
Raspodjela: A 

_____________ 
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POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADATAK: PROVESTI IZVIĐANJE (7-2-1002) (FM 7-10, FM 71-1) 
 
             PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M    (zaokružiti) 
 
             STATUS OBUKE              U     P     N           (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija ima zadatak prikupiti informacije o neprijatelju i zemljištu kako bi 
više zapovjedništvo planiralo i provelo djelovanja. Zapovjedništvo bojne daje satniji 
prioritetne zahtjeve za informacijama i zahtjeve za informacijama. Zahtjevi za 
informacijama raspoloživi su u sektoru. Civili, vladine organizacije, nevladine 
organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na 
bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba 
provesti neke promjene u 4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija prikuplja sve prioritetne zahtjeve za informacijama 
i zahtjeve za informacijama o neprijatelju i u području naznačenom u zapovijedi. 
Satnija provodi izviđanje bez kompromisa. Satnija motri svako ciljano područje 
interesa i imenovano područje interesa po potrebi. Satnija završava izviđanje i 
izvješćuje o svim prioritetnim zahtjevima za informacijama i zahtjevima za 
informacijama do vremena naznačenog u zapovijedi. Satnija se pridržava svih pravila 
angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                             Z      NZ 
*    1. Zapovjednik satnije odabire odgovarajuću metodu izviđanja 
temeljeno na izviđanju na zemljovidu i raščlambi zadaće.  
 

a. Odabire izviđanje područja.  
b. Odabire izviđanje zone. 
c. Odabire izviđanje smjera. 

 
*+ 2. Zapovjednik planira izviđanje.  
 

a. Razvija izviđane područja i zadatke sigurnosti. 
b. Rabi odvojene sektore, konvergentne smjerove ili fan?? tehnike za 

izviđanje zone. 
c. Utvrđuje prioritetne zahtjeve za informacijama i zahtjeve za 

informacijama.  
d. Planira uporabu pridodanih obavještajnih sredstava.  

  
*    3. Vođe koordiniraju sa stožerom bojne, susjednim i prednjim 
postrojbama. 
 

a. Osiguravaju da se izviđanje ne sukobljava s operacijom bojne. 
b. Sprječavaju dvostrukost bilo kojeg sadašnjeg zalaganja za 

izviđanjem. 
c. Sprječavaju sukob ili smetnju bilo koje susjedne ili prednje 

postrojbe. 
d. Izvješćuju sve postrojbe u području o vremenu i mjestu odlaska, 

  



sastavu, provedbi i vremenu povratka glede izviđanja. 
 

      4. Satnija se kreće prema točki prikupljanja ispred cilja (početnoj 
točki prikupljanja ispred cilja za izviđanje zone).  

 
a. Kreće se kroz prijateljske postrojbe, zatim prema točki 

prikupljanja ispred cilja 
b. Provodi djelovanja na točki prikupljanja ispred cilja. 

 
+    5. Satnija provodi izviđanje. 
 
      a. Provodi izviđanje vođa s ključnim vođama za izviđanje područja 
kako bi potvrdila ili izmijenila plan.  

c. (Vidjeti Program obuke i ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za 
zadaću-7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1003, Izvidnik 
područja; Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3-1004, Izvidnik zone; i 
Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3-1005, Izvidnik smjera.) 

 
6. Satnija provodi motrenje.   
 
a. Pronalazi sve informacije o neprijatelju i terenu koje traži 

zapovjednik. 
b. Održava motrenje imenovanih područja interesa/ciljana područja 

interesa prema naputcima. 
c. Usmjerava vatru na neprijatelja, ako je to dio zadaće. 
 
7. Po završetku izviđanja satnija objedinjuje sve informacije, 
priopćuje informacije u krugu satnije i izvješćuje više zapovjedništvo 
u skladu sa zapovijedima ili standardnim operativnim postupkom 
postrojbe. 
 
a. Šalje prioritetne obavještajne informacije sigurnosnim 

prijenosima.  
b. Vraća se na prijateljsku crtu i dobiva povratno izvješće glede 

obavještajnih informacija od strane S2 bojne. 
___________________ 
* Označava korak zadatka vođe. 
+ Označava korak kritičnog zadatka. 
 
 

 
SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 

PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 



ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 
ZADATAK: PROVESTI PROTU-IZVIĐANJE (PODRUČJA) 
 
UVJETI: Suprotnoj strani je izdana zapovijed da  provodi taktička djelovanja za 
provedbu protu-izviđanja. 
 
STANDARDI: 
 
1. Suprotna strana sprječava satniju u ispunjavanju dodijeljenih prioritetnih zahtjeva 

za informacijama. 
2. Suprotna strana smješta 70 posto ili više elemenata satnije. 
3.  Suprotna strana sprječava satniju u završavanju izviđanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADATAK:  KRETANJE DO DODIRA (7-2-1101)  
                      (FM 7-10) 
 
             PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M    (zaokružiti) 
 
             STATUS OBUKE              U     P     N           (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija djeluje odvojeno ili kao dio bojne i izdana joj je zapovijed za 
provedbu kretanja za stupanje u dodir. Dodir s neprijateljem je razbijen. Neprijatelj se 
povukao, pojačava se i priprema se za protu-napad. Neprijatelj ima sposobnosti 
neizravne vatre. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne 
organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju 
prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba provesti neke promjene u 4. stupnju 
zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija se kreće najkasnije do vremena naznačenog u 
zapovijedi, Satnija stupa u dodir samo s jednim elementom i glavninu snaga ne 
iznenađuje neprijatelj. Kada satnija jednom stupi u dodir ona ga održava. Satnija 
uništava elemente veličine voda i manje elemente te veže satnije veće od voda. Satnija 
održava dovoljno osoblja i opreme za provedbu djelovanja praćenja u skladu s 
namjerom zapovjednika. Satnija se pridržava pravila angažiranja. Popratna šteta 
svedena je na minimum.  
                                        
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                             Z      NZ 
*    1. Zapovjednik planira kretanje za stupanje u dodir.  
 

a. Planira u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1605, Razviti 
i prenijeti informacije o planu. 

b. Određuje tehniku za provedbu kretanja za stupanje u dodir (ako 
bojna nije dala odredbu). 

• Pretraživati i napasti. 
• Približiti hodnju. 

c. Razmatra raspoloživo vrijeme, brzinu kretanja, neprijateljsku 
situaciju i sigurnost satnije kako bi odredio metodu. 

d. Priopćuje prioritetne zahtjeve za informacijama. 
  
*    2.   Vođe satnija nadziru pripreme za zadaću. 
      

a. Pripremaju se u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1616, 
Priprema za borbu. 

b. Koordiniraju plan sa susjednim postrojbama. 
c. Održavaju sigurnost u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-

1409, Održavanje sigurnosti djelovanja. 
d. Izviđaju i smještaju vodiče duž smjera do polazne crte, ako je tako 

određeno u operativnoj zapovijedi.  
 

 
3. Satnija prelazi polaznu crtu i započinje kretanje za stupanje u 

  



dodir. 
 
a. Započinje kretanje na zapovijed zapovjednika. 
b. Kreće se u formaciji naznačenoj u zapovijedi. 
c. Kreće se u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1134, 

Kretati se taktički. 
 
*    4. Zapovjednik daje satniji odredbu da uporabi tehniku pretraživanje i 
napad.  
     

a. Rabi višestruka, koordinirana djelovanja male satnije 
(tima/desetine/voda) za otkrivanje, vezanje i uništavanje 
neprijatelja. 

b. Određuje broj i veličinu područja na kojima će satnije djelovati. 
• Dodjeljuje mala područja djelovanja koja vodove drže 

koncentriranima i koja pomažu održavati nadzor. 
• Dijeli područje satnije na zone i usredotočuje se na jednu zonu 

odjednom dok u drugim zonama provodi zadaće štedljive uporabe 
snaga. 
c. Otkriva  neprijatelja bez da bude otkriven. 
d. Veže neprijatelja na položaju, i provodi manevar kako bi 

koncentrirao borbenu moć protiv neprijatelja. 
e. Uništava neprijatelja (ako je moguće) u okviru namjere 

zapovjednika. 
f. Održava sigurnost tijekom djelovanja. 
 

*    5. Zapovjednik daje satniji odredbu da rabi tehniku približavanja-
hodnje. 
 

a. Provodi zadaću koju dodjeljuje bojna. 
• Prethodnicu. 
• Glavninu snaga. 
• Bočnu ili pozadinsku stražu. 

b. Odabire tehniku i formaciju kretanja na temelju vjerojatnosti  
neprijateljskog dodira. 

c. Kada se jednom stupi u dodir, održava dodir sve dok nije dana 
drukčija odredba. 

 
     6. Satnija reagira na dodir. 
 

a. Reagira u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1107, 
Poduzeti djelovanja pri dodiru. 

b. Slijedi naputke višeg zapovjedništva. 
 
   *  7. Zapovjednik reorganizira satniju po potrebi.  
 

a. Reorganizira u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1607; 
Provesti učvršćenje i reorganizaciju. 

b. Izvješćuje bojnu o situaciji. 
c. Nastavlja sa zadaćom. 



 
_________________ 
*   Označuje korak zadatka vođe. 
 

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK:  VEZIVANJE PRI DODIRU 
 
UVJETI: Suprotna strana djeluje odvojeno ili kao dio veće snage i izdana joj je 
zapovijed da provede taktička djelovanja i vezivanje pri dodiru.  
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana najprije otkriva satniju. 
2. Suprotna strana veže satniju. 
3. Suprotna strana odvaja se od satnije po zapovijedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADATAK : REAKCIJA NA DODIR   (7-2-1107)  
                      (FM 7-10, FM 71-1 Program obuke i ocjenjivanja KOV-a 71-1 Plan  
                      obuke za zadaću) 
 
             PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M    (zaokružiti) 
 
             STATUS OBUKE              U     P     N           (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija djeluje ili samostalno ili kao dio operacije bojne i stupa u dodir s 
neprijateljem. Neprijatelj može angažirati satniju s neizravnom vatrom, zračnom 
potporom, kopnenim snagama veličine satnije ili manje (zaklonjene ili nezaklonjene). 
Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i 
međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju prema 
ograničenim pravilima angažiranja. Treba napraviti neka ponavljanja u 4. stupnju 
zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija utvrđuje postrojbu ili položaj prije nego što 
neprijatelj otvara vatru na glavninu snaga satnije. Satnija ubija, zarobljava ili 
prisiljava na povlačenje elemenata veličine voda ili manje veličine te veže 
neprijateljske snage veće od voda. Satnija stupa u početni dodir s vodom ili manjom 
snagom. Satnija točno i brzo izvješćuje o neprijateljskoj i prijateljskoj situaciji. 
Satnija održava dovoljno osoblja i opreme za nastavak djelovanja. Satnija se pridržava 
pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                             Z      NZ 
+  1. S minimalnim snagama, vodeći vod stupa u početni neprijateljski 
dodir kako bi spriječio neprijatelja u točnom utvrđivanju postrojbe. 
 

a. Sprječava neprijateljske elemente izviđanja u određivanju mjesta, 
snage i djelovanja glavnine snaga satnije.  

b. Izvješćuje zapovjednika satnije o mjestu, veličini, sastavu i 
djelatnostima neprijatelja. 

c. Guši neprijatelja kako bi spriječio glavninu snage satnije da bude 
vezana. 

 
+   2.  Satnija provodi djelovanje pri dodiru.  
 

a. Osigurava da angažirani elementi uzvrate vatru, rabi vatru i 
kretanje za ugušenje neprijatelja te traži zaklonjene i prikrivene 
borbene položaje kako bi uspostavila bazu vatre. 

b. Provodi djelovanje u skladu s Programom obuke i ocjenjivanja 
KOV-a Plana obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-
3/4-1107, Poduzeti djelovanje pri dodiru. 

c. Uspostavlja vatrene položaje za minobacače satnije kako bi pružila 
neizravnu vatrenu potporu u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja 7-90 Plan obuke za zadaću, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1203, Zauzeti vatreni položaj. 

 

  



*   3. Zapovjednik daje odredbe elementima satnije koji nisu u dodiru da 
razviju situaciju. 
  

a. Smješta bokove neprijateljskog položaja.  
b. Utvrđuje moguće smjerove oko neprijateljskih položaja.  
c. Odabire položaje s kojih će ugušiti neprijatelja. 
d. Postavlja sve neprijateljske zapreke.  
e. Smješta neprijateljske elemente za potporu.  
f. Priopćuje zapovjedniku sve informacije o neprijatelju i terenu.   

 
*+  4. Zapovjednik radi prosudbu situacije i odabire inačicu djelovanja 
satnije na temelju prosudbe zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastite snage i 
raspoloživog vremena, namjere zapovjednika bojne i kritičnih zadataka 
zadaće.  
 

a. Nastavlja s razvojem situacije. 
b. Provodi zasjedu. 
c. Provodi žurni napad na jedan bok neprijatelja. 
d. Obilazi neprijateljski položaj. 
e. Veže neprijatelja dok bojna obilazi ili provodi žurni napad. 
f. Provodi žurnu obranu. 

 
*     5. Zapovjednik izvješćuje zapovjedno mjesto bojne o situaciji.  
 

a. Izvješćuje o neprijateljskom dodiru u skladu sa standardnim 
operativnim postupkom ili sa zapovijedi.  

b. Priopćuje inačicu djelovanja satnije. 
c. Traži pomoć, ako je potrebna. 
d. Preporučuje inačicu djelovanja bojne ako neprijateljski dodir  

nadilazi sposobnosti satnije.  
 
+     6. Satnija provodi inačicu djelovanja koju je odabrao zapovjednik 
satnije ili koju je odredio zapovjednik bojne.  
 

a. Provodi navalu na neprijatelja u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1103, Provesti navalu, te neutralizira, uništava 
ili prisiljava neprijatelja na povlačenje u skladu s namjerom 
zapovjednika bojne.  

                                  ILI 
b. Napušta borbu u skladu s Programom obuke i ocjenjivanja 

KOV-a Plana obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-
3/4-1122, Provesti napuštanje borbe 

                                   ILI  
c. Obilazi neprijatelja rabeći odgovarajuću formaciju i tehniku 

navedenu u Nacrtu obuke i ocjenjivanja 7-2-1134, Kretati se 
taktički. 

                            ILI 
d. Veže i guši neprijatelja u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 

7-2-1108, Provesti nadzor/Potporu vatrom, kako bojna provodi 
manevar. 



                          ILI 
e. Uspostavlja obranu u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-

1115, Provesti obranu. 
 
        7. Satnija izvješćuje zapovjedno mjesto bojne o napretku i 
rezultatima inačice djelovanja u skladu sa SOP-om postrojbe ili 
zapovijedima bojne; nastavlja s inačicom djelovanja u skladu sa 
zapovijedima bojne. 
 

a. Održava dodir s neprijateljem sve dok ne postane borbeno 
neučinkovit.  

b. Osigurava da prijateljske postrojbe ostanu slobodne za manevar.  
c. Izvješćuje o uspješnom završetku djelovanja.  
d. Učvršćuje i reorganizira se u skladu s Nacrtom obuke i 

ocjenjivanja 7-2-1607, Provesti učvršćenje i reorganizaciju.  
 
 
_______________________ 
* Označuje korak zadatka vođe. 
+ Označuje korak kritičnog zadatka. 
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 

 
ZADATAK: BORBA PRI DODIRU 
 
UVJETI: Suprotna strana djeluje samostalno ili kao dio veće snaga ili joj je izdana 
zapovijed za borbu pri dodiru.  
 
STANDARDI: 
 
1. Suprotna strana najprije otkriva neprijatelja. 
2. Suprotna strana veže satniju. 
3. Suprotna strana se odvaja od satnije po zapovijedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADATAK:  NAPAD  (7-2-1100) (FM 7-10, FM 71-1) 
 
             PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M    (zaokružiti) 
 
             STATUS OBUKE              U     P     N           (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija djeluje samostalno i izdana joj je zapovijed za napad kako bi 
osvojila cilj. Neprijatelj je već 24 sata na položaju i pripremio je položaje s minama i 
žicom. I prijateljske i neprijateljske snage imaju sposobnosti neizravne vatre. Satnija 
ima dovoljno vremena za planiranje. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne 
dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage 
djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba napraviti neka ponavljanja u 
4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Glavnina snaga satnije nije iznenađena ili vezana 
neprijateljem. Satnija ispunjava dodijeljeni zadatak u okviru namjere zapovjednika. 
Satnija ubija, zarobljava ili prisiljava neprijatelja na povlačenje. Satnija ispunjava 
zadaću do vremena naznačenog u operativnoj zapovijedi. Satnija održava dovoljno 
borbene snage kako bi uništila neprijateljski protu-napad i nastavila djelovanja 
praćenja. Satnija se pridržava pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na 
minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                             Z      NZ 
*  1. Zapovjednik bojne prima, planira i izdaje operativnu zapovijed u 
skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1605, Razviti i priopćiti plan. 
 

a. Uključuje shemu manevra koja iskorištava neprijateljske bokove, 
međuprostore, slabosti, uvodeći jedno od sljedećeg:  

• Obuhvat. 
• Ubacivanje. 
• Duboki obuhvat. 
• Probijanje. 
• Frontalni napad (najmanje poželjan). 
 

b. Rabi ofenzivni okvir kako bi sinkronizirao zalaganja satnije.  
 
• Izviđanje i sigurnost. 
• Glavni napad. 
• Pomoćni napad. 
• Pričuve. 
 
• 2. Zapovjednik satnije organizira satniju za provedbu napada.  
 

a. Određuje element temeljne paljbe (u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1108), Provesti nadzor/potporu paljbom). 

b. Određuje element za navalu na temelju neprijateljske situacije, 
koji se sastoji od jednog, dva ili svih vodova (ovisno o tome da li 

  



satnija djeluje samostalno ili kao dio napada bojne). 
c. Određuje snagu za prodor ako je potrebno. 
 
3. Satnija se priprema za napad. 
 
a. Provodi provjere prije borbe u skladu s Nacrtom obuke i 

ocjenjivanja 7-2-1606, Priprema za borbu. 
b. Provodi probe prema odredbama. 

 
      4.  Satnija se kreće s područja prikupljanja na polaznu crtu.  
 

a. Prelazi na pravom mjestu i na vrijeme. 
b. Prelazi bez zaustavljanja na položaju napada, ako je moguće. 
c. Rabi elemente izviđanja i sigurnosne elemente za otkrivanje 

neprijateljskih snaga, položaja i zapreka te kako bi ih spriječio u 
uplitanju sa satnijom. 

d. Razmješta se u formaciju napada i veže bajonete, ako je tako 
određeno.                                              

 
      5.Satnija se kreće od polazne crte na položaj napada ili potpore. 
 

a. Kreće se rabeći odgovarajuće tehnike (u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1134, Kretati se taktički). 

b. Rabi zaklonjen i prikriven smjer. 
c. Kreće elemente navale i temeljne paljbe zajedno za sigurnost ili 

duž odvojenih smjerova prema položajima za koje su nadležni. 
d. Smješta ustrojbene elemente izravne i neizravne paljbe za potporu 

napada.  
e. Rabi sigurnost djelovanja u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 

7-2-1409, Održavati sigurnost djelovanja, i provodi aktivno 
zavaravanje za obmanjivanje neprijatelja glede vremena, mjesta i 
jačine napada.  

 
      6. Satnija se kreće kroz položaj navale i provodi navalu.  
 

a. Razmješta se u formaciju navale. 
b. Provodi prodor u skladu s Programom obuke i ocjenjivanja KOV-

a Plana obuke za zadaću-7-8, Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-3/4-
1403; Provesti početni prodor minirane žičane zapreke.  

c. Provodi navalu u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1103, 
Provesti navalu.  

 
      7. Satnija provodi učvršćenje i reorganizaciju u skladu s Nacrtom 
obuke i ocjenjivanja 7-2-1607, Provesti učvršćivanje i reorganizaciju. 
 

a. Odbija neprijateljski protu-napad.  
b. Izvješćuje zapovjednika bojne kada je cilj zaštićen. 
c. Provodi logističku potporu u skladu s Nacrtom obuke i 

ocjenjivanja 7-2-1501, Provesti djelovanja logističke potpore. 
d. Nastavlja sa zadaćom. 



____________________ 
*    Označuje korak zadatka vođe. 
 

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: BRANITI 
 
UVJETI: Suprotnoj strani izdana je zapovijed da brani položaj u skladu s doktrinom 
suprotne strane.  
 
STANDARDI: 
1. Suprotna strana završava sve obrambene pripreme koje je odredio vođa do 

vremena naznačenog u zapovijedi (ocijenjene od strane vođe). 
2. Glavninu snaga suprotne strane ne iznenađuje neprijatelj. 
3. Suprotna strana odbija napad i prisiljava satniju na povlačenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADATAK:  PROVEDBA NADZORA / POTPORE PALJBOM  (7-2-1108) 
                                                                                                            (FM 7-10) 
 
             PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M    (zaokružiti) 
 
             STATUS OBUKE              U     P     N           (zaokružiti) 
 
UVJETI: Od satnije se traži pružanje nadzora / potpore paljbom. Nadzirani element 
je ili u dodiru ili se očekuje dodir i može tražiti neutralizirajuću paljbu na neprijatelja. 
Neprijateljska snaga brani se elementom veličine satnije i ima potporu neizravne 
paljbe i zračne potpore. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne 
organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju 
prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba napraviti neka ponavljanja u 4. 
stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija sprječava neprijatelja da iznenadi nadzirani 
element. Satnija zauzima položaj potpore do vremena koje je određeno u operativnoj 
zapovijedi. Satnija otvara neutralizirajuću paljbu kako bi spriječila neprijateljsku 
izravnu paljbu u vezanju manevarskog elementa. Satnija je spremna za provedbu 
pratećih djelovanja. Satnija se pridržava pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je 
na minimum. 
 
 KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                            Z      NZ 
*+  1. Zapovjednik satnije provodi izviđanje vođe za izviđanje probnih 
položaja nadzora/potpore i smjerova do tih položaja. 
 

a. Osigurava da položaji pruže motrenje nadziranog područja i 
paljbenih polja.  

b. Osigurava da položaji pružaju odgovarajući zaklon i prikrivanje. 
c. Rabi prirodne i postavljene zapreke na položaj. 
d. Utvrđuje prilaze za neprijateljske oklopne/pješačke elemente. 
e. Osigurava da satnija može smjestiti učinkovite paljbe u okviru 

ograničenosti terena na neprijateljske bokove i pruža nadzor u 
dometu primarnog oružja za zaklon elemenata navale.  

 
*     2.  Zapovjednik satnije koordinira sa zapovjednikom nadzirane / 
postrojbe kojoj je pružena potpora. 
 

a. Razvija zajedničke mjere nadzora paljbe. 
b. Pregledavaju plan jedan drugome. 
c. Provodi zajedničke povratne brifinge/probe kada je moguće. 
 

*    3. Zapovjednik određuje postupke paljbe i nadzorne mjere. 
 

a. Utvrđuje ciljne referentne točke 
b. Uspostavlja sektore motrenja i paljbeni sektor za svaki položaj. 
c. Priopćuje pravila i metode angažiranja. 
d. Svim vođama daje naputke o sigurnosti za otvaranje paljbe blizu 

  



prijateljskih postrojbi i daje im vremena za priopćavanje. 
e. Uspostavlja prioritete angažiranja. 
f. Osigurava da svi vojnici znaju signale za otvaranje paljbe, prekid 

paljbe, podizanje paljbe, promjenu smjera paljbe te zadatke za 
posebno oružje i timove. 

 
  +  4. Satnija se kreće na položaje otvaranja paljbe. 
 

a. Rabi zaklonjene i prikrivene smjerove. 
b. Uspostavlja sigurnost. 
c. Potvrđuje postupke paljbe i nadzorne mjere. 

 
• +  5. Vođe pomažu zapovjednicima u postavljanju primarnog oružja. 
 

a. Smještaju sustave oružja koji pokrivaju sektore paljbe i motrenja 
te bilo koje označene ciljeve koji povećavaju bočne pucnjeve na 
neprijatelja.  

b. Smještaju primarne sustave oružja, posebno oružje, oružje koje 
opslužuje posada te bilo koje druge posebne timove.  

c. Smještaju minobacače temeljeno na metodi angažiranja kao što je 
izravno ???, izravno poravnanje ili neizravna paljba sa središtem 
za usmjeravanje paljbe (poželjna metoda). 

 
 +      6. Satnija zadržava motrenje. 
 

a. Neprekidno motri pravac postrojbe kojoj je pružena potpora, 
sektor ili smjer napada i smjer. 

b. Utvrđuje i cilja poznate ili sumnjive neprijateljske položaje koji 
mogu angažirati postrojbu kojoj je pružena potpora. 

 
*  + 7. Na znak zapovjednika satnija angažira neprijatelja. 
   

a. (Vodovi) angažiraju neprijatelja u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja Plana obuke za zadaću-7-8, Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1108, Provesti nadzor/potporu paljbom. 

b. (Vodovi) otkrivaju ciljeve i otvaraju točan opseg paljbe na 
neprijatelja. 

c. (Vodovi) otvaraju minobacačku neizravnu paljbu prema odredbi 
zapovjednika. 

• Rabe dim za smanjenje preglednosti. 
• Rabe visoko eksplozivna sredstva za neutraliziranje oružja koje 

opslužuje posada ili snage na otvorenom. 
• Rabe osvjetljavanje za ograničenu vidljivost. 

d. (Vodovi) smanjuju opseg paljbe kada neprijateljska paljba postane 
neučinkovita. 

 
+  8. Na znak manevarske postrojbe satnija podiže ili preusmjerava 
paljbu. 
 

a. Podiže paljbu ali nastavlja s motrenjem dodijeljenih sektora te je 



spremna angažirati bilo koju prijetnju na manevarski element.  
b. Premješta paljbu na drugi cilj rabeći paljbu ispred manevarskog 

elementa. 
c. Prekida paljbu po zapovijedi ili na određeni signal. 
d. Provodi manevar po potrebi kako bi nastavila s 

potporom/nadzorom. 
 
*  9. Satnija nastavlja sa zadaćom prema odredbama zapovjednika bojne. 
    

a. Kreće na cilj po zapovijedi. 
b. Učvršćuje se i reorganizira ako je potrebno. (Vidjeti Nacrt obuke i 

ocjenjivanja 7-2-1607, Provesti učvršćenje i reorganizaciju.) 
c. Prelazi početni cilj i provodi  napad na drugi cilj, ako je potrebno.  

     _____________________ 
* Označuje korak zadatka vođe. 
+ Označuje korak kritičnog zadatka. 
 

 
SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 

PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK:  NEUTRALIZIRATI PALJBU 
 
UVJETI: Suprotnoj strani dana je zapovijed za obranu i neutraliziranje paljbe. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana rabi izravnu paljbu za vezanje manevarskog elementa. 
2. Suprotna strana neutralizira paljbu satnije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  NAVALA   (7-2-1103)  (FM 7-10) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija djeluje samostalno ili kao dio bojne. Satnija ima odredbu napasti 
neprijatelja koji je zauzeo obrambene položaje ili se kretati na frontu satnije. I 
prijateljske i neprijateljske snage imaju sposobnosti neizravne paljbe i bliske zračne 
potpore. Satnija je provela planove, pripreme  i kretanje na cilj. Element navale je na 
položaju za navalu. Element temeljne paljbe smješten je za potporu navale. Civili, 
vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni 
tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima 
angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Glavninu snaga satnije ne iznenađuje niti veže neprijatelj. 
Satnija ispunjava dodijeljeni zadatak u okviru namjere zapovjednika. Satnija ubija, 
zarobljava ili prisiljava neprijatelja na povlačenje. Satnija održava dovoljno borbene 
snage za poražavanje neprijateljskog protunapada i za nastavak pratećih djelovanja . 
Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti 
neke radnje u 4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
  
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                            Z      NZ 
+ 1.   Satnija se priprema za navalu. 
    a. Provodi posljednje provjere oružja i opreme. 
    b. Uspostavlja sektore paljbe i pokušava smjestiti sve neprijateljske 
položaje.  
    c. Izvješćuje zapovjednika satnije kada je navala spremna za početak. 
 
*  2. Zapovjednik satnije prikuplja i zapovjedniku bojne daje taktičke 
informacije o neprijateljskoj situaciji.  
 
     a. Određuje da li će satnija moći obraniti cilj nakon navale. 
     b. Odabire najbolji smjer za navalu na neprijatejske bokove, ako je 
moguće. 
     c. Izdaje zapovijed za navalu po primitku zapovijedi od zapovjednika 
bojne. 
 
+  3. Element temeljne paljbe pruža potporu navalnom elementu u skladu 
s Programom obuke i ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću-7-8, 
Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3-1108, Provesti nadzor/potporu paljbom. 
 

a. Otvara neprekidnu dobro usmjerenu paljbu dovoljno intenzivnu za 
ometanje neprijatelja. 

b.  Traži i vrši korekturu neizravne paljbe prema zahtjevu. 
c.  Vrši prijenos paljbe po zapovijedi ili na prethodno određen signal.  
d. Izolira neprijateljsku snagu blokiranjem pojačavanja i 

protunapadima. 

  



*+ 4.  Navalni element pod nadzorom zapovjednika satnije provodi 
navalu u skladu s Programom obuke i ocjenjivanja KOV-a Plana obuke 
za zadaću-7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1103, Provesti navalu. 
 

a. Rabi dim (ako je raspoloživ) za pokrivanje kretanja. 
b.  Kreće se bez maskiranja neutralizirajuće paljbe elementa za 

potporu.  
c. Zahtijeva pripremni dim ili neizravnu paljbu (ako je raspoloživa) 

na cilj prije navale. 
d. Signalizira prijenos ometajuće paljbe (signal za prijenos paljbe     

paljbe u skladu sa SOP-om ili prema onome što navodi zapovijed). 
e. Otvara jako intenzivnu održanu i točnu paljbu za vrijeme navale na 

cilj. 
f. Koristi prednost zaklona i prikrivanja rabeći tehnike individualnog 

kretanja dok se kreću ciljem.  
g. Provodi borbu na cilju. 
h. Probija neprijateljske obrane u uskom sektoru ako bok nije 

otvoren. Zatim svladava preostale obrane ili otpor s bokova ili iz 
pozadine.  

i. Prodire zapreku, ako je potrebno, u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1402, Prodrijeti prepreku. 

j. Po potrebi čisti utvrde, u skladu s Programom obuke i ocjenjivanja 
KOV-a Plana obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-
3/4-1114, Očistiti crtu rova. 

k. Čisti i osigurava cilj. 
 
* 5. Zapovjednik po potrebi angažira pričuvu.  
 

a. Iskorištava uspjeh ili slabost neprijatelja. 
b. Pruža potporu prednjem elementu paljbom i manevrom. 
c. Pretpostavlja zadaću drugog elementa. 
d. Održava zanos napada. 
e. Drži površinu koju je zauzeo drugi element. 
f. Suzbija ili blokira protunapade.  
 
6. Svi elementi satnijei zvješćuju zapovjednika o statusu i taktičkoj 
situaciji za vrijeme napada sukladno zapovijedi i SOP-u postrojbe. 
 

* 7. Zapovjednik satnije daje zapovijed elementu potpore da se kreće na 
cilj. 
 

a. Zauzima obrambene položaje prema operativnoj zapovijedi i SOP-u 
te se priprema za neprijateljski protunapad. 

b. Izvješćuje zapovjednika satnije kada je na položaju.  
 
8. Satnija se učvršćuje i reorganizira. (Vidjeti Nacrt obuke i ocjenjivaja 
7-2-1607, Provesti učvršćenje i reorganizaciju.) 

 
 



SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK :  OBRANA 
 
UVJETI: Suprotna strana djeluje samostalno ili kao dio veće snage i dana joj je 
zapovijed za obranu. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana spremna je za obranu najkasnije do vremena naznačenog u 

zapovijedi. 
2. Glavninu snage suprotne strane ne iznenađuje postrojba. 
3. Suprotna strana odlučno angažira i veže postrojbu. 
4. Suprotna strana ispunjava dodijeljeni zadatak. 

a. Zadržava određeni teren. 
      ILI 
b. Sprječava ili ???????? bilo koje probijanje određene granice ili zemljišta. 

ILI 
c. Prisiljava postrojbu na povlačenje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  POSJEDANJE PODRUČJA PRIKUPLJANJA  (7-2-1136) (FM 7-10) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satniji je dana zapovijed da posjedne područje prikupljanja. Neprijatelj je 
sposoban napasti satniju iz zraka, neizravnom paljbom i malim kopnenim snagama 
(veličine voda) koje su se uvukle u područje. Civili, vladine i nevladine organizacije, 
privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. 
Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti 
neke radnje u 4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija pokreće sve vojnike i neophodnu opremu prema 
dodijeljenim položajima NKO vremena naznačenog u zapovijedi. Neprijatelj ne 
iznenađuje glavninu snaga satnije. Satnija prisiljava neprijatelja veličine satnije ili 
manje veličine na povlačenje. Satnija završava pripreme kao što je određeno u 
operativnoj zapovijedi. Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna 
šteta svedena je na minimum.  
 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                            Z      NZ 
* 1. Prethodnica, pod nadzorom  izvršnog časnika satnije, ili određenog 
vođe, kreće se prema području prikupljanja i priprema područje za 
dolazak satnije. 
  

a. Uspostavlja početnu sigurnost. 
b. Izviđa područje. 
c. Dodjeljuje sektore voda. 
 

• Članovi prethodnice voda pripremaju područje u skladu s Programom 
obuke i ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za dzadaću-7-8, Nacrt 
obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1136, Zauzeti područje prikupljanja. 

d. Provjerava i obilježava ili uklanja neprijateljske zapreke i mine. 
e. Provjerava područje za NKB kontaminaciju.  
f. Odabire lokaciju za minobacače. 
g. Odabire protuoklopne paljbene položaje na oklopne prilaze. 
h. Odabire lokaciju zapovjednog mjesta satnije i položaje 

zapovjednog mjesta voda. 
i. Odabire lokacije komora satnije, ako ne s komorama bojne. 
j. Postavlja komunikacijsku žicu, ako je potrebno. 

 
    2. Kako elementi satnije čiste oslobađajuću točku, članovi prethodnice, 
čekajući na zaklonjenim i prikrivenim položajima, kreću se kako bi ih 
vodili na odabrana ili označena područja bez zaustavljanja. 
• Elementi se ne miješaju s drugim elementima za vrijeme osvajanja. 

 
+  3. Satnija uspostavlja i održava lokalnu sigurnost od zračnih i kopnenih 

  



snaga. 
 

a. Osigurava da vođe voda potvrđuju sektore voda sa zapovjednikom. 
b. Smješta motrilačke postaje na kritične prilaze temeljeno na 

smjernicama  zapovjednika satnije. Motrilačke postaje 
uspostavljaju komunikacije sa zapovjednim mjestom satnije (žica, 
ako je raspoloživa). 

c. Održava stegu buke, svjetla i maskiranja. 
d. Provodi ophodnje u skladu sa zapovijedima zapovjednika bojne. 

 
*+ 4. Zapovjednik uspostavlja prioritet rada i postrojba završava posao u 
skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1115, Provesti obranu. 
 
      5. Satnija se priprema za sljedeću zadaću u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1616, Priprema za borbu. 
 
      6. Zapovjednik koordinira, kao minimum, s elementom slijeva i s 
desna. 

 
a. Uspostavlja odgovornost za preklapanje neprijateljskih prilaza 

između susjednih desetina i vodova. 
b. Izmjenjuje informacije na lokacijama lokacijama motrilačke 

postaje i signalima postrojbe. 
c. Koordinira lokalne protunapade. 

 
*    7.  Zapovjednik razvija obrambeni plan. 
     

a. Angažira prednje vodove. 
b. Angažira pričuvu (ako je rabljena). 
c. Angažira svo protuoklopno oružje. 
d. Angažira minobacače satnije. 
e. Rabi posrednu paljbu. 
f. Rabi mine i zapreke. 
g.  Rabi sigurnosne mjere. 
h. Rabi logističku potporu. 

 
*    8. Zapovjednik iznosi skicu sektora. 
 

a. Iznosi skicu sektora taktičkom operativnom središtu bojne. 
b. Zadržava jednu presliku za uporabu postrojbe. 

 
      9. Nakon napuštanja područja prikupljanja satnija – 
     

 a. Izvlači sve neuporabljive mine i zapreke. 
    b. Ne ostavlja nikakve obavještajne podatke niti bilo kakve vrijedne 

materijale. 
    c. Uklanja znakove nazočnosti postrojbe u području prikupljanja 

(smeće, ciljne oznake, komunikacijsku žicu). 
 



SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: PREKINUTI DJELATNOSTI  NA PODRUČJU PRIKUPLJANJA 
 
UVJETI: Suprotnoj strani dana je zapovijedza provedbu katkičkih djelovanja kako bi 
prekinula djelovanja na području prikupljanja. 
 
STANDARDI: 
 
1. Suprotna strana smješta područje prikupljanja satnije. 
2. Suprotna strana popunjava područje prikupljanja elementima veličine desetine ili 

tima. 
3. Suprotna strana prekida pripreme satnije (sprječava ili zadržava iznad vremena 

dodjeljenog satniji). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  OBRANA   (7-2-1115)  (FM 7-10) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija je primila operativnu zapovijed za provedbu obrane kao dio obrane 
bojne. Očekuje se da će neprijatelj napasti zaklonjenim ili nezaklonjenim snagama, 
najviše do veličine bojne, s potporom posredne paljbe i bliske zračne potpore. Ako 
neprijatelj ima oklopna sredstva ili je mehaniziran satnija je pojačana dodatnim 
protuoklopnim sredstvima. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne 
dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage 
djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. 
stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija završava sve pripreme prema odredbama 
zapovjednika najkasnije do vremena naznačenog u zapovijedi.  Glavninu snaga satnije 
ne iznenađuje neprijatelj. Satnija veže neprijatelja. Satnija održava dovoljno osoblja i 
opreme kako bi ostala borbeno učinkovita za prateća djelovanja. Satnija se pridržava 
ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum.  
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                    Z      NZ 
*+ 1. Zapovjednik razvija obrambeni plan u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1606, Priprema za borbu. 
 

a. Određuje odlučne točke i vrijeme za usredotočenost borbene moći. 
b. Određuje rezultate koje treba postići na odlučnoj točki za 

ispunjenje zadaće. 
c. Određuje neophodne zadatke za podređene postrojbe (glavna i 

sporedna zalaganja). 
d. Satniju organizira za zadaću za ispunjenje utvrđenih zadaća. 
e.  Dodjeljuje resurse najprije glavnom zalaganju, a zaim sporednim 

zalaganjima. 
f. Planira mjere nadzora. 

• Planira sektore ili granice za podređene elemente. 
• Određuje primarne, pomoćne i dodatne borbene položaje za elemente 

satnije, ako je potrebno za dodijeljene zadatke.  
• Razvija područja djelovanja. 
• Planira ????? 

g. Uspostavlja kriterije angažiranja (zaklonjeno pješaštvo, 
nezaklonjeno pješaštvo, oružje protuzračne obrane). 

h. Planira zauzimanje obrambenih položaja. 
i. Uspostavlja prioritete rada, ako nema SOP-a 
j. Razvija plan sigurnosti i protu-izviđanja. 
k. Razvija plan logističke potpore za ponovnu opskrbu, evakuaciju 

ranjenih i premještaj ruksaka i druge opreme. 
l. Ščamora vkerpkatmeizvanredne prigode (kao što je zadaća 

spremnosti za jednu postrojbu da postane pričuva satnije, ako je  

  



angažirana početna pričuva). 
m. Razvija plan obrane od NKB oružja. 

 
*+ 2. Zapovjednik satnije provodi izviđanje vođe obrambenog položaja. 
 

a. Zaustavlja satniju na zaklonjenom i prikrivenom položaju na 
pozadinu obrambenog položaja.  

b. Uspostavlja lokalnu sigurnost. 
c. Provodi izviđanje vođe s ključnim vođama satnije. 
d. Potvrđuje ili mijenja plan na temelju izviđanja. 
e. Osigurava da vođe utvrde – 

• Zaklonjene i prikrivene smjerove prema i između svih položaja. 
• Neprijateljske zaklonjene, nezaklonjene i zračne prilaze. 
• Mrtvi prostor. 

f. Utvrđuje lokaciju za zapovjedno mjesto satnije, motrilačne postaje, 
minobacače satnije, protuoklopno oružje, opskrbnu točku i točku 
prikupljanja ranjenih satnije.   

g. Utvrđuje potencijalne zone slijetanja koje neprijatelj može rabiti za 
zračnu navalu. 

h. Označuje položaje ili sektore postrojbe. 
i. Osigurava da sigurnosni element ostaje osigurati položaj kaa se 

vođe vraćaju izvijestiti svoje elemente. 
 

1. Satnija zauzima obranu. 
 

a. Uspostavlja obrambene položaje voda u skladus Programom 
obuke i ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću-7-8, Nacrt 
obuke i ocjenjivanja 7-3-1115, Provesti obranu i prioritete rada 
naznačene u zapovijedi ili SOP-u postrojbe s izmjenama ovisno o 
situaciji.  

b. Slijedi prioritete rada. 
• Uspostavlja sigurnost. 
• Uspostavlja borbene položaje. 
• Smješta ključno oružje i uspostavlja vatrena polja. 
• Usmjerava na pružanje cjelokupne sigurnosti, ako je potrebno, ali 

mora pokriti najopasnije prilaze, područja djelovanja ili odabrane 
ubojite zone na temelju obrambene tehnike.  

• Uspostavlja međusobnu potporu među elementima. 
• Osigurava da protuoklopno oružje pokriva vjerojatne zaklonjene 

prilaze te da je smješteno po dubini s međusobnom potporom. 
• Bilježi krajnje zaštitne paljbe neizravne paljbe na najopasnije 

nezaklonjene prilaze. 
• (Vođe) označuju primarna i pomoćna paljbena polja. 
• Koncentrira učinke oružja satnije u označenim područjima.  

c. Koordinira s bočnim elementima: 
• Međusobna vatrena potpora. 
• Komunikacije. 
• Ophodnje. 

a. Instalira žičane komunikacije zapovjednim mjestima voda, 



motrilačkim postajama satnije i minobacačkom položaju satnija te 
iz zapovjednog mjesta bojne (ako je moguće). 

• Provodi komunikacijske promjene. 
• Ukopava žicu. 

b. Smješta minska polja i zapreke u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću-7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3-1404, Izrada zapreka. 

• Pokriva motrenjem te izravnom i neizravnom paljbom. 
• (Zapovjednik) traži i ostvaruje čišćenje kako bi položio zaštitna 

minska polja. 
• Planira razasute mine, ako su raspoložive, za zatvaranje međuprostora 

ili blokiranje neprijateljskih kretanja. 
c. Stvara zalihu streljiva i opskrbnih sredstava. 

• Stvara zalihu minimalnih neophodnih opskrbnih sredstava.  
• Osigurava zaštitni pokrov za opskrbna sredstva. 
• Sve elemente izvješćuje o lokacijama. 
• Planira evakuaciju ili uništenje opskrbnih sredstava. 

d. Poboljšava pomoćne i dopunske položaje.  
e. Označava i isprobava planove protunapada. 
f. Kopa komunikacijske rovove između položaja. 
 

• 4. Vođe provjeravaju položaje. 
a. Prolazi po položajima i po potrebi vrši korekturu paljbenih polja. 
b. Izviđa teren ispred položaja kako bi odredio da li položaji 

ispunjavaju dodijeljene zadatke. 
c. Pripremaju skice sektora, zadržavaju jednu presliku te ju jednu 

presliku prosljeđuju zapovjednom mjestu satnije. 
 
• 5. Zapovjednik koordinira sa susjednim postrojbama.  

 
a. Uspostavlja odgovornost za preklapanje neprijateljskih prilaza. 
b.  Izmijenjuje informacije o lokacijama motrilačke postaje, 

ophodnjama, signalima postrojbe i točkama prolaza. 
 
      6.Zapovjednik uspostavlja plan za povlačenje. Povlačenje se 
isprobava i danju i noću.  
 
   + 7. Satnija provodi obrambena djelovanja.  
 

a. Provodi protu-izviđanje kako bi prisilio na povlačenje ili uništio 
neprijateljsko izviđanje i sigurnosne elemente. 

b. Neprekidno poboljšava položaje koliko joj to vrijeme dopušta. 
c. Provodi preostali dio plana i djelatnosti održavanja za neprekidna 

djelovanja. 
d. Održava neprekidne komunikacije sa zapovjednim mjestom bojne 

i izvješćuje o statusu sukladno zapovijedi ili SOP-u postrojbe. 
e. Prosljeđuje nacrt obrambenog sektora i izvješća o minskom polju 

zapovjednom mjestu bojne te ih po potrebi mijenja i nadopunjuje. 
f. Održava operativnu sigurnost u skladu s Nacrtom obuke i 



ocjenjivanja 7-2-1409, Održavanje sigurnosti djelovanja.  
g. Izvješćuje zapovjedno mjesto bojne o djelatnostima neprijatelja 

sukladno zapovijedi ili SOP-u. 
 
      8. Satnija reagira na neprijateljski napad. 
 

a. Osigurava da vodovi reagiraju na dodir u skladu s Programom 
obuke i ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću-7-8, Nacrt 
obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1115, Provesti obranu. 

b. Rabi izravnu i neizravnu paljbu za uništenje neprijatelja. 
c. Provodi protunapad na neprijateljske snage, po potrebi, u skladu s 

Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1103, Provesti navalu. 
d. Po potrebi se učvršćuje i reorganizira u skladu s Nacrtom obuke i 

ocjenjivanja 7-2-1607, Provesti učvršćenje i reorganizaciju.    
 

 
________________________ 
* Označuje korak zadatka vođe 
+ Označuje korak kritičnog zadatka. 
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: NAPASTI 
 
UVJETI: Suprotna strana djeluje samostalno ili kao dio veće snage i dana joj je 
zapovijed za provedbu napada. 
 
STANDARDI: 
 
1. Suprotna strana iznenađuje glavninu snaga satnije. 
2. Suprotna strana sprječava da bude vezana. 
3. Suprotna strana ispunjava dodijeljene zadatke: 

a. Osvaja dodijeljeni cilj. 
             ILI 
b. Probija obranu s 50 posto ili više suprotne strane. 
             ILI 
c. Prisiljava satniju na povlačenje. 

                   ILI 
d. Održava određenu brzinu kretanja. 

 
 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  TAKTIČKO KRETANJE  (7-2-1134)  (FM 7-10) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija ima zapovijedi koje zahtijevaju kretanje duž propisanog smjera ili 
na određenu lokaciju. Neprijatelj, najviše veličine satnije (plus), djeluje na području i 
može napasti neizravnom paljbom, zračnom potporom te zaklonjenim i 
nezaklonjenim snagama. Neprijatelj ima sposobnosti NKB. Civili, vladine i nevladine 
organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na 
bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba 
ponoviti neke radnje u 4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija se kreće određenim smjerom ili stiže na vrijeme i 
odredište naznačeno u zapovijedi. Satnija se pridržava svih grafičkih mjera nadzora. 
Glavnina snaga satnije nije angažirana neprijateljem. –satnija stupa u početni dodir s 
neprijateljem veličine satnije ili manje veličine. Satnija rabi formaciju kretanja i 
tehniku za koju je vođa izdao zapovijed. Vođa odabire tehniku kretanja temeljeno na 
zadaći, neprijatelju, zemljištu, vlastitim snagama i raspoloživom vremenu.  Satnija se 
pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum.  
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                             Z      NZ 
* + 1. Zapovjednik planira kretanja temeljeno na procjeni situacije i 
razmatranjima zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i 
raspoloživog vremena. Po potrebi određuje nadzorne mjere. 

• Smjer. 
• Nadzorne točke. 
• Ciljeve 
• Fazne crte. 
• Zone djelovanja. 
• Smjer napada. 
• Staze ubacivanja. 
• Planovi za ranjenike na smjeru. 

 
* + 2. Zapovjednik, temeljeno na procjeni situacije, određuje tehniku koja 
će se rabiti: 

• Neprekidna hodna kolona. 
• Putujući nadzor. 
• Etapni nadzor. 

 
*    3. Zapovjednik daje odredbu za uporabu neprekidne hodne kolone 
kada je potrebna brzina i kada nije vjerojatan dodir s neprijateljem.  
 

a. Kreće se u formaciji koju određuje vođa voda, osim ako 
zapovjednik ne odredi drukčije. (Vidjeti Program obuke i 
ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i 

  



ocjenjivanja 7-3/4-1134, Kretati se taktički.) 
b. Raspoređuje vodove u razmacima od 20 do 50 metara (ovisno o 

terenu). 
 
* + 4. Zapovjednik daje odredbu za uporabu putujućeg nadzora kada je 
moguć dodir s neprijateljem. 
 

a. Povećava udaljenost između vodećeg voda i glavnine snaga 
satnije na 100 do 150 metara, ovisno o vegetaciji, terenu i 
vremenu. Vod treba omogućiti sigurnost, ali treba biti u dometu 
potpore malog oružja preostalog dijela satnije.  

b. Rabi putujući nadzor za vodeći vod. Prateći vodovi mogu rabiti 
neprekidnu hodnu kolonu ili putujući nadzor temeljeno na 
formaciji satnije i potrebnom raspršenju. (Vidjeti Program obuke i 
ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1134, Kretati se taktički.) 

 
* + 5. Zapovjednik daje odredbu za uporabu etapnog nadzora kada se 
očekuje dodir s neprijateljem. 
 

a. Određuje putujuće elemente i elemente nadzora te promjenu 
odgovornosti, kada je potrebno. 

b. Daje informaciju o pravcu ili smjeru (ako je poznat) neprijatelja. 
c. Smješta elemente nadzora. 
d. Daje odredbu za sljedeći položaj nadzora. 
e. Daje odredbu za smjer putujućeg elementa. 
f. Omogućuje djelovanja kada putujući element dođe na sljedeći 

položaj. 
g. Određuje metodu kretanja. 

• Uzastopno kretanje.. 
• Pomoćno kretanje. 
• Vodeći vod je u etapnom nadzoru s preostalim dijelom satnije 

u neprekidnoj hodnoj koloni ili putujućem nadzoru. 
 
     NAPOMENA: Dok se jedan element kreće, jedan element provodi 
nadzor sa zapovjednikom satnije, a treći element ostaje na zaklonjenom i 
prikrivenom položaju i čeka zapovijedi. Minobacači ostaju s elementom 
nadzora ili mogu biti razdijeljeni između elementa nadzora i putujućeg 
elementa. 

a. Putujući elementi ne premašuju vidljivi nadzor. 
b. Putujući elementi ostaju u maksimalnom učinkovitom dometu 

oružja za nadzor i paljbenih polja. 
 
* + 6. Putujući element provodi djelovanja prema odredbama 
zapovjednika. 
 

a. Daje signal zapovjedniku kada započne kretanje. 
b. Rabi zaklonjeni i prikriveni smjer za kretanje.  
c. Kreće se u formaciji i tehnikom koju je odredio vođa voda, ako 

nije ograničeno od strane zapovjednika satnije. 



d. Kreće se što je brže moguće dok održava sigurnost. 
e. Kreće se tako da ne maskira paljbena polja elementa nadzora. 
f. Izvješćuje zapovjednika po završetku kretanja i priprema se za 

nadzor sljedećeg putujućeg elementa. 
 

     7. Element nadzora nadzire putujući element. (U skladu s Programom 
obuke i ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću-7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1108, Provesti nadzor/Potporu paljbom). 
     

a. Zauzima položaj koji dopušta motrenje i paljbu za pokrivanje 
kretanja elementa etapnog nadzora. 

b. Usmjerava oružje na vjerojatne neprijateljske položaje.Priprema se 
za kretanje kada putujući element pretpostavlja položaj nadzora. 

c. Izvješćuje zapovjednika o početku kretanja. 
 

*   8. Satnija se kreće u formaciji prema odredbi zapovjednika, temeljeno 
na procjeni situacije. 
 

• Kolona. 
• Linijska. 
• Klin. 
• Raspored u obliku slova V. 
• Kolona u redovima po jedan. 
• Ešalon (desni ili lijevi). 

 
+   9. Vodovi se kreću u skladu s Programom obuke i ocjenjivanja KOV-a 
Plana obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1134, 
Kretati se taktički. 
 
*  10. Zapovjednik nadzire kretanja satnije. 
  

a. Rabi zapovijedi s vrstom zadaće koje izražavaju svrhu kretanja 
satnije. 

b. Rabi planirane mjere nadzora – radio signale i signale rukom – do 
stupanja u dodir. 

c. Rabi radio, vizualne i audio signale kao što su signalne rakete, 
zvižduci ili zapovijedi glasom, nakon stupanja u dodir.  

 
*+ 11. Vođe smještaju ključno oružje (minobacače, strojnice i 
protuoklopn oružje) tamo gdje ga mogu nadzirati i gdje je učinkovito, 
temeljeno na terenu i očekivanoj neprijateljskoj prijetnji. (Za tehnike 
kretanja odsjeka vidjeti Program obuke  i ocjenjivanja KOV-a Plan obuke 
za zadaću-7-8 za minobacački vod, odsjek i desetinu te Program obuke i 
ocjenjivanja KOV-a 7-91- Plan obuke za zadaću za protuoklopnu satniju, 
vod i odsjek.) 
 

a. Distribuirati i nositi streljivo za ključno oružje tamo gdje je 
moguća brza opskrba minobacača i protuoklopnih odsjeka.  

b. Smjestiti druge logističke elemente (??????) za brzu raspoloživost 
opskrbe, za lokalnu sigurnost i za izbjegavanje uplitanja u paljbu 



ili manevar borbenih elemenata. 
 

*+ 12. Zapovjednik mijenja formacije i tehnike kretanja temeljeno na 
terenu i neprijateljskoj situaciji. 
 
     13. Satnija se kreće na zaklonjene i prikrivene smjerove. 
 
*   14. Zapovjednik smješta ključne vođe satnija tamo gdje mogu 
nadzirati postrojbu. 
 

a. Normalno se kreće daleko naprijed uz nazočnost časnika za 
paljbenu potporu.  

b. Smješta izvršnog časnika i satnijskog narednika za provedbu 
određenih ili dužnosti SOP-a. 

c. Smješta pridodane elemente blizu zapovjedne skupine s vođom 
pridodanog elementa koji putuje sa zapovjednikom satnije. 

 
*   15. Zapovjednik izvješćuje bojnu za vrijeme kretanja. 
 

a. Održava lokaciju satnije šestoj desetini mrežne koordinate. 
b. Odabire lokaciju satnije rabeći ispravne grafičke mjere nadzora. 
c. Izvješćuje zapovjedno mjesto bojne o lokaciji i statusu satnije 

sukladno SOP-u bojne ili operativnoj zapovijedi. 
d. Utvrđuje lokaciju vodećih, bočnih i pratećih elemenata bojne 

(satnije) na zemljovidu. 
 
+   16. Satnija održava sigurnost djelovanja za vrijeme kretanja. 
 

a. Održava stegu maskiranja, buke i svjetla. (Vidjeti Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1409, Održavanje sigurnosti djelovanja.) 

b. Rabi sektore voda sigurnosti za pružanje cjelokupne sigurnosti 
satniji. 

c. (Vodovi) prelaze opasna područja u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću-7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1135, Provesti djelovanja u opasnim 
područjima. 

 
+   17. Satnija održava sigurnost djelovanja za vrijeme zaustavljanja. 
 

a. Pruža cjelokupnu sigurnost. 
b. Rabi raspoloživi zaklon i prikivanje te raspoređuje vojnike u 

razmake po području. 
c. Smješta motrilačke postaje i automatsko oružje na vjerojatne 

prilaze. 
d. Održava stegu maskiranja, buke i svjetla. 

_______________________ 
  *Označuje korak zadatka vođe 
+ Označuje korak kritičnog zadatka         
 



SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
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UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: ANGAŽIRATI POSTROJBU KOJA SE KREĆE 
 
UVJETI: Suprotnoj strani dana je zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja i 
angažiranje postrojbe koja se kreće. 
 
STANDARDI: 
 
1. Suprotna strana angažira glavninu snaga satnije. 
2. Suprotna strana zadržava satniju iznad dodijeljenog vremena (vrijednovanje 

vođe). 
3. Suprotna sprječava satniju da se kreće na dodijeljeno odredište ili duž propisanog 

smjera (vrijednovanje vođe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  PROVEDBA TAKTIČKE HODNJE PO CESTI (7-2-1123)  
                                                                                                    (FM 7-10, FM 21-18) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI:  Satnija je na području prikupljanja. Satniji je dana zapovijed za provedbu 
taktičke hodnje po cesti. Neprijatelj, najviše veličine voda, može provesti navalu 
zaklonjen ili nezaklonjen, rabiti neizravne paljbe ili zračnu potporu. Neprijatelj ima 
sposobnosti NKB. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne 
organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju 
prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju 
zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija prelazi polaznu točku i oslobađajuću točku do 
vremena naznačenog u zapovijedi. Satnija slijedi propisani smjer bez skretanja, ako 
neprijateljsko djelovanje ili zapovijedi višeg zapovjedništva ne zahtijevaju drukčije. 
Glavninu snaga satnije ne iznenađuje neprijatelj. Satnija održava dovoljno osoblja i 
opreme kako bi ostala borbeno učinkovita za prateća djelovanja. Satnija se pridržava 
ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*+ 1. Zapovjednik satnije razvija zapovijed za hodnju u skladu s Nacrtom 
obuke i ocjenjivanja 7-2-1605, Razviti i proslijediti plan. 
 

a. Utvrđuje smjer, kritične točke, udaljenosti između kritičnih točaka, 
polazne točke, oslobađajuće točke i mjere nadzora. 

b. Omogućuje organizaciju za kretanje, zapovijed za hodnju, brzinu 
hodnje i udaljenosti koje treba održavati između postrojbi. 

c. Omogućuje izjavu o neprijateljskoj situaciji, vremenu i uvjetima 
vidljivosti. 

d. Uspostavlja sigurnosne zadatke za podređene postrojbe 
uključujući cjelokupnu sigurnost i pokrivanje zračnom zaštitnom s 
snagom za cijelu satniju. 

e. Prenosi izvanredne situacije za djelovanja pri dodiru s 
neprijateljem (zasjeda, neizravna paljba, zračni napad, napad NKB 
oružjem ili susretno djelovanje). 

f. Oblikuje smjernice za vojnički komplet u sklad u s Nacrtom obuke 
i ocjenjivanja 7-2-1606, Priprema za borbu. 

g. Osigurava da podređeni vođe iznose povratni brifing svojih 
planova. 

 
*  + 2. Izvršni časnik satnije i satnijski narednik pripremaju satniju za 
kretanje u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1606, Priprema za 
borbu. 
 

a. Provesti potrebnu ponovnu opskrbu (voda, obroci, streljivo i 

  



baterije). 
b. Osigurati kretanje ranjenika, opskrbna sredstva i opremu koja neće 

pratiti postrojbu pri kretanju.  
c. Otići na odredište s prethodnicom koja ima sigurnost, 

komunikacije i vodiče iz svih elemenata satnije, ako je potrebno.  
d. Osigurati da svi vodovi provedu inspekciju vojnika glede 

odgovarajuće opreme, oblikovanja borbenog kompleta i 
spremnosti za kretanje; dovršiti provjeru komunikacija sa 
zapovjedništvom satnije; izvijestiti o spremnosti za kretanje.  

 
+   3. Satnija provodi kretanje po cesti.  
 

a. (Određeni elementi satnije) izviđaju smjer do polazne točke.  
b. Prelazi polaznu točku u označeno vrijeme.  
c. Održava hodnu brzinu, propisani položaj i razmak kolone 

postrojbe.  
d. Održava razmak između svih vojnika kao što je navedeno u 

zapovijedi za hodnju ili SOP-u.  
e. Slijedi propisani smjer bez skretanja. 
f. (Vodovi) provode hodnju po cesti u skladu s Programom obuke i 

ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1123, Provesti taktičku hodnju po cesti. 

 
+    4. Satnija održava lokalnu sigurnost za vrijeme kretanja. 
 

a. Održava cjelokupno motrenje u svako vrijeme, uključujući zračnu  
zaštitnu snagu.    

b. Prema odredbama, održava usredotočenost voda na uspostavljanje 
lokalne sigurnosti postrojbe. 

c. (Vodovi) izvješćuju i angažiraju svakog neprijatelja koje se motri, 
prema zapovijedi. 

 
+    5. Satnija se zaustavlja.         
 

a. Smješta vodove kako bi osigurala lokalnu sigurnost. 
b. Izvješćuje zapovjedno mjesto bojne o svakom zaustavljanju. 
c. Provodi zaustavljanje u pravilnim razmacima sukladno SOP-u 

postrojbe (koliko to dopušta taktička situacija) kako bi se snage 
odmorile, kako bi se prilagodila i izvršila preraspodjela opreme te 
provela higijena stopala. 

*   d. (Vođe) provjeravaju uvjete vojnika, koordiniraju sa zapovjednikom 
satnije i susjednim elementima te izvješćuju zapovjedništvo satnije o 
statusu.  
     
*   6. Zapovjednik nadzire satniju. 
 

a. Rabi teklića ili vizualne ili radio signale za vrijeme hodnje po 
cesti. 

b. Osigurava da vođe voda izvješćuju o mjerama nadzora prema 
odredbi SOP-a ili zapovijedi.  



c. Po potrebi rabi ili mijenja mjere nadzora iz zapovijedi za hodnju.    
 
+   7. Satnija dolazi na nadzornu ili oslobađajuću točku u naznačeno 
vrijeme. 
 

a. Susreće se s vodičem prethodnice. 
b. Prolazi kroz oslobađajuću točku bez zaustavljanja. 
c. Priopćuje sve mjere nadzora bojne, zaustavljanja, polaske i 

odstupanja od plana bojne.  
 

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: PREKINUTI KRETANJE 
 
UVJETI: Suprotna strana provodi taktička djelovanja za prekid kretanja. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana zadržava satniju. 
2. Suprotna strana prisiljava satniju na skretanje sa smjera. 
3. Suprotna sprječava satniju u dolasku na odredište. 
4. Suprotna strana iznenađuje glavninu snaga satnije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  PROVEDBA POVEZIVANJA   (7-2-1128) (FM 7-10) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Zapovjednik izdaje satniji zapovijed za povezivaje s postrojbom. 
Neprijatelj ima sposobnost napasti prijateljske položaje sa zaklonjenim ili 
nezaklonjenim snagama, najviše do jačine bojne, s potporom izravne paljbe i bliske 
zračne potpore.  Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne 
organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju 
prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju 
zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Postrojbe se povezuju u vrijeme i na mjestu naznačenom u 
zpaovijedi. Glavninu snaga postrojbe ne iznenađuje neprijatelj. Povezane postrojbe 
uspostavljaju učvršćeni zapovjedni lanac. Satnija održava dovoljno osoblja i opreme 
kako bi ostala borbeno učinkovita za prateća djelovanja. Satnija se pridržava 
ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*    1. Na temelju procjene situacije te zadaće, neprijatelja, vlastitih snaga, 
zemljišta i raspoloživog vremena zapovjednik razvija plan povezivanja u 
skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1605, Razviti i priopćiti plan. 
 

a. Razvija shemu manevra i mjere nadzora (točke dodira, nadzorne 
točke, fazne crte, smjerove i zone djelovanja). 

b. Razvija paljbeni plan. 
c. Planira djelovanja na točki povezivanja i zadatke za podređene 

elemente.  
d. Razvija plan za djelovanje u izvanrednoj prigodi za - 

• Dodir s neprijateljem prije, za vrijeme i nakon povezivanja. 
• Koliko dugo čekati na mjestu povezivanja. 
• Što učiniti kada neki elementi ne dođu na mjesto    

                povezivanja. 
• Pomoćne točke povezivanja i točke okupljanja. 
 
*+ 2. Zapovjednik utvrđuje probna glavna i pomoćna mjesta povezivanja 
izviđanjem zemljovida ili ta mjesta povezivanja označuje više 
zapovjedništvo. Mjesta povezivanja trebaju imati sljedeća obilježja: 
 

a. Lako su prepoznatljiva, posebice za vrijeme ograničene vidljivosti. 
b. Pružaju zaklon i prikrivanje. 
c. Udaljena su od prirodne crte kretanja. 
d. Mogu se obraniti. 
e. Pružaju višestruki pristup i smjerove za bijeg. 

 
*+3. Zapovjednik koordinira s postrojbom za povezivanje. 

  



a. Izmijenjuje frekvencije, pozivne znakove i kodove. 
b. Planira vizualne znakove i alternative (znakove prepoznatljive 

izbliza te one prepoznatljive izdaleka).  
c. Izmijenjuje mjere koordinacije paljbe (na primjer, ograničavajuću 

paljbenu crtu). 
d. Koordinira zapovjedni odnos s povezanom postrojbom. ( Tko je na 

dužnosti ako neprijatelj napada za vrijeme povezivanja?) (Tko je na 
dužnosti nakon povezivanja?) 

e. Raspravlja o djelovanjima koja prate povezivanje. 
f. Izmijenjuje mjere nadzora (točke dodira, nadzorne točke, fazne crte 

i ostalo, po potrebi). Utvrđuje koliko će dugo biti zauzeto mjesto 
povezivanja – to jest, duljinu vremena ili dok ne stigne postotak 
postrojbe).  

 
*+4. Zapovjednik daje odredbe za djelovanja stacionirane postrojbe. 
 

a. Zauzima točku okupljanja za povezivanje prije vremena 
naznačenog u zapovijedi. 

b. Uspostavlja cjelokupnu sigurnost i žurnu obranu. 
c. Uspostavlja komunikacije s drugom postrojbom, ako nije pod 

radio šutnjom. 
d. Šalje tim za kontakte s komunikacijama na točku povezivanja. Tim 

za kontakte – 
• Točno označuje i potvrđuje točku povezivanja. 
• Čisti točku povezivanja i trenutno područje te uspostavlja sigurnost za 

točku povezivanja. 
• Obilježava točku povezivanja s bilo kojim dogovorenim znakom 

prepoznavanja. 
• Zauzima zaklonjene i prikrivene položaje za motrenje točke 

povezivanja i za čekanje postrojbe koja se kreće.  
 
• 5. Zapovjednik daje odredbe za djelovanja postrojbe koja se kreće i 

njenog zapovjednika.  
 

a. Drži sigurnu udaljenost od točke povezivanja na zaklonjenom i 
prikrivenom položaju (točka okupljanja za povezivanje) i 
uspostavlja lokalnu sigurnost. 

b. Uspostavlja komunikaciju sa stacioniranom postrojbom ako nije 
pod radio tišinom.  

c. Izdaje završne naputke i planove za djelovanje u izvanrednoj 
prigodi timu za kontakte.  

 
      6.Tim za kontakte s komunikacijama napušta položaj satnije. 
 

a. Održava komunikacije sa satnijom. 
b. Potvrđuje točku povezivanja i smješta sigurnosni element na 

zaklonjeni i prikriveni položaj koji nadzire točku povezivanja. 
c.  Potvrđuje znakove prepoznatljive izbliza i one prepoznatljive 

izdaleka 
d. Ne blokira vidno polje dok se približava točci povezivanja. 



e. Povezuje se sa članovima stacionirane postrojbe te izmjenjuje 
usmenu potvrdu do vremena naznačenog u zapovijedi. 

f. Provodi završnu koordinaciju sa stancioniranom postrojbom. 
g. Vodi tim za kontakte na točku okupljanja za povezivanje satnije. 

 
     7. Tim za kontakte stacionirane postrojbe zatim vodi postrojbu koja se 
kreće od svoje točke okupljanja za povezivanje do točke okupljanja za 
povezivanje stacionirane postrojbe kako bi završio povezivanje. 
 

a. Upozorava glavninu snaga prije nego što vodi postrojbu koja se 
kreće na točku okupljanja za povezivanje stacionirane postrojbe. 

b. Usmjerava postrojbu koja se kreće u dodijeljeni odsjek 
obrambenog kruga.  

 
    8. Zapovjednik postrojbe koja se kreće koordinira sa zapovjednikom 
stacionirane postrojbe te dodjeljuje zadatke i odsjeke vodovima i 
odsjecima na temelju koordinacije.   
 

*  9. Postrojbe za povezivanje nastavljaju sa zadaćom pod 
zapovjednikom kojeg određuje više zapovjedništvo. Određeni 
zapovjednik za cijelu postrojbu uspostavlja i razjašnjava zapovjedni 
lanac. 

___________________ 
* Označuje korak zadatka vođe 
+ Označuje korak kritičnog zadatka. 
 

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: PROTU POVEZIVANJE 
 
UVJETI: Suprotnoj strani dana je zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja za 
protupovezivanje. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana angažira glavninu snaga jednog prijateljskog elementa.  
2. Suprotna strana sprječava prijateljsko povezivanje. 
 
 
 
 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  PROVESTI DJELOVANJA S OKLOPNIM VOZILIMA (7-2-1140)            
                                                                                                                  (FM 7-10) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI:  Satniji je dana zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja s oklopnim 
vozilima koja su pridodana ili u potpori. Neprijatelj ima protutenkovske vođene 
rakete, protutenkovske strojnice, mine, neizravnu paljbu i raspoloživi 
zrakoplov.Satnija ima potrebnu potporu za djelovanje s oklopnim vozilima. Civili, 
vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni 
tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima 
angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija uspješno provodi zadaće, ispravno rabeći oklopna 
vozila. Satnija održava dovoljno borbene snage za nastavak taktičkih djelovanja. 
Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na 
minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*  1. Zapovjednik planira zadaću u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 
7-2-1605, Razviti i priopćiti plan. 
 

a. Planira angažiranje i potporu oklopnih vozila. 
b. Osigurava da svi vođe razumiju ograničenja i sposobnosti oklopne 

snage. 
c. Koordinira s vođom oklopne snage kako bi osigurao da njegov 

plan povećava oklopne sposobnosti. 
d. Provodi probe. 
e. Planira komunicirati s vozilima oklopne snage za vrijeme zadaće. 

 
*  2. Izvršni časnik satnije ili satnijski narednik planira logističku potporu 
oklopne snage. 
 

a. Planira dnevnu ponovnu opskrbu proizvoda goriva, ulja i maziva. . 
b. Osigurava da je raspoloživo održavanje potpore. 
c. Koordinira za ponovnu opskrbu streljiva. 
d. Razvija plan za izvlačenje neuporabljive opreme. 

 
   3.Satnija provodi taktička djelovanja s oklopnim vozilima. 
  

a. Pruža pješačku potporu oklopnoj snazi. 
• Pronalazi, obilježava ili prodire protutenkovske zapreke.  
• Otkriva, potiskuje ili uništava neprijateljsko protutenkovsko oružje.  
• Određuje ciljeve za oklopna vozila. 
• Štiti oklopna vozila na zatvorenom terenu. 

b. Pruža oklopnu potporu pješačkoj snazi. 

  



• Vodi pješaštvo na otvorenom terenu. 
• Pruža zaštićeni brzo pokretni navalni oružani sustav. 
• Guši i uništava neprijateljsko oružje, bunkere i tenkove paljbom i 

manevrom. 
• Omogućuje prijevoz kada to dopušta neprijateljska situacija. 
 
    4Pješaštvo satnije ide oklopnim vozilima kako bi povećalo kretanje i 
pomoglo u ispunjenju zadaće. (Jedina prednost za pješaštvo je brzina i 
povećana sposobnost promjene smjera. To se radi samo kada to dopušta 
neprijateljska situacija.) 
 

a. Izbjegava vožnju vodećim vozilom odsjeka.  
b. Smješta vođe pješaštva s vođama oklopnih vozila. 
c. Dodjeljuje zračne zaštitne snage i odsjeke odgovornosti. 
d. Razmatra stavljanje ruksaka, streljiva i druge opreme na vozila te 

osigurava da se pješaštvo kreće odvojenim prilazom. 
e. Iskrcava vojnike da očiste opasna područja. 

 
______________________ 
* Označuje korak zadatka vođe. 
+ Označuje korak kritičnog zadatka. 
 

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK:  ZAUSTAVITI KRETANJE OKLOPNIH VOZILA 
 
UVJETI: Suprotnoj strani dana je zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja za 
zaustavljanje kretanja oklopnih vozila. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana sprječava satniju u angažiranju oklopnih snaga. 
2. Suprotna strana veže satniju. 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADAĆA:  PROVESTI PROLAZ KROZ CRTE (7-2-1125) (FM 7-10) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI:  Od satnije se zahtijeva provedba prolaza kroz crte. Neprijatelj može 
napasti neizravnom paljbom, zrakoplovom ili zaklonjenim ili nezaklonjenim snagama 
veličine satnije.  Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne 
organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju 
prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju 
zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija kreće sve vojnike i opremu kroz stacioniranu 
postrojbu do vremena naznačenog u zapovijedi. Glavninu snaga postrojbe ne 
iznenađuje neprijatelj za vrijeme napuštanja prijateljskih crta. Satnija održava 
dovoljno osoblja i opreme kako bi ostala borbeno učinkovita za prateća djelovanja. 
Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na 
minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*   1. Zapovjednik prima operativnu zapovijed bojne i započinje s 
planiranjem i koordiniranjem za djleovanje u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1605, Razviti i priopćiti plan.  
 

a. Dogovara određeno vrijeme i lokaciju za koordiniranje prolaza 
satnije sa zapovjednikom stacionirane postrojbe (trebaju biti 
uključeni vođe voda, časnik za paljbenu potporu i vođa 
minobacačkog odsjeka). 

b. Planira smanjiti prekidanje i svoje i stacionirane postrojbe. 
• Provodi prolaz što je brže moguće. 
• Izbjegava maskiranje paljbi stacionirane postrojbe. 
• Koordinira na početku procesa planiranja i održava koordinaciju/vezu 

za vrijeme provedbe. 
• Maksimalno povećava potporu od stacionirane postrojbe. 
• Planira vjerojatne izvanredne situacije. 
• Obilazi stacioniranu postrojbu kada je moguće.  
• Izbjegava prolaz kroz postrojbu koja je u dodiru s neprijateljem kada 

je moguće. 
 
*+ 2. Zapovjednik, ili njegov ovlašteni predstavnik, koordinira prolaz 
kroz i ponovni dolazak na crte sa zapovjednikom prednje postrojbe ili 
njegovim ovlaštenim predstavnikom te mu daje sljedeće informacije: 
 

a. Utvrđivanje postrojbe. 
b. Veličina postrojbe. 
c. Vrijeme odlaska i povratka.  
d. Područje djelovanja postrojbe. 

  



*+ 3. Zapovjednik, ili njegov ovlašteni predstavnik, koordinira sa 
zapovjednikom stacionirane postrojbe i – 
 

a. Planira izmjenu neprijateljskih obavještajnih podataka. 
b.  Planira izviđanje položaja. 
c.  Planira izmjenu taktičkih planova. 
d.  Planira izmjenu informacija o komunikacijama. 
e. Dodjeljuje znakove prepoznavanja za prolaz, i one prepoznatljive 

izbliza i one prepoznatljive izdaleka. 
f. Planira vodiče (od viših razina do razine desetine) i prometne 

mjere nadzora. 
g. Planira sigurnosne mjere za prolaz. 
h. Planira određene mjere nadzora za prolaz. 

• Točke dodira. 
• Prolazne staze. 
• Točke prolaza. 
• Oslobađajuće točke. 
• Područja prikupljanja (prolaz prema pozadini). 
 

i. Koordinira odgovornosti paljbene potpore i paljbene planove. 
 

j. Određuje prijenos odgovornosti ili djelovanje pri dodiru s 
neprijateljem za vrijeme prolaza kroz crte. 

 
k. Koordinira logističku potporu (sredstva koja su ostala na 

položaju). 
 

l. Provjerava s drugim vođama tko će djelovati na istom području ili 
susjednim područjima te izmjenjuju svaku inforamciju koja će im 
pomoći pri djelovanju. 

 
*   4. Za vrijeme izviđanja zapovjednik i vođe fizički smještaju – 
 

a. Prolazne staze. 
b. Točke prolaza. 
c. Lokacije zapreka i sigurnosne staze.  
d. Oslobađajuće točke. 
e. Područja prikupljanja (za prolaz prema pozadini), 
f. Točke dodira, polazne točke i smjerove. 
g. Položaje stacionirane snage tijekom prolaza. 
h. Elemente borbene i logističke potpore (zapovjedna mjesta, 

motrilačke postaje te protuoklopne i minobacačke položaje. 
i. Neprijateljske položaje. 

 
*    5. Zapovjednik održava sigurnost djelovanja za vrijeme prolaza u 
skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1409, Održati sigurnost 
djelovanja. 
 

a. Osigurava da izvidničke i druge djelatnosti neprijatelju ne 
otkrivaju djelovanje. 



b. Premješta satniju na sigurni položaj prema odredbi zapovjednika 
stacionirane postrojbe na glavnom sastanku glede koordinacije. 

 
*  6. Zapovjednik izdaje plan za djelovanje u izvanrednoj prigodi prije 
nego što odlazi provesti završnu koordinaciju. 
 

a. Priopćuje elementima što se događa i što će se dogoditi. 
b. Potvrđuje zapovjedni lanac. 
c. Određuje djelovanja koja će se poduzeti pri dodiru. 
d. Određuje djelovanja koja će se poduzeti u odsustvu vođe. 
e. Daje vremenski raspored, odgode te bilo kakva ograničenja glede 

djelovanja. 
 
*   7. Zapovjednik daje satniji odredbu za kretanje u označeno vrijeme na 
zaklonjeni i prikriveni položaj blizu točke dodira.  
 

a. Povezuje se s vodičima koji vode sigurnosni element od točke 
(točaka) dodira kroz prolaznu stazu (staze) i točku (točke) prolaza 
na oslobađajuću točku (točke). (Uporabljena tehnika kretanja može 
tim za čišćenje učiniti suvišnim, na primjer, etapni nadzor.)  

b. Čisti područje ispred oslobađajuće točke (točaka) do prvog 
zaklonjenog i prikrivenog položaja, rabeći sigurnosni element 
(elemente). 

c. Kreće se naprijed do oslobađajuće točke (točaka) kada je područje 
očišćeno. 

d. Osigurava da vodiči utvrđuju i odgovaraju za svo osoblje koje 
prolazi kroz točku (točke) prolaza, točku (točke) dodira i 
oslobađajuću točku (točke). 

 
*   8. Izvršni časnik / satnijski narednik / vodni narednik broji satniju / 
vod koji prolazi kroz oslobađajuću točku. Predstavnik satnije/voda 
prioćava vodiču sljedeće: 
 
• Navodi broj vojnika u satniji/vodu. 
• Izjavljuje koliko dugo treba čekati na oslobađajućoj točci. 
• Potvrđuje važeću lozinku.  

a. Osigurava da je kretanje prolazom neprekidno. 
b. Provodi sigurnosno zaustavljanje nakon što se satnija ktretala 

iznad krajnje zaštitne paljbe prijateljske postrojbe. 
 
*  9. Oba zapovjednika raspoređuju motrenje kritičnih područja kako bi 
donosili pravovremene odluke i olakšali vladanje bitkom.  
 

a. Osiguravaju da se izvršni časnik/satnijski narednik/vodni narednik 
ne kreće ispred oslobađajuće točke sve dok zapovjednik ne bude 
siguran da se neće morati povlačiti kroz točku prolaza. 

b. Osiguravaju da se satnija preoblikuje povezivanjem u skladu s 
Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1128, Provesti povezivanje, 
kada su vodovi rabili zasebne točke prolaza. Satnija se kreće na 
cilj ili točku prikupljanja ispred cilja nakon povezivanja. 



*  10. Zapovjednik satnije daje satniji odredbu za ponovni prolaz kroz 
prijateljske crte. 
 

a. Uspostavlja točku okupljanja za ponovni prolaz sukladno SOP-u 
postrojbe. 

NAPOMENA: Ako je u dodiru s neprijateljem satnija se ne 
zaustavlja. Skupina za kontakte ili vodiči iz stacionirane postrojbe 
vode postrojbu kroz točke prolaza ili rabe znakove prepoznatljive 
izdaleka kako bi održali kretanje. 
b. Kontaktira s prednjom postrojbom preko radija i izjavljuje,  

uporabom dogovorene kodirane riječi, da je njegova postrojba 
spremna za ponovni prolaz.(Zapovjednik može držati satniju 
izvan prijateljskih crta do danjeg svjetla.) 

• Prije ponovnog prolaza, ako su moguće radio komunikacije, 
izvidnički i sigurnosni tim rabe poziv i lozinku za kontaktiranje s 
motrilačkom postajom. Motrilačka postaja zatim kontaktira sa 
zapovjednikom prijateljske postrojbe. 

• Ako nije moguće uspostaviti komunikacije i ako se ne mogu pronaći 
motrilačke postaje zapovjednik daje malom sigurnosnom timu 
odredbu za izviđanje točke dodira. 
c. Potvrđuje da je poruka primljena i upućuje sigurnosni tim na 

točku dodira. 
• (Sigurnosni tim) stupa u kontakt s vodičem (znakovi prepoznatljivi 

izbliza i oni prepoznatljivi izdaleka). 
• (Sigurnosni tim) daje satniji znak za kretanje naprijed ili se vraća 

natrag i vodi vod na točku prolaza. 
d. Daje odredbu satnijskom naredniku ili izvršnom časniku i 

vodnom naredniku da broji i utvrđuje svaki vod koji prolazi kroz 
točku prolaza.  

e. Bez zaustavljanja slijedi vodiča na područje prikupljanja iza 
prijateljske postrojbe. 

 
*   11. Zapovjednik satnije izvješćuje zapovjedno mjesto o prednjoj 
postrojbi. Daje zapovjedniku taktičku informaciju u svezi sa 
zapovjednikovim  područjem odgovornosti. 
 

a. Povezuje se sa satnijom na području prikupljanja. 
b. Vodi satniju natrag na sigurnosno područje radi povratnog 

brifinga. 
c. Provodi učvršćenje i reorganizaciju što je u skladu s Nacrtom 

obuke i ocjenjivanja 7-2-1607, Provesti učvršćenje i 
reorganizaciju. 

  
_______________________ 
* Označuje korak zadatka vođe. 
+ Označuje korak kritičnog zadatka. 
 
 
 
 



SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: PROTUPROLAZ KROZ CRTE 
 
UVJETI: Suprotnoj strana izdana je zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja za 
protuprolaz kroz crte. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana zadržava prolaz. 
2. Suprotna strana sprječava satniju u kretanju svog osoblja kroz stacioniranu 

postrojbu. 
3. Suprotna strana za vrijeme prolaza angažira glavninu snaga ili postrojbe koja se 

kreće ili stacionirane postrojbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  BRANITI NASELJENO ZEMLJIŠTE / IZGRAĐENO PODRUČJE  
                                                                        (7-2-1118) (FM 7-10, FM 90-10-1) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Očekuje se napad neprijatelja s vozilima ili bez vozila, najviše snage bojne, 
s potporom neizravne paljbe i bliskom zračnom potporom na naseljenom području. 
Satnija će biti pojačana dodatnim protuoklopnim sredstvima ako je neprijatelj 
oklopljen ili mehaniziran. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne 
dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage 
djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. 
stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija završava sve pripreme sukladno zapovijedi   
zapovjednika do vremena naznačenog u zapovijedi. Glavninu snaga satnije ne 
iznenađuje neprijatelj. Satnija odbija neprijateljska probijanja, sprječava neprijateljske 
postrojbe u kretanju područjem, ometa napadajne neprijateljske postrojbe ili prisiljava 
neprijatelja na povlačenje. Satnija održava dovoljno osoblja i opreme kako bi ostala 
borbeno učinkovita za prateća djelovanja. Satnija se pridržava ograničenih pravila 
angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*   1. Zapovjednik razvija obrambeni plan u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-1-1605, Razviti i prenijeti plan. 
 

a. Odabire položaje i shemu manevra koja upućuje najopasniju 
ugrozu i koja iskorištava slabosti neprijatelja. 

b. Sinkronizira zalaganja satnije. 
c. Razvija mjere nadzora. 

• Sektori ili granice za podređene elemente. 
• Glavni, pomoćni i dodatni borbeni položaji za elemente satnije, ako 

su potrebni za dodjeljene zadatke. 
• Područja djelovanja. 
• Ciljne referentne točke. 
• Crtu otvaranja paljbe ili crtu paljbe po želji. 

d. Planira zauzimanje obrambenih položaja. 
e. Uspostavlja prioritete rada, ako nema SOP-a. 
f. Razvija plan motrenja. 
g. Planira sigurnost i protuizviđanje. 
h. Razvija plan protunapada. 
i. Razmatra teren sprijeda i na bokovima izgrađenog područja s kojih 

neprijatelj može usmjeriti paljbu na položaj. 
 

*  2. Zapovjednik provodi izviđanje vođe s ključnim vođama satnije. 
 

a. Zaustavlja satniju na zaklonjenom i prikrivenom položaju prema 

  



pozadini obrambenog položaja. 
b. Uspostavlja lokalnu sigurnost. 
c. Potvrđuje ili mijenja i nadopunjuje plan na temelju izviđanja. 
d. Utvrđuje zaklonjene i prikrivene smjerove prema i između svih 

položaja (kroz zgrade i podrume te u odvodnim kanalima i ??? 
tunelima). 

e. Utvrđuje zaklonjene i nezaklonjene neprijateljske prilaze (ulice, 
prolaze, vrhove krovova, odvodne kanale i tunele s električnim 
kablovima, prazne parcele, automobile i željezničke pruge te 
uništene objekte). 

f. Utvrđuje mrtvi prostor. 
g. Određuje lokaciju za zapovjedno mjesto satnije, motrilačke postaje, 

minobacače satnije, opskrbnu točku i točku prikupljanja žrtava 
satnije. 

h. Označuje položaje ili sektore postrojbe. 
i. Odabire položaje za koncentriranje paljbe na najopasnijim i 

najvjerojatnijim prilazima. 
j. Osigurava da položaji imaju paljbena polja i motrenje. 
k. Osigurava da položaji pružaju zaklon i prikrivanje. (Rabiti 

najčvršće izgrađene objekte.) 
l. Smješta položaje kako bi dopustio odgovarajuće raspršenje 

postrance i po dubini. 
m. Smješta prednje zapovjedno mjesto tamo gdje može smjestiti 

komore satnije. 
n. Odlučuje koje objekte treba srušiti. (Rušenje objekata prerano ili 

rušenje prevelikog broja objekata može otkriti točne lokacije i 
uništiti zaklon od izravne paljbe.) 

o. Zapovijeda sigurnosnom elementu da ostane osiguravati položaj 
kada se vođe vraćaju izvješćivati svoje elemente. 

 
    3. Satnija zauzima obranu.  
 

a. Uspostavlja obrambene položaje u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1118, Braniti naseljeno zemljište/objekte, i 
prioritete rada kao što je naznačeno u zapovijedi ili SOP-u 
postrojbe, s izmjenama zapovjednika. 

b. Slijedi prioritete rada. 
• Uspostavlja obrambene položaje. 
• Uspostavlja sigurnost postrojbe. 
• Uspostavlja motrilačke postaje. 
• Provodi ophodnju u područjima koja se ne mogu motriti (podzemna, 

na krovovima, na ulicama i prolazima). 
• Rabi sredstva rane upozorbe. 
• Rabi ??? sukladno SOP-u ili zapovijedi. 

 
c. Smješta ključno oružje i uspostavlja paljbena polja. 

• Usredotočuje se na pružanje cjelokupne sigurnosti, ali treba pokriti 
najopasnije prilaze, područje djelovanja ili odabranu smrtonosnu 
zonu, temeljeno na obrambenoj tehnici. 



• Osigurava međusobnu potporu između elemenata. 
• (Protuoklopno oružje) pokriva vjerojatne zaklonjene prilaze i 

smještena je po dubini, s međusobnom potporom. 
• Bilježi krajnje zaštitne paljbe neizravne paljbe na najopasnijim lakim 

pješačkim prilazima. 
*             •      (Vođe) označuju glavna i pomoćna paljbena polja. 
               •      Koncentrira učinke oružja satnije na označena područja. 
               •      (Minobacači satnije) trebaju pružiti najveće moguće  
                      pokrivanje cijelog područja satnije po dubini, trebaju 
odgovarati zahtjevima lokalnog osiguranja, a prostor nad njima treba biti 
prazan (slobodan). 
*     d. (Vođe) provjeravaju položaje. 
 
• Provjeravaju položaje i vrše korekturu za paljbena polja. 
• Ključni vođe i njihovi podređeni odlaze ispred položaja. Prolaze 

terenom kako bi utvrdili da li položaji ispunjavaju dodijeljene 
zadatke. 
  e.   Instalira komunikacijske žice – 

• Zapovjednim mjestima voda, motrilačkim postajama satnije, 
minobacačkim položajima te iz zapovjednog mjesta bojne (ako je 
moguće). 

• Provesti provjere komunikacija. 
a. Postavlja minska polja i zapreke u skladu s Programom obuke i 

ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3-1404, Izgraditi zapreke. 

•  Odbija neprijateljske prilaze podzemljem, kroz i između objekata te 
po vrhovima krovova. 

• Pokriva motrenejm te izravnom i neizravnom paljbom tamo  gdje je 
to moguće. 

• (Zapovjednik) traži čišćenje kako bi postavio zaštitna minska polja. 
b. Stvara zalihu streljiva i opskrbnih sredstava. 

• Stvara zalihu minimalne količine neophodnih opskrbnih sredstava. 
• Pruža zaštitni pokrov za opskrbna sredstva 
• Izvješćuje sve elemente o lokacijama. 
• Planira evakuaciju ili uništenje opskrbnih sredstava. 
• Stvara zalihu protupožarne opreme. 

c. Poboljšava pomoćne i dodatne položaje. 
d. Isprobava planove protunapada. 
e. Kopa komunikacijske rovove između položaja ili radi 

komunikacijske otvore između prostorija ili objekata, ako je 
potrebno. 

 
*    4.     Zapovjednik koordinira sa susjednim postrojbama. 

a. Uspostavlja odgovornost za neprijateljske prilaze koji se sijeku. 
b. Razmjenjuje informacije o lokacijama motrilačkih postaja, 

ophodnjama, signalima postrojbe, neprijateljskim smjerovima u 
područje, terenu i raspoloživim objektima u području, te točkama 
prolaza. 

 



*   5. Zapovjednik uspostavlja plan povlačenja. 
a. Isprobava povlačenje po noći i po danu. 
b. Planira i priprema rušenje ključnih objekata po povlačenju kako bi 

neprijatelju onemogućio njihovu uporabu. 
 
     6. Satnija provodi obrambena djelovanja. 

a. Provodi djelatnosti protuizviđanja kako bi sprječila neprijateljske 
elemente izviđanja i sigurnosti u određivanju lokacije položaja 
satnije.  

b. Neprekidno poboljšava svoje položaje. Poboljšava – 
• Smjerove u, iz i između objekata. 
• Barijere i zapreke. 
• Komunikacije. 
• Mjere zaštite od požara. 
• Paljbena polja i motrenje. 
• Pojačanje objekata. 

c. Provodi preostali dio plana i djelatnosti održivosti za neprekidna 
djelovanja.  

d. Održava neprekidne komunikacije sa zapovjednim mjestom bojne 
i izvješćuje o stanju sukladno zapovijedi ili SOP-u postrojbe. 

e. Prosljeđuje nacrt obrambenog sektora i izvješća o minskom polju 
zapovjednom mjestu bojne te ih po potrebi izmjenjuje i 
nadopunjuje.  

f. Održava sigurnost djelovanja u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1409, Održavati sigurnost djelovanja. 

g. Izvješćuje zapovjedno mjesto bojne o neprijateljskim 
djelatnostima sukladno zapovijedi ili SOP-u. 

 
     7. Satnija se brani od navale.  

a. Rabi izravnu i neizravnu paljbu za odvajanje neprijateljskih 
borbenih vozila od lakih pješačkih snaga  koja pružaju sigurnost 
vozilima.  

b. Provodi plan barijere satnije kako bi usporavao i kanalizirao 
neprijateljska vozila i vojnike u planirane paljbe.  

c. Rabi dim kako bi zaslijepio vozila. 
d. Sukobljava se s vozilima s ustrojbenim i pridodanim 

protuoklopnim oružjem (istovremeno, ako je moguće), minama 
usmjerenog djelovanja i razarajućim te prijenosnim   
protuoklopnim sredstvima.  

e. (Vodovi) provode obranu u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja KOV-a Plana obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1118, Braniti naseljeno zemljište/izgrađeno 
područje. 

f. Po potrebi rabi pričuvu– 
• Radi saznanja o uspjehu ili neprijateljskoj slabosti.  
• Za pružanje potpore prednjem elementu paljbom i manevrom. 
• Za pretpostavljanje zadaće drugog elementa. 
• Kako bi se nastavilo s uništenjem neprijateljske snage. 
• Za odbijanje ili blokiranje protunapada. 



g. Premješta elemente, prema zapovijedi zapovjednika, između 
glavnih, pomoćnih i dopunskih položaja kako bi se dovršilo 
uništenje ili protjerala neprijateljska snaga. 

h. Rabi izravnu i neizravnu krajnju zaštitnu paljbu za ometanje, 
blokiranje i uništavanje neprijateljskih lakih pješačkih formacija, 
sukladno zapovijedi zapovjednika. 

 
      8. Satnija se učvršćuje i preustrojava za vrijeme stišavanja borbe.  

a. Učvršćuje i preustrojava vodove i druge elemente u skladu s 
Programom obuke i ocjenjivanja KOV-a Plnaa obuke za zadaću-
7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1607, Provesti učvršćenje i 
preustroj. 

b. Pripćuje izvješća o statusu, zamolbe za potporom i ponovnom 
opskrbom te informacije o neprijatelju zapovjednom mjestu bojne 
sukladno SOP-u postrojbe i važećim zapovijedima. 

c. Mijenja oštećene barijere i zapreke, popravlja položaje, ponovno 
uspostavlja komunikacije i postavlja motrilačke postaje koje su 
bile povučene tijekom sukoba. 

d. Ponovno uspostavlja sigurnost i djelatnosti ophodnje. 
e. Nastavlja s obranom do primitka informacije o promjeni zadaće. 

  
_____________________________ 
*  Naznačuje korak zadatka vođe. 
+  Naznačuje korak kritičnog zadatka. 
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POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  PROVESTI PRIJELAZ PREKO RIJEKE / MEĐUPROSTORA    
                                                                  (7-2-1118) (FM 7-10, FM 90-10-1) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija treba prijeći vodenu zapreku. Neprijateljski elementi veličine voda 
smješteni su na području djelovanja. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne 
dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage 
djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. 
stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Glavninu snaga satnije ne iznenađuje neprijatelj. Satnija 
kreće sve vojnike i neophodnu opremu preko vodene zapreke. Ako je otkrivena 
satnija održava dovoljno veliku snagu za dovršenje zadaće i provedbu pratećih 
djelovanja. Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta 
svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*   1. Zapovjednik planira prijelaz preko vodene zapreke za vrijeme 
planiranja borbenih djelovanja. 

a. Odabire glavna i pomoćna mjesta prijelaza koja će poduprijeti 
taktički plan temeljeno na izviđanju zemljovida, ophodnjama ili 
informacijama od postrojbi ili civila koji su djelovali na tom 
području. 

b. Daje zadaće podređenim elementima za prijelaz kao što je 
sigurnost, premoštavanje, izviđanje ili priprema čamaca. 

c. Navodi sve mjere nadzora potrebne za prijelaz preko vodene 
zapreke. 

d. Planira neizravne paljbe (ustrojbene ili podupiruće) za potporu 
prijelaza. 

e. Planira ometajuću i paljbu za smanjenje preglednosti. 
f. Odabire probnu metodu za prijelaz. 
g. Zapovijeda posebnim timovima da probaju djelovanja. 
h. Planira djelovanja u izvanrednoj prigodi kao što je neprijatelj na 

probnom mjestu prijelaza ili dodir s neprijateljem za vrijeme 
prijelaza. 

i. Određuje hitne signale ako se prijelaz treba obustaviti. 
j. Koordinira za navigacijsku pomoć između točaka pristajanja ako 

se rabe čamci. 
k. U plan unosi razmatranja o sigurnosti, uključujući postavljanje 

spasitelja, utvrđivanje loših plivača i neplivača te inspekcija mosta 
i sigurnosnih crta. 

 
+    2. Satnija se zaustavlja malo prije mjesta prijelaza i uspostavlja  
mostobran. 

a. Postavlja minobacače kako bi pružila paljbenu potporu za 

  



prijelaz. 
b. Smješta protuoklopno oružje za pokrivanje svakog oklopnog 

prilaza. 
 

       3. Izviđački element izviđa i odabire najzaklonjenija i najprikrivenija 
mjesta. Mjesto (mjesta) prijelaza treba(ju) imati – 

a. Zaklonjene i prikrivene smjerove dolaska i odlaska. 
b. Barem jedno čvrsto stablo s jakim korijenom ili nešto slično za 

usidravanje na svakoj strani zapreke, 120 do 180 cm od obale 
(samo za premoštavanje) 

c. Nisku obalu i dovoljno plitku vodu uz obalu kako bi vojnici 
mogli ući i izaći iz vode.  

d. Položaje za sigurnost na svakom boku koji pružaju zaklon, 
prikrivanje, motrenje i paljbena polja. 

e. Dovoljno područja kako bi satnija mogla provesti pripremu za 
prijelaz dok održava raspršenje. 

 
*    4. Vojnici se na sigurnom području pripremaju za prijelaz preko vode 
pod nadzorom  vođa. 

a. Održavaju stegu buke, svjetla i maskiranja tijekom prijelaza. 
b. Popunjuju ljudstvom oružje koje opslužuje posada za vrijeme 

prijelaza. 
 
*    5. Vođe nadziru pripremu za prijelaz preko rijeke.  

a. Osiguravaju da su vojnici zaštitili sve predmete neotporne na 
vodu. 

b. Osiguravaju svo oružje i opremu. 
c. Zapovjedaju vojnicima da raspuste nogavice hlača i razvežu 

kacige oko vrata.  
 

+    6. Sigurnosni element kreće se na i osigurava stranu na kojoj se nalazi 
mjesto prijelaza, održavajući sveukupnu sigurnost (uključujući zračnu 
stražu ako to prijetnja zahtijeva) u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 
7-2-1108, Provesti nadzor/potporu paljbom. 
 
*    7. Zapovjednik procjenjuje situaciju te potvrđuje ili mijenja metodu 
prijelaza vodene zapreke. 

a. Potvrđuje organizaciju prijelaza ili preustrojava satniju u potrebne 
timove i elemente.  

b. Zapovijeda satniji da pripremi opremu potrebnu za prijelaz.  
c. Osigurava da se timovi za prijelaz kreću prema mjestu prijelaza. 

 
      8. Satnija prelazi, rabeći jednu od sljedećih tehnika (vidjeti Program 
obuke i ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i 
ocjenjivanja 7-3/4-1131, Prijelaz vodene zapreke). 

a. Rabi most napravljen od jednog užeta (na jednom ili na više 
mjesta). 

b. Rabi most napravljen od dva užeta (na jednom ili na više mjesta). 
c. Rabi nepromočive pelerine za splavi. 
d. Rabi vodootporne vreće. 



e. Rabi prazne čuture. 
f. Rabi ??? za neplivače (napravljena od posebnih hlača). 
g. Odabire pregazivanje rijeke. 
 

+   9.  Element za osiguranje druge strane obale prvi prelazi vodenu 
zapreku rabeći odabranu tehniku i uspostavaljjući sigurnost druge strane. 

a. Izviđa drugu stranu na udaljenosti koja je dovoljna za satniju. 
b. Daje satniji signal kada je područje očišćeno. 

 
    10. Preostali dio satnije prelazi zapreku i preuzima položaj brze obrane 
na drugoj strani ili nastavlja s kretanjem, na temelju zapovjednikovog 
plana. 
  
    11. Kada cijela satnija prijeđe rijeku i kada je prikupljena oprema 
sigurnosni element na drugoj strani pridružuje se satniji. 
 
*+12. Vođe vode brigu o svim vojnicima i opremi te izvješćuju 
zapovjednika satnije. 
 
    13. Satnija što prije napušta područje vodene zapreke i nastavlja sa 
zadaćom. 
 
_____________________ 
* Naznačuje korak zadatka vođe. 
+ Naznačuje korak kritičnog zadatka. 
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: OBRANITI VODENU ZAPREKU 
 
UVJETI: Suprotnoj strana dana je zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja za 
obranu vodene zapreke. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana otkriva prijelaz satnije. 
2. Suprotna strana sprječava satniju od prijelaza na odabranom mjestu.  
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADAĆA:  RABITI PALJBENU POTPORU   (7-2-1200) (FM 7-10, FM 6-20, 
ARTEP 71-1-MTP) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satniji je dana zapovijed bojne za napad ili obranu kao dio operacije bojne.  
Neprijatelj je ukopan i brani pripremljenom obranom ili se očekuje da napadne 
položaj satnije s motoriziranim ili snagama bez vozila. I prijateljske i neprijateljske 
snage imaju raspoložive neizravne paljbe. Neka ponavljanja trebaju imati raspoloživu 
blisku zračnu potporu. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne 
organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju 
prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju 
zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Zapovjednik satnije, časnik za paljbenu potporu i narednik 
minobacačkog odsjeka planiraju i provode paljbu koja podupire zapovjednikovu 
shemu manevra/obrambeni plan. Prijateljske paljbe zaustavljaju ili usporavaju 
neprijatelja. Paljbe neutraliziraju/ometaju/uništavaju neprijateljsko oružje i paljbu.  
Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na 
minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*    1. Zapovjednik satnije, satnijski časnik za paljbenu potporu i narednik 
minobacačkog odsjeka izrađuju probni plan paljbene potpore. 

a. Razvijaju plan paljbene potpore u skladu sa zapovjednikovim 
planom, smjernicama i namjerom. 

b. Razvijaju plan za uporabu prioritetnim ciljeva (ako ih je dodjelilo 
više zapovjedništvo), navodeći ciljeve po dubini, vremenskoj 
usklađenosti i nadzoru tih paljbi. 

c. Planiraju manevar minobacačkog odsjeka kako bi se omogućila 
paljba u potpori djelovanja satnije. 

d. Integrirati borbeni motrilački/laserski tim (ako je dodijeljen) u 
plan motrenja i plan određivanja. 

 
      2. Časnik za paljbenu potporu i narednik minobacačkog odsjeka 
izviješćuju zapovjednika o svim raspoloživim sredstvima i operativnim 
oružanim sustavima (minobacačima). 
 
*    3. Zapovjednik satnije, vođe voda, narednik minobacačkog odsjeka i 
časnik za paljbenu potporu provode izviđanje vođe i planiraju paljbe za 
napad (vidjeti FM 7-10, str. 2-12). 
 
      NAPOMENA: Situacija možda neće dopustiti izviđanje vođe; vođe će 
mođda samo moći napraviti izviđanje na zemljovidu – ono što određuje 
zadaća, neprijatelj, zemljište, vlastite snage i raspoloživo vrijeme. 
 

  



a. Izviđaju poznate neprijateljske lokacije. 
b. Izviđaju dominantno/ključno zemljište. 
c. Izviđaju neprijateljske smjerove protunapada. 
d. Izviđaju ciljeve od interesa (one ciljeve za koje zapovjednik 

manevra osjeća da će, ako se ne otvori paljba, odvratiti uspjeh 
manevra). 

e. Izviđaju moguće neprijateljske lokacije. 
f. Razvijaju paljbeni plan satnije uporabom rezultata izviđanja. 

 
*    4. Zapovjednik satnije, narednik minobacačkog odsjeka i časnik za 
paljbenu potporu planiraju paljbe za obrambena djelovanja. 

a. Utvrđuju neprijateljske prilaze. 
b. Pokrivaju moguće neprijateljske paljbene položaje od tijela niže u 

području djelovanja. 
c. Osiguravaju pokrivanje planiranih i postojećih zapreka na 

području djelovanja. 
d. Planiraju krajnju zaštitnu paljbu ispred borbenih položaja. 
e. Planiraju paljbu na i prema pozadini položaja satnije (u slučaju 

povlačenja). 
 

*    5. Zapovjednik i časnik za paljbenu potporu planiraju paljbe za fazu 
učvršćenja napada ili obrane. 

a. Osiguravaju pokrivanje neprijateljskih smjerova protunapada i 
snaga protunapada.  

b. Pokrivaju neprijateljske smjerove povlačenja. 
c. Planiraju paljbe na mogućim neprijateljskim položajima na 

području djelovanja satnije. 
d. Planiraju ciljeve koji bi poduprijeli ponovni napad. 

 
*    6. Zapovjednik satnije, narednik minobacačkog odsjeka i časnik za 
paljbenu potporu planiraju vrstu streljiva potrebnu za postizanje željenih 
rezultata.  

a. Razmatraju trenutno fugasno s kombinacijama upaljača. 
b. Planiraju dim za smanjenje preglednosti. 
c. Planiraju dvonamjensko poboljšano konvencionalno streljivo. 
d. Planiraju kazetne projektile. 
e. Planiraju osvjetljavanje. 

 
*    7. Zapovjednik satnije i časnik za paljbenu potporu sinkroniziraju 
paljbe sa shemom manevra i planom. 

a. Sinkroniziraju topništvo s planom manevra. 
b. Određuju učinke koje je potrebno postići glede neprijatelja. 
c. Traže minobacače. 
d. Planiraju prioritete paljbe (koji trebaju poduprijeti glavno 

zalaganje). 
e. Utvrđuju prioritetne ciljeve (nema brojčanog ograničenja, obično 

je dostatno tri do pet ciljeva). (Vidjeti FM 6-20). 
f. Razmatraju blisku zračnu potporu. 
g. Utvrđuju ograničenja streljiva. 
h. Razmatraju područja iskrcavanja iz vozila. 



i. Utvrđuju ciljeve za vrijeme učvršćenja. 
j. Razvijaju grafičke mjere nadzora paljbe. 
k. Odlučuju da li će se prioritetni ciljevi zadržati na razini satnije ili 
će se dati vodovima. 

l. Potvrđuju da li će se rabiti dim, obitelj raspršenih mina, 
osvjetljavanje ili je dvonamjensko poboljšano konvencionalno 
streljivo ograničeno te tko ih nadzire. 

 
*    8. Zapovjednik odobrava nacrt provedbe paljbene potpore satnije te 
ga distribuira vođama voda kao dio operativne zapovijedi. 

a. Zapovijeda vodovima da planiraju paljbenu potporu u skladu s 
Programom obuke i ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za zadaću, 
Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3-1200, Angažirati paljbenu potporu. 

b. Osigurava da časnik za paljbenu potporu satnije daje bojni 
presliku nacrta provedbe. 

c. Osigurava da je plan paljbene potpore uvršten u probe satnije. 
 

*    9. Zapovjednik satnije, vođe voda, časnik za paljbenu potporu satnije 
i narednik minobacačkog odsjeka provode paljbenu potporu. 

a. Osiguravaju da su sve raspoložive potporne paljbe pravodobno 
provedene te da ispunjavanju propisani rezultat sukladno 
paljbenom planu i nacrtu provedbe. 

b. Osiguravaju da paljbappogađa kritična/ranjiva područja 
neprijateljskih formacija ili položaja. 

c. Osiguravaju da prijateljske paljbe zaustavljaju ili usporavaju 
neprijateljsko kretanje i ometaju neprijateljske paljbe. 

d. Osiguravaju da 80 posto paljbenih zadaća i 70 posto ispaljenih 
projektila ometa/neutralizira/uništava neprijatelja. 

e. Osiguravaju da uporaba dima ne degradira zadaću satnije. 
f. Prilagođavaju prioritete paljbe kako bitka napreduje. 
g. Traže blisku zračnu potporu, napadne helikoptere i mornaričko  

topništvo po potrebi. 
h. Rabi borbeni motrilački/laserski tim kada je raspoloživ. 
 

*   10. Zapovjednik, operativni časnik, satnijski narednik i časnik za 
paljbenu potporu satnije osiguravaju da je satnija spremna za buduće 
paljbene zadaće. 

a. Izviješćuju o borbenoj šteti koju je uzrokovala neizravna paljba na 
bojnu po završetku svake paljbene zadaće. 

b. Traže ponovnu opskrbu minobacačkog streljiva. 
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADATAK: ZAVARAVANJE 
 
UVJETI: Suprotnoj strani dana je zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja za 
provedbu zavaravanja. 
 
STANDARDI:                                     
 
1. Suprotna strana rabi mjere zavaravanja kako bi satniju sprječila od smještanja 

izravne paljbe, obrambenih položaja i napadajnih snaga. 
2. Suprotna strana poduzima mjere protu paljbe. 
3. Suprotna strana uzrokuje obustavu borbenih djelovanja satnije na više od 15 

minuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADAĆA:  PRODRIJETI ZAPREKU  (7-2-1042) (FM 7-10, ARTEP 7-20-MTP,   
                    ARTEP 7¸1-1-MTP, FM 5-100, FM 5-101, FM 7-20, FM 90-13-1) 
 
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satniji je dana zapovijed za prodiranje sustava obranjene zapreke kako bi 
se bojni dopustio prolaz i nastavak napadajnih operacija. Neprijateljska snaga (najviše 
do veličine voda) nalazi se na prpremljenim položajima zaštićenim zaprekama 
(žicama ili minama, ili objema). Zapreka se ne može zaobići. Predviđene su operacije 
danju ili noću. Satnija može imati raspoloživa inženjerijska sredstva. I prijateljske i 
neprijateljske snage imaju raspoložive neizravne paljbe. Civili, vladine i nevladine 
organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na 
bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba 
ponoviti neke radnje u 4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija se organizira za prodor s elementima potpore, 
navale i prodora. Satnija provodi prodor u vrijeme koje je odredio zapovjednik bojne. 
Satnija održava sigurnost za vrijeme zadaće. Satnija održava dovoljno osoba i opreme 
kako bi ostala borbeno učinkovita za prageća djelovanja. Satnija se pridržava 
ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*    1. Zapovjednik satnije provodi postupke vođenja snaga u skladu s 
Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1605, Razviti i  priopćiti plan. 

a. Određuje metodu prodora. 
b. Određuje opremu potrebnu za prodor ili svladavanje zapreke ili 

oboje. 
c. Određuje elemente za prodor, navalu i potporu. 
d. Razvija koordinirani plan koji omogućuje potiskivanje, smanjenje 

preglednosti, osiguranje i svladavanje zapreke. 
e. Razvija plan za svladavanje kemijskih ??? koje neprijatelj rabi za 

zapreku. 
f. Planira izravnu i neizravnu paljbuza potporu prodora. 
g. Planira integraciju inženjeraca ako su raspoloživi.  

 
      2. Satnija se priprema za prodor u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-1-1505, Priprema za borbu. 

a. Osigurava da element za prodor ima opremu za prodor i 
obilježavanje. 

b. Priprema opremu koja će se rabiti za smanjenje preglednosti. 
 
     3. Satnija reagira na zapreku za vrijeme taktičkog kretanja. 

a. Kreće se na zaklonjeni položaj, razmješta se izvješćuje. 
b. Provodi žurno izviđanje. 
c. Utvrđuje zapreku i sve neprijateljske položaje koji ju pokrivaju. 

 

  



*    4. Zapovjednik satnije određuje da se zapreka ne može zaobići i 
započinje prodor. 

a. Određuje točku prodora. 
b. Utvrđuje raspoložive zaklonjene i prikrivene smjerove prema 

točki prodora i položaj-u(-ima) potpore.  
c. Izolira cilj sa sigurnosnim elementima. 
d. Izvješćuje zapovjednika bojne o početku prodora. 

 
      5. Element potpore kreće se na položaj(e) nadzora. 

a. Odabire položaj koji pokriva vjerojatne neprijateljske položaje te 
izolira mjesto prodora odneprijateljskog pojačanja. 

b. Rabi raspoloživi zaklon i prikrivanje za vrijeme kretanja. 
 
      6. Element potpore pruža nadzor za element prodora. 

a. Traži dim za drugu stranu zapreke. 
b. Potiskujesumnjive i poznate neprijateljske lokacije izravnim 

paljbama. 
 
      7. Element prodora kreće se na točku prodora. 

a. Rabi raspoloživi zaklon i prikrivanje za vrijeme kretanja. 
b. Provodi prodor u skladu s Programom obuke i ocjenjivanja KOV-

a Plana obuke za zadaću-7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-
1403, Provesti početni prodor minirane žičane zapreke. 

 
      8. Navalni element kreće se kroz zapreku. 

a. Najprije preuzima potporne položaje na drugoj strani zapreke. 
b. Proširujeuporište, uništavajući neprijateljske snage koje podupiru 

zapreku. 
 
*    9. Zapovjednik satnijeizvješćuje zapovjednika bojne o sljedećem: 

a. O završetku prodora. 
b. O prohodnosti. 
c. O mjestu prodora i broju staza. 
d. O trenutnoj neprijateljskoj situaciji. 

 
     10. Satnija nastavlja sa zadaćom. 
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADAĆA: SUKOBITI SE S NEPRIJATELJEM NA MJESTU ZAPREKE 
 
UVJETI: Suprotnoj strani dana je zapovijed za provedbu taktkičkih djelovanja kako 
bi se sukobila s neprijateljem na mjestu zapreke. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana sprječava satniju u prodoru zapreke. 
2. Suprotna strana potiskuje neprijateljski element potpore izravnom u neizravnom 

paljbom. 
3. Suprotna strana se sukobljava i poražava neprijateljski navalni element. 
4. Suprotna strana popravlja ili obnavlja zapreku nakon poražavanja neprijatelja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADAĆA:  ODRŽAVATI SIGURNOST DJELOVANJA  (7-2-1409) (FM 7-10) 
  
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija provodi taktička djelovanja. Neprijatelj može rabiti mjere 
elektronskog ratovanja te postrojbe zračnog i kopnenog izviđanja protiv satnije. 
Neprijatelj može rabiti lokalno pučanstvo, izviđačke ophodnje, zračno motrenje i 
druge obavještajne organizacije za motrenje prijateljskih elemenata. Civili, vladine i 
nevladine organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni 
su na bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. 
Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju zaštite od NKB oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija sprječava neprijatelja da sazna njezinu jakost, 
razmještaj i namjere te bilo koje prioritetne zahtjeve za informacijama. Neprijatelj ne 
iznenađuje satniju. Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna 
šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*+  1. Vođe štite prijateljske informacije/naznake na način da nadziru ili 
provode sljedeće: 

a. Nadziru informacije na temelju onoga što je potrebno znati. 
b. Zabraniti bratoubilaštvo sa civilima (kao što je prikladno). 
c. Osigurati da zemljovidi koi se ne nadziru ne sadrže prijateljski 

borbeni raspored. 
d. Provesti inspekciju i održati kratka izlaganja kako bi se osiguralo 

da osoblje među osobnim stvarima ne nosi detalje o vojnim 
djelatnostima kao što su pisma, dnevnici, bilješke, crteži, nacrt ili 
fotografije. 

e. Sanirati sva planirana područja i položaje prije odlaska.  
f. Maskirati ili ukloniti sve oznake na vozilima koje daju podatke o 

postrijbi ili osoblju te serijski broj konvoja. 
 
     2. Satnija rabi aktivne i pasivne mjere sigurnosne mjere. 

a. Rabi motrilačke postaje, barem jednu za svaki vod. 
b. Rabi ophodnje protuizviđanja. 
c. Povezuje se sa susjednim postrojbama (koordinacija i paljba). 
d. Osigurava uporabu poziva i lozinke. 
e. Ograničava pristup u područje satnije. 
f. Čuva  oružje, streljivo, osjetljive predmete i povjerljive 

dokumente. 
g. Zapovijeda postavljanje mina i zapreka. 
h. Rabi zračne kontrolore. 
i. Potiče stegu  maskiranja. 
j. Potiče stegu otpada.(nosila) 
k. Održava sigurnost djelovanja za vrijeme kretanja. 

• Rabi odgovarajuću formaciju i tehniku kretanja. 

  



• Kreće se brzinom koju dopušta situacija. 
• Održava cjelokupnu sigurnost. 

 
+   3. Satnija rabi sigurnost komunikacija. 

a. Rabi postupke sigurnosti komunikacija. 
• Rabi vjerodostojnost. 
• Rabi samo odobrene kodove. 
• Mijenja frekvencije i pozivne znakove, kada su točno određeni. 
• Određuje razdoblja radio šutnje. 
• Ograničava uporabu radija. 
• Rabi najnižu moguću snagu prijenosa. 
• Potiče stegu mreže i odgovarajuće postupke radio-telefonskog 

operatera.  
• Ograničuje prijenose službenom prometu 
• Radi kratke prijenose. 
• Odabire mjesta za radio s brdima ili drugim zaprekama između mjesta 

i neprijatelja. 
• Rabi usmjeravajuće antene kada je to moguće. 

b. Rabi postupke protu ometanja. 
c. Rabi teklića i žicu kada god je to moguće. 

 
+   4. Vođe satnije nameću stegu buke i svjetla. (Vidjeti Program obuke i 
ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 
7-3/4-1409, Održavati sigurnost djelvoanja.)  
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 

 
ZADAĆA: PRIKUPITI OBAVJEŠTAJNE PODATKE 
 
UVJETI: Suprotna strana provodi taktička djelovanja kako bi prikupila obavještajne 
podatke. 
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana smješta 70 posto ili više elemenata satnije. 
2. Suprotna strana izvješćuje o namjerama satnije. 
3. Suprotna strana izvješćuje o jakostni satnije, plus ili minus 10 posto, ili o ešalonu 

postrojbe (desetina, vod, satnija). 
4. Suprotna strana saznaje specifične prioritetne zahtjeve za informacijama o 

prijateljskim postrojbama. 
5. Suprotna strana priopćuje sve informacije višem zapovjedništvu.  



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADAĆA: PROVESTI NKB DJELOVANJA  (7-2-1406) (FM 7-10, FM 3-4,  
                   FM 3-5, FM 3-100, FM 21-11, FM 71-1) 
  
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI:.Satnija provodi borbena djelovanja. Neprijateljski ili prijateljski viši ešalon 
može rabiti nuklearno oružje te postojane i nepostojane kemijske bojne otrove. S2 
bojne naznačuje da neprijatelj planira napad kemijskim bojnim otrovima na područje 
djelovanja. Zapovjedništvo bojne zapovjeda podređenim postrojbama da poduzmu 
odgovarajuća djelovanja kako bi smanjili učinke kemijskog napada. Satnija mora 
prijeći kemijski kontaminirano područje. Bojna daje foliju sa zemljovidom i ili 
izvješće o NBK-5 kontaminiranog područja. Vrijeme je prikladno i taktička situacija 
pruža mogućnost djelovanja dekontaminacije. Odabrano je obližnje mjesto za 
dekontaminaciju. Satnija je primila poruku koja upozorava na nuklearno oružje i 
upozorila sve postrojbe na minimalnu sigurnu udaljenost na kojoj trebaju biti  
smješteni. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i 
međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju prema 
ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju zaštite od 
NBK oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija održava borbeno učinkovitu snagu za borbu nakon   
kemijskog ili nuklearnog udara. Satnija je zadržana najviše 20 minuta zbog 
neprijateljskog nuklarnog ili kemijskog udara ili zbog kontaminacije. Zalaganja 
pripreme trebaju završiti prije nego što učinci nuklearnog ili kemijskog udara dopru 
do lokacije satnije. Satnija štiti osoblje, opremu neophodnu za zadaću, hranu i vodu. 
Satnija nastavlja s dodijeljenom zadaćom. Satnija prelazi kontaminirano područje bez 
zadržavanja zadaće. Satnija provodi žurnu dekontaminaciju neophodne opreme, 
oružja i kontaminiranih vojnika. Vojnici  ostaju u 4. stupnju zaštite od NBK oružja 
sve dok zapovjednik satnije ne izvijesti o tome da je sve oćišćeno. Dekontaminacija 
završava u roku od šest sati nakon kontaminacije. Satnija održava dovoljno osoblja i 
opreme kako bi ostala borbeno učinkovita za prateća djelovanja. Satnija se pridržava 
ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 

UPOZORBA 
 

ZA VRIJEME DJELOVANJA DEKONTAMINACIJE  NE NANOSITE DS2 
NA KOŽU, STB ILI STB KONTEINERE. DS2 MOŽE PROUZROČITI 
OPEKOTINE ILI POŽARE.  
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*   1. Zapovjednik provodi NBK procjenu (FM 3-100, 7. poglavlje). 

a. Rabi podatke o klimi i vremensku prognozu za utvrđivanje 
kritičnih NBK ??? na terenu na području djelovanja satnije. 

b. Analizira teren na temelju utjecaja prijateljske ili neprijateljske 
uporabe nuklearnog ili kemijskog oružja ili dima. 

• Utvrđuje područja na kojima nedostatnost zaklona i prikrivanja 

  



može biti povećana zbog dima. 
• Smješta vodene izvore zbog mogućih mjesta dekontaminacije. 
c. Analizira informacije od S2 za prosuđivanje o neprijateljskim 

sposobnostima NKB udara, zatamnjivača i ??? oružja. Razvija 
prioritetne zahtjeve za informacijama kako bi potvrdio svoje 
procjene. 

d. Provodi raščlambu ranjivosti. 
• Lokacije snaga i resursa. 
• Utjecaj NBK na svaku inačicu djelovanja. 
• Utjecaj NBK na civile. 
• Postrojbe kemijskog naoružanja raspoložive za potporu 

dekontaminacije, izviđanje NBK, ili djelovanja dima. 
• Stanje obuke i sposobnost postrojbe da se suoči sa šokom i 

stresom napada NBK oružjem. 
e. Odabire najbolju uporabu NBK obrane ili uzvraćanja napada. 
• Uporaba zatamnjivača. 
• Uporaba ????? 
• Lokacije mjesta na kojima se provodi dekontaminacija. 
• Nadzire kretanje kontaminiranih postrojbi. 
• Određuje stupnjeve zaštite od NBK oružja i gdje će se 

pohraniti ili odnijeti oprema za NBK zaštitu.  
• Zahtijeva kemijsku paljbu (ako je autoritet dopustio). 

 
f. Osigurava da nadzorne mjere i planovi paljbene potpore podupiru 

manevarski plan.  
 
2. Satnija održava NBK opremu i opskrbna sredstva. 
a. Održava NBK opremu i opskrbna sredstva u skladu s 

modificiranim knjigama ustroja, knjigama ustroja, priručnicima za 
obuku i SOP-ima.  

b. Održava dovoljno opskrbnih sredstava pri ruci (vozila, komora 
postrojbe) za temeljne vještine žurne dekontaminacije i za 24-
satno preživljavanje. 

3. Satnija provodi kemijsko motrenje. 
a. Planira kemijsko motrenje. 
b. Provodi djelatnosti kemijskog motrenja u skladu s FM 3-3, 5. 

poglavlje. 
c. Pravilno utvrđuje vrstu bojnog otrova i glavno područje 

kontaminacije u roku od 20 minuta. 
 
+   4. Satnija se priprema za kemijski udar. 

a. Osigurava da svo osoblje ima opremu za NBK zaštitu. 
b. Štiti pojedinačnu opremu (opći popis pripadajućih sredstava 50-

900) na stacioniranom položaju sa zaštitnim pokrovom, prema 
smjernicama zaštitnog stava od kemijskog oružja.  

c. Stavlja papir M9 na zaštitni ogrtač, slučajna opskrbna sredstva i 
opremu. 

d. Osigurava da osoblje zna i razumije signale i upozorenja   
kemijskog udara koji su uspostavljeni u SOP-u postrojbe. 



e. Točno određuje načine uspješnog slanja izvješća. 
f. Sprema svu neuporabljenu vodu, opskrbna sredstva, hranu i 

opremu u vozila ili pod zaštitni pokrov. 
g. Daje znak za uzbunu zbog kemijskih bojnih otrova ???? kada je 

postrojba stacionirana. 
 
5. Satnija priprema obrambene položaje ili skloništa. Satnija smješta 

i odabire postojeće objekte za pojačanje, kao što su spilje, jame, 
tjesnaci, kanali za podzemni električni kabl, nadvožnjaci, tuneli i 
prazni bunkeri za čuvanje streljiva kako bi ih koristila za 
obrambene položaje ili za zaštitna skloništa. 

 
6. Satnija učvršćuje položaje.  
a. Priprema i rabi zaštitni pokrov na obrambenim položajima. 
b. Postavlja vreće s pijeskom oko položaja kako bi smanjila učinke 

napada.  
c. Zapovjeda i uvodi djelatnosti za maksimalnu zaštitu osoblja 

sukladnu zadaći i taktičkoj situaciji.  
• Prati borbenu učinkovitost vojnika sukladno podacima o 

degradaciji provedbe navedenim u FM 3-4, Dodatak A. 
• Uspostavlja razdoblja rada i odmora za vojnike kako bi 

prilagodila trenutnu temperaturu i vrstu posla (lagan, umjeren, 
težak) u skladu s FM 3-4. 

 
+   7. Satnija reagira na kemijski udar. 

a. Stavlja maske i daje znak za uzbunu sukladno SOP-u. 
b. Odmah upozorava sve podređene postrojbe. 
c. Rabi zajednička zaštitna skloništa (ako su raspoloživa) ili bilo koje 

drugo prikladno sklonište kako bi sprječila daljnju izloženost 
kontaminaciji. 

d. Dekontaminira izloženu kožu u roku od jedne minute nakon dodira 
i prije prelaska u 4. stupanj NBK zaštite. 

e. Provodi temeljne vojničke vještine dekontaminacije sukladno FM-
u 3-5, 4. poglavlje, čim to situacija dopusti. 

f. Osigurava da svi vojnici prijeđu u 4. stupanj NBK zaštite u roku 
od osam minuta.   

g. Provodi trenutnu prvu pomoć (prijateljsku ili borbenih spasitelja) 
svim ranjenima u roku od dvije minute ili kada to dopušta taktička 
situacija (u skladu s publikacijom za obuku vojnika 21-1-Priručnik 
općih zadaća vojnika). Taktička zadaća uvijek je prioritet. 

h. Odmah evakuira ranjenike kako bi se podvrgnuli liječenju. 
i. Rabi opremu za kemijsko otkrivanje kako bi odredila raširenost i 

prirodu opasnosti. Točno utvrđuje vrstu bojnog otrova u roku od 
20 minuta. 

j. Odmah podnosi NBK izvješće bojni. 
k. Nastavlja zadaću ili zahtijeva kretanje na pomoćnu lokaciju. 
l. Određuje i priopćava o području kontaminacije te izvješćuje ili 

zapovjeda djelatnosti, ili oboje. 
m. Osigurava da se kontaminirani elementi ne kreću kroz 

nekontaminirane elemente. Elementi se ne kreću kroz 



kontaminirana područja ako to ne zahtijeva taktička situacija. Ako 
se kreću, onda su svi elementi u 4. stupnju NBK zaštite.  

n. Koordinira i provodi žurnu dekontaminaciju, ponovnu opskrbu 
novog osoblja te razmjenu opreme?? za NBK zaštitu za sve 
kontaminirane elemente u roku od šest sati nakon kontaminacije. 

• Utvrđuje vrijeme i lokaciju za dekontaminaciju. 
• Koordinira mjesto sa svim postrojbama u satniji. 
• Osigurava da je mjesto zaklonjeno i prikriveno. 
• Zauzima položaj i uspostavlja lokalno osiguranje –360 stupnjeva. 
• Provjerava svo osoblje u postrojbi je li im kontaminirana odjeća i 

postoje li fizički znakovi kontaminacije. Sva kontaminacija je 
locirana. 

• Čisti sve otpuštene radioaktivne čestice i ostatke od vozila, opreme 
i vojnika. Šprica svu kemijsku kontaminaciju na vozilima i opremi 
s aparatom za dekontaminaciju M11. 

• Provodi izmjenu odjeće za ABK zaštitu za svo kontaminirano 
osoblje. 

• Pregledava opremu (individualno opremu [opći popis pripadajućih 
sredstava 50-900], nepromočivu tkaninu, oružje i radija) nakon 
završetka dekontaminacije.  

 
• +    8. Satnija provodi planiranu kemijsku ili nuklearnu 

dekontaminaciju u skladu s FM 3-5, 6. poglavlje.  
a. Provovi detaljnu dekontaminaciju vojnika. 
• Osigurava da je svo oružje očišćeno i na sigurnom prije ulaska na 

mjesto. 
• Drži najmanje tri metra odstojanja između postaja s ciljem 

sprječavanja unakrsne kontaminacije. 
• Daje obučene vojnike iz kontaminirane postrojbe za pomoć u 

detaljnoj dekontaminaciji.  
• Daje znak za uzbunu ???? od mjesta. 
• Pokušava sve kako bi koristila vruću, sapunastu vodu. 
• Osigurava da su vojnici dekontaminirano do stupnja zanemarivog 

rizika.  
b. Provodi detaljnu dekontaminaciju opreme.  
• Postavlja mjesto za dekontaminaciju u blizini velike vodene 

opskrbe s odgovarajućim otjecanjem vode.  
• Drži najmanje 30 do 50 metara odstojanja između postaja s ciljem 

sprječavanja unakrsne kontaminacije. 
• Osigurava da vozila putuju u smjeru vjetra kako se kontaminacija 

ne bi proširilana nekontaminirana područja. 
• Omogućuje pokrove za zaštitu od otrova ili opremu za vlažno 

vrijeme kako bi se zaštitili zaštitni ogrtači za vrijeme 
dekontaminacije.   

• Uklanja vanjska ??? opskrbna sredstva i opremu podložnu 
oštećenjima od sredstava za dekontaminaciju ili postupcima 
dekontaminacije. 

• Osigurava da je svo streljivo i oprema dekontaminirano prije 
vraćanja vojnika na dužnost. 



• Provodi povremene provjere otkrivanja više sati nakon 
dekontaminacije kako bi otkrila isparavanja koja bi mogla 
naškoditi posadama.  

• (Posade) i dalje nose rukavice za vrijeme rukovanja s 
dekontaminiranom opremom radi sprječavanja izravnog dodira s 
ispuštenim bojnim otrovom.  

c. Obilježava kontaminirano mjesto dekontaminacije prije odlaska. 
 

+    9. Satnija se priprema za prijateljski nuklearni udar (FM 3-3, stranice 
2-10 do 2-14).  

a. Potvrđuje izvješće o nuklearnoj upozorbi i daje znak za uzbunu 
podređenim postrojbama. Poruka uzbune uključuje- 

• CRTU ALFA: Kodiranu riječ za nuklearnu upozorbu. 
• CRTU DELTA: Vrijeme udara i odustajanje. 
• CRTU FOXTROR: Kodiranu riječ koja naznačuje vrstu potrebnih 

mjera zaštite temeljeno na lokaciji postrojbe u okviru zona 
minimalne sigurne udaljenosti (MSU).  

 
         PRIMJER KODIRANIH RIJEČI 
  
          MSU 1:      CRVENO GORI 
          MSU 2:      ŽUTO GORI 
          MSU 3:      ZELENO GORI 
Izvan MSU 3:       BIJELO GORI 
          NUKLEARNA UPOZORBA:  VRUĆA SVIJEĆA 

 
• Ostale upute nisu navedene u SOP-u. 

 
                PRIMJER NUKLEARNE UPOZORBE 
     
                 UZBUNA 
                 ALFA:            VRUĆA SVIJEĆA 
                 DELTA:          201532Z/201545Z 
                 FOXTROT:     CRVENO GORI 
                 ISTOK 
                 PREMJESTI NA B41 
                 GOTOVO 

b. Provodi zapovijedi i poduzima djelatnosti u skladu sa zonom 
minimalne sigurne udaljenosti.  

• Više od MSU 3 (BIJELO GORI): 
- Deset minuta prije napada - 
- Pokriva i štiti kontejnere s hranom i vodom. 
- Osigurava ispaljiva, zapaljiva i eksplozivna sredstva. 
- Usmjerava opremu koja motri radijaciju. 
- Isključuje antene. 
- Pet minuta prije napada – 
- Zatvara mjesta i optiku koja  nije neophodna. 
- Isključuje opremu koja nije neophodna kako bi ju zaštitila od 

elektromagnetskog udara; nastavlja komunicirati. 
- Poduzima mjere zaštite od zaslijepljenja (zatvara ili štiti oči). 



 
•    Za MSU 3 (ZELENO GORI):  

- Deset minuta prije napada- 
- Pokriva i štiti kontejnere s hranom i vododm.  
- Osigurava ispaljiva, zapaljiva i eksplozivna sredstva. 
- Usmjerava opremu za motrenje radijacije. 
- Isključuje antene. 
- Sprema neophodnu opremu u kulu. 
- Dvije minute prije napada – 
- Zatvara poglede i optiku koja nije neophodna  
- Osigurava da su motrilačke ppostaje i vojnici bez vozila u 

zaštitnim skloništima.  
- Isključuje opremu koja nije neophodna kako bi ju zaštitila od 

elektromagnetskog udara; nastavlja komunicirat. 
- Poduzima mjere zaštite od oslijepljenja (zatvara ili štiti oči). 

      •     Za MSU 2 (ŽUTO GORI):  
- Deset minuta prije napada- 
-  Smješta osoblje, vozila i opremu za najbolju zaštitu  terena. 
- Zaštićuje hranu, vodu i osobnu opremu (opći popis 

pripadajućih sredstava 50-900) u skloništu. 
- Smješta sva ispaljiva, zapaljiva i eksplozivna sredstva dalje od 

vozila i osoblja te ih zaštićuje ako je moguće. 
- Usmjerava opremu za motrenje radijacije. 
- Uklanja prirodno ili zapaljivo maskiranje s vozila. 
- Pet minuta prije napada- 
- Zatvara poglede i optiku koja nije neophodna. 
- Isključuje opremu koja nije neophodna kako bi ju zaštitila od 

elektromagnetskog udara; nastavlja komunicirati. 
-  Poduzima mjere zaštite od zaslijepljivanja (zatvara ili 

zaštićuje oči). 
- Osigurava da se svi vojnici pripreme i povežu za napad.  
 

      •   Za MSU 1 (CRVENO GORI): Kreće se na položaj izvan zone 
MSU-1 na vrijeme kako bi se pripremila za odgovarajuću zonu MSU. 
 
+   10. Satnija prima i šalje izvješće o statusu o pripremama nuklearne 
upozorbe postrojbe. 

a. Prima izvješće od svake postrojbe o trenutnom statusu i o tome 
kada su pripremljene za udar. 

b. Bojni šalje izvješća o trenutnom statusu. 
 
+   11. Satnija se priprema za prijelaz kontaminiranog područja. 

a. Prelazi kontaminirana područja samo onda kada to zahtijeva 
taktička situacija; rabi najkraće smjerove. 

b. Osigurava da postrojbe poduzimaju odgovarajuće djelatnosti 
zaštite te da se pridržavaju zapovjednikovih smjernica o 
operativnoj izloženosti u skladu s FM 3-3, Dodatak J. 

c. Utvrđuje lokaciju kontaminiranog područja. Smješta granice na 
zemljovidu do 10 metara unutar stvarnih granica. 

d. Rabi foliju za zemljovid i izvješće o NKB 5 radi odabira 



najboljeg smjera kroz kontaminirano područje. Rabi subjektivnu 
raščlambu za odreživanje najbržeg, najsigurnijeg i najboljeg 
smjera. 

e. Zaustavlja svaku postrojbu najmanje 500 metara prije 
kontaminiranog područja kako bi povećala stupanj NKB zaštite. 

f. Svim postrojbama zapovjeda provedbu djelatnosti pri 
zaustavljanju, kao što je pružanje vlastite sigurnosti. Pruža 
cjelokupnu sigurnost sustavima oružja usmjerenim na brze 
prilaze. 

g. Osigurava da su svi vojnici u 4. Stupnju NKB zaštite prije 
kretanja u kontaminirano područje. 

h. Svu opremu spremljenu vani stavlja u vozila ili ruksake prije 
ulaska u kontaminirano područje. 

i. Stavlja papir za otkrivanje M8/M9 na sve vojnike i opremu. 
 
    12. Satnija prelazi kontaminirano područje. 

a. Povećava razmak između postrojbi. Razmak ovisi o zadaći, 
neprijatelju, zemljištu, vlastitim snagama i raspoloživom 
vremenu;  postrojbe trebaju izbjeći prašinu postrojbi ispred sebe. 

b. Usporava brzinu kolone. 
c. Nastavlja s kretanjem bez napuštanja zapovjeđenog smjera 

prijelaza. 
d. Izbjegava lokve(kaljuže), viseće grane i grmlje.  
 
13. Satnija izlazi iz kontaminiranog područja. 

a. Kreće se najmanje 500 metara od područja prije zaustavljanja. 
b. Nadzire djelatnosti postrojbi kako izlaze. 
c. Pruža prvu pomoć svim ranjenima u roku od pet minuta nakon 

zaustavljanja. 
d. Provodi žurnu ili pripremljenu dekontaminaciju, ili oboje, ako 

situacija to dopušta. (Vidjeti odlomke 7 i 8.)  
e. Mijenja i nadopunjuje izvješće o NBK-47NBK-5 novim 

informacijama dobivenim tijekom prijelaza. 
 

14. Satnija nastavlja prikupljati izvješća o kemijskoj ili nuklearnoj 
kontaminaciji ili radijaciji te motri pomagala za NBK otkrivanje. 

15. Satnija održava bilješku o količini radijacije primljeno od svake 
postrojbe za vrijeme i nakon napada.  

16. Satnija izviješćuje bojnu o razinama kontaminacije.      
 

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 
Ovaj nacrt obuke i ocjenjivanja nema zadaća suprotne strane. 



POSTROJBA :  SATNIJA 
 
ZADAĆA :  OBRANA OD ZRAČNOG NAPADA  (7-2-1301) (FM 7-10, FM 44-8)  
                     
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija provodi taktička djelovanja. Neprijateljski zrakoplovi djeluju na 
području. Svaki član upozorava satniju na približavanje zrakoplova ili paljbu iz 
zrakoplovana satniju. Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne dobrovoljne 
organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage djeluju 
prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju 
zaštite od NBK oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Osoblje satnije započinje i prekida paljbu na zapovijed, ili 
započinje paljbu u roku od tri sekunde od početka napada na nju, a prekida na 
zapovijed. Vojnici rabe tehniku borbe koju je zapovijedio zapovjednik. Satnija 
uništava neprijateljske zrakoplove ili ometa(obustavlja) napad. Satnija održava 
dovoljno osoblja i opreme kako bi ostala borbeno učinkovita za prateća djelovanja. 
Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na 
minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*   1. Zapovjednik satnije određuje prioritete protuzračne obrane. 

a. Utvrđuje ugrozu od neprijateljske bliske zračne potpore i 
napadnih helikoptera.  

• Satniji objavljuje status upozorenja za protuzračnu obranu. 
• Satniji objavljuje status nadzora oružja. 

b. Analizira ranjivost postrojbi na zračni napad. 
c. Utvrđuje kritičnost postrojbe, otužja ili sredstava. 
d. Analizira sposobnost postrojbe da se oporavi od zračnog napada.  
 

+   2. Satnija rabi aktivne i pasivne mjere protuzračne obrane od 
neprijateljskih zrakoplova koji ne napadaju stacioniranu postrojbu.  

a. Određuje zračne kontrolore da daju upozorenje o približavanju 
zrakoplova. 

• Otkriva zrakoplov unutar svog sektora i odmah daje satniji znak za 
uzbunu. 
b. Osigurava da svi vojnici koriste maskiranje, zaklon i prikrivanje.  
c. Odmah zauzima obrambene položaje. 
d. Zadržava paljbu kako biizbjegla otkrivanje svojih položaja.  
e. Pokriva ili zatamnjuje sjajne predmete, posebice prednja stakla i 

optiku.  
 
*+  3. Zapovjednik satnije donosi odluku za angažiranje zrakoplova koji 
ne napada.  

a. Razmatra čimbenike zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastite sange 
i raspoloživog vremena. 

b. Identificira zrakoplova kao neprijateljski. 

  



 
*   4. Zapovjednik satnije zapovijeda postrojbi da napadne zrakoplov. 
Vodovi napradaju zrakoplo u skadu s Programom obuke i ocjenjivanja 
KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1301, 
Obrana od zračnog napada.  

a. Vrijednuje situaciju i kreće satniju prema zapovijedi zapovjednog 
mjesta bojne. 

b. Izviješćuje zapovjedno mjesto bojne o situaciji.ž 
 

+   5.  Satnija rabi aktivne i pasivne mjere protuzračne obrane od 
neprijateljskog zrakoplova koji ne napada postrojbu koja se kreće.  

a. Daje znak za zračnu uzbunu kao što je navedeno u SOP-u 
postrojbe. 

b. Raspršuje vozila poprijeko i po dupini, i operateri vozila 
nastavljaju kretati postrojub. 

c. Kreće vozila na zaklonjene i prikrivene položaje. 
d. Maskira vozila i opremu. 
e. Priprema napad na zrakoplov po zapovijedi.  
f. Vizualno identificira zrakoplov kao neprijateljski.  
g. Izvješćuje zapovjedno mjesto bojne o svakoj djelatnosti 

zrakoplova u roku od pet minuta. 
h. Napada sa svom raspoloživom paljbom iz malog oružja ako 

sustavi protuzračnog topništva za potporu napadaju zrakoplov.  
i. Osigurava da su sustavi protuzračne obraneza potporu u 

potpunosti integrirani u plan. 
 
+   6. Satnija poduzima aktivne mjere protuzračne obrane protiv 
neprijateljskih zrakoplova koji napadaju stacioniranu postrojbu.  

a. Vizualno identificira zrakoplove koji napadaju. 
b. Daje znak za zračnu uzbunu. 
c. Napada zrakoplov u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-3/4-
1301, Obrana od zračnog napada. 

d. Nastavlja motriti dodijeljene sektore za dodatne zrakoplove. 
e. Izviješćuje zapovjedno mjesto bojne o svakoj djelatnosti 

zrakoplova. 
 
+   7. Satnija poduzima aktivne mjere protuzračne obrane od 
neprijateljskih zrakoplova koji napadaju postrojbu koja se kreće (konvoj). 

a. Vizualno identificira napadajni zrakoplov kao neprijateljski. 
b. Vozilima daje znak za uzbunu zbog skorog napada. 
c. Raspršuje vozila naizmjenično na rubove ceste ili na zaklonji i 

prikriveni položaj, ako je dostupan.  
d. Iskrcava se i zauzima paljbene položaje. 
e. Priprema se za paljbu na zapovijed vođe ili automatski uzvraća 

paljbu u slučaju paljbe iz neprijateljskih zrakoplova.  
f. Izviješćuje zapovjedno mjesto bojne o napadu.  

 



SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆA: PROVESTI ZRAČNI NAPAD 
 
UVJETI: Suprotna strana provodi zračni napad. 
 
STANDARDI: 
 
1. Suprotna strana iznenađuje postrojbu zračnim napadom. 
2. Suprotna strana nanosi gubitke satniji. 
3. Suprotna strana ne gubi nijedan zrakoplov od kopnene paljbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA: SATNIJA 
 
ZADAĆA: PROVESTI DJELOVANJA LOGISTIČKE POTPORE  (7-2-1501) 
                   (FM 7-10)  
                     
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija planira ili provodi borbena djelovanja. Zadaća se provodi u svim 
uvjetima okoline, danju ili noću, za potporu djelovanja satnije. Civili, vladine i 
nevladine organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni 
su na bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. 
Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju zaštite od NBK oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija podnosi zahtjev za ponovnu opskrbu u skladu s 
SOP-om postrojbe. Satnija provodi održavanje osoba, vozila i opreme prije početka 
djelovanja. Zadaću satnije ne ometa nedostatak opskrbnih sredstava ili neispravne 
opreme. Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena 
je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*+ 1. Zapovjednik, izvršni časnik i prvi dočasnik satnije analiziraju 
zadaću s informacijama od ključnih dočasnika (dočasnika veze, 
dočasnika za NBKO, za održavanje streljiva i za opskrbu) i vođa (vođa 
vodova, prvih dočasnika voda, vođe minobacačkog odsjeka i vođe 
protuoklopnog odsjeka) i određuju predviđene zahtjeve za streljivom, 
opskrbom i službama. 
  
*    2. Izvršni časnik i prvi dočasnik satnije koordiniraju, nadgledaju i 
provode plan logističke potpore satnije. 

a. Primaju, združuju i proslijeđuju sva logistička izvješća, izvješća o 
osoblju i ranjenima zapovjednom mjestu borbenih komora. 

b. Nadgledaju evakuaciju ranjenika, neprijateljskih ratnih 
zarobljenika i oštećene opreme. 

c. Uspostavljaju i nadgledaju djelatnosti ponovne opskrbe satnije. 
d. Motre djelatnosti održavanja satnije. 
e. Dodjeljuju osoblje za zamjenu. 
f. Održavaju spisak ljudstva satnije za borbu. 

 
*   3. Izvršni časnik ili prvi dočasnik satnije koordiniraju s dočasnikom za 
opskrbu satnije i S4 bojne kako bi odabrali tehnike opskrbe (na položaju, 
van položaja ili prije položaja) za potporu plana. 
• Odabrane tehnike trebaju pružiti odgovarajuća opskrbna sredstva 

kada i gdje je to potrebno i ne ugroziti sigurnost satnije. 
 
3. Satnija provodi djelovanja ponovne opskrbe. 
a. Izvješćuje o stanju opskrbe u skladu sa SOP-om satnije uporabom 

kodiranih poruka ili sredstava sigurnosti na administrativno/ 
logističkoj mreži bojne. 

  



b. Traži sve kategorije opskrbnih sredstava, vodu, zemljovide i 
posebnu opremu temeljeno na raščlambi zadaće i trenutnom stanju 
opskrbe. 

c. (Dočasnik za opskrbu) raspodjeljuje opskrbna sredstva sukladno 
smjernicama zapovjednika satnije. Ako opskrbna sredstva nisu 
prikladna za cijelu satniju, nadolazeća opskrbna sredstva 
raspodjeljuju se temeljeno na prioritetima koje je uspostavio 
zapovjednik iz raščlambe zadaće.  

d. Preraspodjeljuje i ravnomjerno raspoređuje opskrbna sredstva  
unutar satnije temeljeno na prioritetima zapovjednika, ako nije 
raspoloživa ponovna opskrba. 

e. Provodi ponovnu opskrbu bez ograničavanja kretanja satnije, 
pripremu za uplitanje ili čuvanje sigurnosti. 

f. Ponovno opskrbljuje i provodi taktičko hranjenje vojnika na 
zaklonjenom i prikrivenom području.  

g. Uspostavlja komore satnije kada su potrebne funkcije evakuacije 
(ranjeni u akciji, oružje, oprema) i ponovna opskrba. 

• Smješta se na zaklonjeni i prikriveni položaj. 
• Smješta se blizu satnije kako bi odgovorila na potporu. 
• Smješta se izvan neprijateljske izravne paljbe. 

 
+   5. Satnija održava svu dodijeljenu i pridodanu opremu.  
*    a. Dočasnici satnije nadgledaju svakodnevne preventivne preglede i 
servise.  

b. (Vojnici) čiste, ispituju i provjeravaju ispravnost sve opreme za 
koju su odgovorni.  
a. Dočasnik za održavanje oružja – 

• Popravlja svo neispravno oružje u okviru ovlaštene razine održavanja. 
• Traži dijelove od propisanog kompleta brigade preko S4 bojne u 

skladu sa SOP-om postrojbe. 
• Skida neuporabljive dijelove neispravne opreme kada je nadležan. 
• Traži pričuvne i dijelove za zamjenu od propisanog kompleta   preko 

odjela bojne za komuniciranje. 
 
6. Satnija izvlači neuporabljivu opremu i premješta oštećenu opremu 
u komore bojne. 

*    a. Izvršni časnik, prvi dočasnik satnije ili imenovani dočasnik 
(dočasnik za opskrbu, dočasnik veze ili dočasnik za održavanje oružja) 
nadgleda prikupljanje sve oštećene opreme. 
      b. Premješta oštećenu opremu koju satnija ne može popraviti u 
komore bojne u logističko-administrativne dijelove u pozadini brigade, 
uporabom prijevoza bojne i po povratku.  

a. Traži zamjenu opreme u skladu sa SOP-om postrojbe.  
b. Rabi zaplijenjenu opremu ili prijateljsku, neprijateljsku ili civilnu 

opremu preostalu nakon čišćenja za zamjenu oštećene opreme, 
kada je ovlaštena. 

 
*    7. Izvršni časnik i prvi dočasnik satnije određuju prijevoz potreban za 
potporu djelovanja, a zatim ga traže preko vođe voda za potporu.  

a. Traže i rabe prijevoz kada to nalažu čimbenici vremena i 



udaljenosti.  
b. Rabe prijevoz kako bi se smanjio umor vojnika kada to dopušta 

taktička situacija.  
c. Prevoze suvišnu opremu i osobne stvari kako bi se pridržavali 

zapovjednikovih smjernica za opremu vojnika.  
 

*    8. Zapovjednik daje smjernice za opremu vojnika koja se 
preraspodjeljuje sukladno tome.  

a. Određuje komplet opreme za borbena djelovanja. 
• Komplet za borbu. 
• Komplet za hodnju. 

b. Određuje komplet za svakodnevne aktivnosti. 
c. Određuje komplet za nepredvidive događaje. 
 
9. Satnija provodi funkcije usluga za osoblje.  

*     a. Prvi dočasnik izvješćuje o statusu osoblja satnije i traži zamjene 
preko S1 bojne.  
*     b. Prvi dočasnik satnije izvješćuje zapovjedno mjesto borbenih 
komora bojne o snazi osoblja satnije u skladu s SOP-om postrojbe te, kao 
minimum, izvješćuje o snazi časnika i ročnih vojnika za dodjeljeno i 
pridodano osoblje (američkim i savezničkim kategorijama).   
*     c. Prvi dočasnik satnije izvješćuje zapovjedno mjesto komora bojne o 
gubicima ključnih osoba. 
*     d. Prvi dočasnik satnije traži zamjene osoblja od zapovjednog mjesta 
komora bojne u skladu s traženim prioritetima koje uspostavlja 
zapovjednik satnije.  

e. Satnija liječi i evakuira ranjenike u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja 7-8 Plan obuke za zadaću, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-
3/4-1504, Liječenje i evakuiranje ranjenika. 

 f. Satnija ponovno dodjeljuje vojnike nakon pretrpljenih gubitaka. 
*     •  Izvršni časnik ili prvi dočasnik satnije ponovno dodjeljuje svakog 
vojnika temeljeno na smjernicama zapovjednika kako bi osigurao da su 
položaji vođa i drugi ključni položaji popunjeni te da je kritično oružje 
popunjeno ljudstvom.  
*     •  Zapovjednik reorganizira desetine i vodove kada pojedinačna 
ponovna dodjeljenja nisu odgovarajuća kako bi se osiguralo da svaka 
desetina ili vod ima vođe i barem dva podelementa za pružanje timova 
navale i potpore.   

a. Osoblje za zamjenu integrirano je u satniju. 
• Predstavnik satnije dovodi osoblje iz komora bojne ili logističko-

administrativnih dijelova u pozadini brigade. 
*    •  Vođa osigurava da imaju ispravno oružje, streljivo, opremu za NBK 
zaštitu i ostalu neophodnu opremu prije nego što se osoblje za zamjenu 
dovodi u satniju. 

- Uskladištava opremu koja nije neophodna u komore bojne ili 
logističko-administrativne dijelove u pozadini brigade u skladu 
sa SOP-om postrojbe za ešalone kompleta opreme. 

- Dočasnik za opskrbu izdaje opremu koja nedostaje osoblju za 
zamjenu.  

*    •  Zapovjednik satnije, izvršni časnik ili prvi dočasnik satnije sastaje 



se s osobljem za zamjenu i brzo ga usmjerava prema satniji. 
*    •  Prvi dočasnik satnije dodjeljuje vodu osoblje za zamjenu temeljeno 
na jakosti vodova i prioritetima koje uspostavlja zapovjednik. 
*    •  ??? prvi narednik voda upoznaje osobu (osobe) za zamjenu s vođom 
desetine.  
*    •  Vođa desetine izvješćuje novo osoblje. 

- O dužnostima i odgovornostima. 
- O djelatnostima desetine i voda u posljednje vrijeme te o 

planiranim djelatnostima. 
- O SOP-u postrojbe. 
- O neprijatelju i terenu. 
- Dodjeljuje iskusnog suradnika. 
 

    10. Satnija provodi potporu zdravstvenih usluga. 
- Provodi preventivne medicinske mjere. 
- Sprječava ozljede vezane za vremenske uvjete. 
- Obraća neprekidnu pažnju na sveukupno stanje vojnika.  

   
 

SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADAĆA: OMETATI LOGISTIČKU POTPORU 
 
UVJETI: Suprotna strana provodi taktička djelovanja s ciljem ometanja logističke 
potpore. 
 
STANDARDI: Suprotna strana zadržava ponovnu opskrbu i održavanje satnije kroz 
??? i zasjede sprječavanjem postrojbe da bude pripremljena (do naznačenog vremena 
) (vrijednuje vođa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBA : SATNIJA 
 
ZADAĆA: POSTUPANJE S NEPRIJATELJSKIM RATNIM ZAROBLJENICIMA/ 
ZAPLIJENJENIM MATERIJALOM   (7-2-1503) (FM 7-10, ARTEP 71-1-MTP, FM 
19-40)  
                     
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija provodi taktička djelovanja zasebno ili kao dio veće snage. 
Neprijateljski vojnici su zarobljeni. Zarobljeno osoblje mgu biti žene, civili i vojne 
osobe svih činova. Neki zarobljenici mogu biti lako ili teško ranjeni. Civili, vladine i 
nevladine organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni 
su na bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. 
Treba ponoviti neke radnje u 4. stupnju zaštite od NBK oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: S neprijateljskim ratnim zarobljenicima (NRZ) postupa se 
u skladu s pet koraka, pa im nije dopušteno ometanje ili prekidanje zadaće postrojbe. 
S NRZ postupa se ljudski u skladu s pravima međunarodnog zakona. NRZ i 
zaplijenjeni dokumenti evakuiraju se u očekujuće područje za NRZ bojne do vremena 
naznačenog u operativnoj zapovijedi. Satnija se pridržava ograničenih pravila 
angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE         Z     NZ 
*1. Izvršni časnik ili prvi dočasnik određuje točku prikupljanja 
neprijateljskih ratnih zarobljenika (NRZ) na temelju zadaće i 
zapovjednikove namjere. 
 
  2. Vodovi postupaju s NRZ u skladu s Programom obuke i ocjenjivanja 
KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1503, 
Postupanje s NRZ/zaplijenjenim materijalom. 
 
 3. Satnija TRAŽI zarobljeno neprijateljsko osoblje— 
a. Oduzima svo oružje i dokumente. 
b. Daje zarobljenicima potvrdu za oduzete osobne stvari. 
c. NRZ i stvarima određuje evidencijski broj s datumom, vremenom, 

mjestom (mrežne kordinate), uvjetima zarobljavanja i postrojbom 
koja ih je zarobila. 

d. Zaplijenjenim dokumentima i opremi određuje evidencijski broj s 
datumom, vremenom, mjestom zarobljavanja (mrežne koordinate), 
postrojbom koja ih je zarobila, uvjetima zarobljavanja te identitetom 
NRZ od kojeg je oduzet dio opreme.  

 
+ 4. Satnija razdvaja NRZ. 
 a. Razdvaja sve NRZ po spolu, na časnike (????), dočasnike, vojnike, 
civile i političare.  
 b. Osigurava da skupine ostanu razdvojene za vrijeme kretanja u 
pozadinu. 
 c. Ograničuje neprijateljske zarobljenike od područja na kojima mogu 

  



dobiti informacije o zadaći, jakosti i budućim djelovanjima satnije.  
 

+5. Satnija zahtijeva TIŠINU od neprijateljskih zarobljenika. 
a.   Sprječava vođe NRZ u davanju zapovijedi.  
b. Sprječava NRZ u planiranju bijega i upozoravanju jedni drugih na 

sigurnost.  
c. Izviješćuje o svemu što NRZ kaže ili pokušava reći drugom NRZ. 
d. Ne priča u prisustvu zarobljenika, osim u slučaju izdavanja zapovijedi 

ili stege. 
 
*6. Zapovjednik satnije, izvršni časnik ili prvi dočasnik satnije objavljuje 
bojni da su NRZ zarobljeni.  
a. Koordinira s S4 za prijevoz, hranu, vodu i hitnu odjeću za NRZ. 
b. Koordinira s S4 za prijevoz zaplijenjenog materijala. 
 
+7. Satnija POŽURUJE neprijateljsko osoblje u pozadinu. 
a.   Kreće NRZ na točku prikupljanja zarobljenika bojne. 
b.   Satnija evakuira sve zaplijenjene dokumente ili materijal skupa sa 
NRZ.  
c.  Teško ozlijeđene NRZ evakuira uobičajenim sredstvima do 
medicinskog tehničara (po potrebi omogućuje stražu) 
d.  Omogućuje stražu za zarobljenike sve dok ih bojna ne otpusti (obično 
S1 ili zapovjednik zapovjedništva). 
 
 +8. Satnija OSIGURAVA neprijateljsko osoblje.  
a. Udaljuje NRZ od opasnosti bojišta koliko to situacija dopušta. 
b. Osigurava da svi zarobljenici sigurno stignu na točku prikupljanja. 
c. Sprječava sve zarobljenike od  bijega. 
d. Svakoga sprječava u zlostavljanju neprijateljskih zarobljenika.  
e. Ljudski postupa s NRZ. 
 
+9. Satnija održava operativnu sigurnost dok se NRZ nalazi u njihovoj 
nadležnosti. 
 
+10. Satnija postavlja pitanja NRZ. 
a. Dobiva trenutne borbene informacije, ako to dopušta taktička 

situacija. 
b. Osigurava da postavljanje pitanja ne usporava proces evakuacije.  
 

 
SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 

PONAVLJANJE 1 2 3 4 5 UKUPNO 

UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
KORAKA 

      

UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 
 



ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 
ZADAĆA: ODUPRIJETI SE ZAROBLJAVANJU 
 
UVJETI: Suprotnoj strani dana je zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja s 
ciljem odupiranja zarobljavanju. 
 
STANDARDI: 
 
1. Suprotna strana bježi od neprijateljskog zarobljavanja. 
2. Suprotna strana ne dopušta širenje informacija. 
3. Suprotna strana pruža otpor kada god je to moguće. 
4. Suprotna strana saznaje neprijateljske informacije u slučaju bijega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



POSTROJBA : SATNIJA 
 

ZADAĆA:  RAZVITI I PRENIJETI PLAN  (7-2-1605) (FM 7-10, ARTEP 71-1, 
                    FM 71-1, FM 100-5, FM 101-5)  
                     
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija provodi taktička djelovanja. Primljena je nova zadaća koja od 
satnije zahtijeva pripremu pripremne/operativne/dopunske zapovijedi. Borba može 
uključiti napadna, obrambena ili djelovanja odstupanja. Predviđaju se neprekidna 
djelovanja (danju i noću). Civili, vladine i nevladine organizacije, privatne 
dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na bojišnici. Američke snage 
djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Ova zadaća ne bi se trebala provesti  
u 4. stupnju zaštite od NBK oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija razvija plan slijedeći osam postupka vođenja 
postrojbe. Plan slijedi namjeru zapovjednika bojne, maksimalno učinkovito koristi 
vrijeme, dan je podređenim vođama koji koriste manje od trećine raspoloživog 
vremena, podređeni vođe ga jasno razumiju te ispunjava dodjeljenu zadaću.  Satnija 
se pridržava ograničenih pravila angžiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 



*  1. Zapovjednik prima pripremnu zapovijed od bojne.   
 
*  2. Zapovjednik provodi početnu raščlambu zadaće, neprijatelja, 
zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena kako bi odredio zahtjeve 
za pripremnu zapovijed (FM 7-10, str. 2-10).  
 
*  3. Zapovjednik odmah ili što je prije moguće izdaje pripremnu 
zapovijed zapovjednoj skupini satnije (bez određenog formata, izdaju se 
poznate informacije čim postanu raspoložive). 

a. Iznosi situaciju. 
• Neprijateljsku. 
• Prijateljsku.  
• Pridodavanja/izdvajanja. 
b. Iznosi zadaću. 
c. Izdaje opće naputke.  
• Specijalni timovi. 
• Odore i oprema zajednička za sve. 
• Specijalno oružje, streljivo i oprema. 
• Privremeni vremenski raspored koji sadrži- 

- Najranije rijeme pokreta. 
- Vrijeme i mjesto izdavanja operativne zapovijedi. 
- Vjerojatno vrijeme provedbe. 
- Vrijeme za inspekciju i stavke koje se trebaju pregledati. 
- Vrijeme za probe i djelatnosti koje se trebaju probati. 

 •  Dodatni naputci koji su potrebni ili po SOP. 
d. Izdati posebne naputke. 
• Podređenim vođama. 
• Vojnicima koji pomažu u propremi operativne zapovijedi.  
• Prema zahtjevima SOP-a. 
• Potvrđivanje primitka (FM 7-10, Dodatak G).  
 

*  4. Podređeni vođe izdaju i provode pripremne zapovijedi voda u skladu 
sa SOP-om postrojbe i započinju s postupcima vođenja snaga.  
 
*  5. Zapovjednik i časnik za paljbenu potporu primaju operativnu 
zapovijed od zapovjednika bojne i stožera. 

a. Razjašnjuju bilo kakva pitanja. 
b. Koordiniraju s osobljem stožera. 
 

*  6. Zapovjednik provodi raščlambu zadaće. 
a. Utvrđuje zamisao i namjeru zapovjednika (bojne i brigade). 
b. Utvrđuje određene i implicirane zadatke, ili oba.  
c. Utvrđuje zadaće značajne za ostvarenje zadaće. 
d. Utvrđuje ograničenja. 
e. Provodi proces planiranja unazad (FM 7-10, str. 2-10 i 2-11). 
 

*  7. Zapovjednik pravi ponovnu izjavu o zadaći koja sadrži zadaće 
značajne za ostvarenje zadaće i svrhu zbog koje im je dodjeljena. 
 

  



*  8. Zapovjednik po potrebi mijenja i nadopunjuje početnu pripremnu 
zapovijed.  
 
• 9. Zapovjednik analizira situaciju uporabom preostalih čimbenika 

zadaće, neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena 
(FM 7-10, str. 2-18) koji uključuju- 
a. Neprijatelja. 
• Sastav. 
• Raspored. 
• Nedavne djelatnosti. 
• Mogućnosti pojačanja.  
• Moguće inačice djelovanja. 
• Slabosti. 
b. Zemljište (OAKOC???).  
• Zapreke. 
• Prilazi. 
• Ključno zemljište. 
• Motrenje i paljbena polja. 
• Zaklon i prikrivanje. 

- Vremenske prilike utječu na zemljište, opremu i vojnike obiju 
snaga. 

c. Vojnici (razmatranja). 
• Trenutačna lokacija. 
• Razmještaj.  
• Stanje opskrbe. 
• Jakost osoblja. 
• Trenutačna namjenska organizacija snaga. 
• Mogućnosti pridodavanja. 
d. Vrijeme.  
• Mijenja vremenski raspored. 
• Razmatra vrijeme naznačeno u zapovijedi. 
• Ocjenjuje razmatranja vremena i prostora (FM 7-10, str. 2-16 do 

2-24). 
 
*  10. Zapovjednik razvija inačice djelovanja.  

a. Pravi značajne čimbenike specifične za zadaću koje mora 
zadovoljiti svaka inačica djelovanja.   

b. Pravi pretpostavke o situaciji na kojima se temelji raščlamba.  
c. Pravi najmanje dvije opće inačice djelovanja koje mogu ispuniti 

zadaću, ali se dovoljno razlikuju kako bi omogućile korisnu 
raščlambu.  

d. Određuje odlučujuću točku. Za vrijeme kritične faze bitke 
zapovjednik usredotočuje glavno zalaganje na uništavanje ili 
zauzimanje odlučujuće točke.  

e. Utvrđuje pomoćna zalaganja. (Što još treba učiniti kako bi se 
omogućio uspjeh glavnih zalaganja?)  

f. Određuje svrhu glavnog i pomoćnog zalaganja. Glavno zalaganje 
izravno je povezano sa svrhom satnije.  

g. Utvrđuje suštinske zadatke koje svaka postrojba mora provesti 



kako bi ispunila svoju svrhu.  
h. Osigurava da se na glavnom zalaganju nalaze ustrojbene i 

pridodane postrojbe. Prihvaća rizik na drugim područjima. 
 

*  11. Zapovjednik analizira inačice djelovanja.  
a. Određuje prednosti, nedostatke i rizike svake inačice djelovanja. 
b. Određuje ključne vođe za svaku inačicu djelovanja. 
c. Određuje ključno oružje koje će se koristiti. 
d. Određuje kritične događaje. 
e. Određuje najopasnije nepredviđene situacije. 
 

*  12. Zapovjednik uspoređuje inačice djelovanja. On mora biti sposoban 
izjaviti koja inačica djelovanja najbolje zadovoljava svaki značajni 
čimbenik.  
 
*  13. Zapovjednik odlučuje o inačici djelovanja. Zapovjednik treba biti 
sposoban izjaviti koji su značajni čimbenici bili odlučujući pri odabiru 
inačice djelovanja. 
 
*  14. Zapovjednik završava privremeni plan.  
  
*  15. Zapovjednik započinje pokret, prema zahtjevu (prethodnice, 
odabrane podpostrojbe ili cijele satnije).  
 
      NAPOMENA: Zapovjednik može započeti pokret što je prije moguće 
      slijedeći pripremnu zapovijed, ako to situacija nameće.   
 
* 16. Zapovjednik provodi izviđanje kako bi odredio lokaciju, jakost, 
razmještaj, djelatnost neprijatelja te točne informacije terenu 
(OAKOC??).  

a. Određuje obavještajne potrebe. 
b. Dodjeljuje zadatke izviđanja. Zapovjednik može rabiti izviđanje 

vođa, ophodnje ili elemente u dodiru za dobivanje traženih 
informacija. (Vidjeti Nacrt obuke i ocjenjivanja 7—2-1002, 
Provesti izviđanje.) 

c. Zahtijeva izmjenu i dopunu informacija od stožera bojne. 
 
*   17. Zapovjednik završava plan na temelju razmatranja zadaće, 
neprijatelja, zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena, 
obavještajnih podataka s izviđanja i drugih izvora (u formatu operativne 
zapovijedi. 

a. Uspostavlja organizaciju za zadaću. 
b. Daje izjavu o situaciji. 
• Neprijateljskoj. 

- Razmještaj, sastav i jakost. 
- Sposobnosti. 
- Najvjerojatnija inačica djelovanja. 

•     Prijateljskoj. 
- Zadaća više postrojbe. 
- Zadaća postrojbe s lijeve strane. 



- Zadaća postrojbe s desne strane. 
- Zadaća prednje postrojbe. 
- Postrojbe u pričuvi ili prateće postrojbe. 
- Postrojbe u potpori ili pojačanja višeg zapovjedništva. 
•  Pridodavanja i izdvajanja. 

c. Daje izjavu o zadaći 
• Izjava o zadaći trebala bi biti jasna, sažeta izjava svrhe (odnosi se 

na glavno zalaganje) koju treba ispuniti zapovjedništvo s 
pratećom zadaćom značajnom za ostvarenje zadaće – primjerice, 
osvojiti ili uništiti – za daljnje razjašnjenje ishoda. Ova izjava o 
zadaći mora se pročitati dva puta.  

d. Planira provedbu: 
• Zamisao djelovanja. 

- Povezati svrhu sa svrhom bojne. 
- Odrediti odlučujuću točku. 
- Oblik manevra ili obrambena tehnika. 
- Značajni čimbenici. 

      •  Manevar. 
•  Paljbe. 
•  Protuzračna djelovanja. 
•  Obavještajni podaci. 
•  Elektronsko ratovanje. 
•  Inžinjerija. 

       •  Dodatni pododlomci prema zahtjevima. 
      •  Zadaci za manevarske postrojbe. 
      •  Zadaci za postrojbe paljbene potpore. 
      •  Naputci za koordinaciju.  

- Odlomak o vremenskom usklađivanju.  
- Odlomak o kretanju. 
- Zadaci za izvješćivanje prioritetnih zahtjeva za informacijama/ 

zahtjeva za informacijama. 
- Stupnjevi zaštite od NBK oružja.  
- Sigurnost vojnika i smjernice za operativno izlaganje zračenju. 
- Kriteriji i naputci za ulazak i izlazak iz borbe. 
- Raspodjela paljbe i nadzorne mjere. 
- Naputci za učvršćenje i reorganizaciju.  
- Zahtjevi za izvješćivanjem. 
- Naputci o teroritmu/protuterorizmu. 
- Pravila angažiranja. 
- Određeni zadaci koji se odnose na više od jedne podređene 

postrojbe. 
e. Planira logističku potporu. 
• Općenito (FM 101-5, str. G-21). 

- Nacrt općeg plana za logističku potporu.  
- Pruža trenutačnu i predloženu lokaciju komora. 
- Utvrđuje foliju za kartu logističke potpore (uključuje duge 

ophodnje, smjerove opskrbe te lokaciju borbenih i terenskih 
komora).  

 •  Materijal i službe. 



- Opskrba. 
- Prijevoz. 
- Službe. 
- Radna snaga. 
- Održavanje. 

•  Medicinska evakuacija (FM 7-10, str. 8-13 i 8-14). 
- Nadzorna komunikacijska točka satnije. 
- Nadzorna komunikacijska točka bojne. 
- Lokacija sanitetske postaje bojne. 
- Obilježavanje bliske zračne potpore. 

•  Osoblje. 
- Evakuacija neprijateljskih ratnih zarobljenika (NRZ). 
- Točka prikupljanja NRZ. 
- Vjerske službe. 

•   Civilno vojna suradnja.  
•   Razno (može uključiti): 

- Oprema vojnika (FM 7-10, str. 8-8 do 8-11).  
- Naputci za spremanje ruksaka, opskrbnih sredstava ili druge 

opreme. 
       f. Planira zapovjedanje i vezu. 
       •  Zapovjedanje.  

- Lokacija višeg zapovjednika i zapovjednog mjesta. 
- Lokacija zapovjednika postrojbe i zapovjednog mjesta. 
- Lokacija izvršnog časnika.  
- Preuzimanje zapovjedanja. 

       •  Veza. 
- Indeks uputa za održavanje veza na snazi. 
- Stanje radio tišine.  
- Metode komunikacije po prioritetu. 
- Kodirane riječi i signali.  

       •  Potvrda primitka. 
- Od primatelja zapovijedi se traži da potvrdi primitak i 

razumijevanje poruke. 
 

*   18.  Zapovjednik satnije izdaje podređenim vođama zapovijedi s 
odgovarajućim dodacima. 

a. Osigurava da je zapovijed izdana na lokaciji koja skraćuje 
vrijeme kretanja, omogućuje motrenje zone/sektora te poboljšava 
operativnu sigurnost. (Ovisno o čimbenicima zadaće, neprijatelja, 
zemljišta, vlastitih snaga i raspoloživog vremena, motrenje 
zone/sektora možda neće biti moguće.) 

b. Omogućuje dvije trećine raspoloživog vremena podređenim 
vođama za planiranje i pripremu dok on sam koristi jednu trećinu 
raspoloživog vremena.  

c. Razjašnjava sva pitanja. 
 
*  19. Zapovjednik proslijeđuje operativnu zapovijed. 

a. Osigurava nazočnost svih ključnih vođa za namjensku 
organizaciju za zadaću na brifingu donošenja operativne 
zapovijedi i spremni su za pisanje bilješki.  



• Izvršni časnik. 
• Vođe vodova. 
• Prvi dočasnik satnije. 
• Časnik za paljbenu potporu. 
• Vođa minobacačkog odsjeka. 
• Vođa protuoklopnog odsjeka. 
• Bolničar satnije. 
• Vođa elementa za PZO.  
• Vođa inženjerijskog elementa.  
b. Razvija terenski model kako bi pomogao u razjašnjavanju detalja 

plana. Teenski model prikazuje područje djelovanja i dodatne sice 
za djelatnosti na cilju ili odlučujućim područjima borbe. Model 
također prikazuje ciljeve paljbene potpore, nadzorne mjere paljbe, 
zapreke i neprijateljske položaje/smjerove. Primjeri terenskih 
modela su- 

• Skica velikog omjera na papiru ili crtež kredom na strani vozila ili 
pelerine.  

• Pješčanik. 
• Pješčanici velikog omjera koji ključnim igračima dopuštaju 

”prolaz kroz” faze manevra. 
c. Osigurava da nema ponavljanja naputaka navedenih u 

prethodnom odlomku osim ako one nisu od presudnog značaj za 
razjašnjavanje zadatka.  

d. Provodi povratne brifinge s podređenima odmah po završetku 
zapovijedi kako bi se osiguralo razumijevanje naputaka. (Vidjeti 
FM 7-10, str. 2-13.) 

e. Osigurava da podređeni vođe provode poprečnu koordinaciju prije 
napuštanja mjesta izdavanja zapovijedi. 

f. Provodi povratni brifing glede planova podređenih.  
 

      NAPOMENA:Povratni brifing treba provesti nakon što podređeni    
      vođa razvije svoj plan. 

 
SAŽETAK UVJEŽBANOSTI ZADAĆE 
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UKUPAN BROJ VRIJEDNOVANIH 
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UKUPAN BROJ KORAKA 
“ZADOVOLJAVA” 

      

 
 

ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADAĆA: PROTU-UDAR  
 
UVJETI: Suprotna strana provodi taktička djelovanja za protu-udar.   
 
STANDARDI:  



 
1. Suprotna strana sprječava satniju u saznanju o jakosti, lokaciji, razmještaju i 

namjerama snaga provedbom operativne sigurnosti, protuizviđanja i zavaravanja. 
2. Suprotna strana ometa komunikaciju satnije primjenom elektronskog ratovanja i 

ometanjem teklića.  
3. Suprotna strana ometa ponovnu opskrbu i održavanje borbenim izviđanjima i 

zasjedama. 
4. Suprotna strana sprječava satniju u završavanju priprema ometanjem vremenskih 

rokova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTROJBE : SATNIJA  
 
ZADAĆA : PRIPREMA ZA BORBU  (7-2-1606)  
                                                              (FM 7-10, FM 7-7J, FM 7-8, FM 100-5)  
                     
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satniji je izdana zapovijed za porvedbu borbenih djelovanja. Satnija je 
primila pripremnu, operativnu ili dopunsku zapovijed bojne. Civili, vladine i 
nevladine organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni 
su na bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. 
Ova zadaća ne bi se trebala provesti  u 4. stupnju zaštite od NBK oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Satnija je spremna za pokret u borbu do vremena 
naznačenog u operativnoj zapovijedi sa svim  oružjem i opremom (po knjizi ustroja). 
Potpuni temeljni komplet opskebnih sredstava određuje vođa. Satnija se pridržava 
ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                              Z    NZ 
*+ 1. Zapovjednik satnije prima zadaću od zapovjednika bojne. 
 
*+ 2. Zapovjednik satnije provodi korake 2 – 7 postupaka vođenja 
postrojbi. (Vidjeti Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-2-1605, Razviti i prenijeti 
plan.) 
 
*   3. Članovi satnije istodobno provode provjere osoblja i opreme pod 
nadzorom vođa. 

a. Provesti provjere održavanja, funkcionalne i provjere ispravnosti u 
skladu s primjenjivim priručnicima i individualnim zadacima.  

• Oružje. 
• Sredstva noćnog motrenja. 
• Oprema za komunikaciju. 
• NBK oprema.  
• Svaka posebna oprema. 

b. (Svi vojnici) testiraju ispaljivanje iz oružja ako situacija to 
dopušta. 

 
*+ 4. Zapovjednik satnije izdaje zapovijed podređenima omogučujući im 
dvije trećine raspoloživog vremena za razvoj planova, izvješćivanje 
vojnika i provedbu proba.  
 
*   5. Izvršni časnik zahtijeva sredstva borbene potpore.  
 
*   6. Zapovjednik ili njegov ovlašteni predstavnik (izvršni časnik, prvi 
dočasnik satnije, dočasnik za NBK, dočasnik veze, vođa voda ili vođa 
odsjeka) koordinira planove i djelovanja s višim, susjednim i postrojbama 
za potporu, uključujući – 
• Paljbene planove. 

  



• Shemu manevra. 
• Tekuće obavještajne podatke.  
• Nadzorne mjere. 
• Komunikacije i signale.  
• Vremenske rasporede. 
• Zahtjeve potpore. 

 
*+ 7. Ključni vođa satnije (zapovjedni časnik, izvršni časnik, prvi 
dočasnik satnije, dočasnik za NBK, dočasnik veze, vođa voda ili vođa 
odsjeka) prima pridodavanja. 

a. Osigurava da su pridodane osobe izviješćene o – 
• Zadaći satnije i namjeri zapovjednika. 
• Posebnim zadaćama.  
• Pripadajućim SOP-ima satnije. 
• Cjelokupnom planu. 
• Nedavnim neprijateljskim djelatnostima. 
• Nedavnim djelatnostima satnije. 

b. Osigurava da se pridodane osobe provjeravaju za spremnost za 
zadaću.  

c. Osigurava da su pojedinci povezani s podređenim vođama unutar 
vodova. 

 
*+ 8. Zapovjednik satnije nadgleda pripreme za zadaću i osigurava 
sukladnost s prioritetima rada. 

a. Osigurava pripremu podređenih elemenata u skladu s Programom 
obuke i ocjenjivanja KOV-a 7-8 Plana obuke za zadaću, 7-3/4-
1606, Pripremiti se za borbu. 

b. Podređenim vođama zapovjeda provedbu povratnih brifinga gleda 
planova kako bi osigurao razumijevanje namjere. 

c. Elementima zapovjeda pripremu sve terenske opreme potrebne za 
zadaću.  

d. Osigurava da ključni vođe provedu inspekciju – 
• Oružja i streljiva. 
• Odora i opreme. 
• Opreme značajne za ostvarenje zadaće. 
• Znanja vojnika i razumijevanje zadaće i njihovih posebnih 

odgovornosti. 
• Komunikacija. 
• Hrane i vode. 
• Maskiranja. 
 
*+ 9. Zapovjednik planira i provodi probe. 

a. Osigurava da se ključne djelatnosti satnjie i voda probaju kako to 
dopušta vrijeme i situacija. 

• Može započeti probe borbenih uvježbavanja i drugih stavki SOP-a 
prije primitka operativne zapovijedi. 

• Isprobava zadatke svojstvene zadaći nakon izdavanja zapovijedi. 
• Glavni prioritet za probe su djelatnosti na cilj. 

 



NAPOMENA: Zapovjednik mora utvrditi sve zadatke potrebne za 
djelatnosti na cilju i odrediti prioritee. 
b. Odabire vrstu probe na temelju vremenske ostvarljivosti.  

• Potpuna proba. 
• Proba ključnog vođe. 
• Proba terenskog modela. 
• Proba skice zemljovida.  
• Proba zemljovida.  
• Radio proba. 

c. Uključuje PZO, paljbenu potporu i inženjerijske zahtjeve u probi.  
d. Utvrđuje problematična područja i djelatnosti u nepredviđenim 

situacijama. 
e. Pregledava plan kako bi osigurao da su svi borbeni operativni 

sustavi usklađeni na odgovarajući način. 
f. Osigurava održavanje sigurnosti za vrijeme proba. 

 
*+10. Zapovjednik satnije planira održivost borbenih djelovanja. 

a. Određuje predviđene zahtjeve za streljivom, opskrbom i službama 
s unosom ključnih vođa. 

b. Daje smjernice o opremi vojnika koja je preraspodjeljuje sukladno 
tome. 

• Oprema za borbena djelovanja (za borbu i hodnju). 
• Oprema za svakodnevne aktivnosti. Opremu potrebnu za 

svakodnevne aktivnosti uskladištava satnija u potpornom području 
brigade te ju po potrebi iznosi i šalje na crtu bojišnice.     
c. Koordinira s izvršnim časnikom i prvim dočasnikom satnije kako 

bi se odredio prijevoz potreban za potporu djelovanja te ga 
zahtijeva. 

d. Zapovjeda izvršnom časniku i prvom dočasniku satnije 
koordinaciju s dočasnikom za opskrbu satnije ili S4 bojne, kako bi 
tehnike opskrbe poduprle taktički plan. Odabrane tehnike moraju 
pružiti odgovarajuća opskrbna sredstva gdje i kada je to potrebno i 
ne bi smjele ugroziti sigurnost satnije.  

e. Osigurava da izvršni časnik i prvi dočasnik satnije zahtijevaju, 
primaju i raspodjeljuju posebnu opremu i opskrbna sredstva koja  
su zapovjednik satnije i drugi vođe odredili kao potrebna.  

f. Uspostavlja i pojačava preostali plan za sve članove satnije 
(posebice za ključno osoblje i vođe) na temelju SOP-a postrojbe, 
raščlambe zadaće i važećih zapovijedi.  

• Osigurava neprekidnost pokrivanja položaja vođa, funkcija ključnih 
postrojbi i popunjavanja ljudstvom ključnog oružja.  

- Izmorenost ne degradira provedbu i prosudbu vođa i ključnog 
osoblja.    

- Zapovjednom mjestu osigurava neprekidnu provedbu 
djelovanja.      

 
    11. Satnija nastavlja s izviđanjem tijekom djelovanja. 
 
• 12. Zapovjednik satnije prati djelovanja viših, susjednih i postrojbi za 



potporu.  
 
*+13. Zapovjednik satnije izdaje zapovijedi ili po potrebi izmjenjuje 
prvobitni plan.  
 
+  14. Zapovjedništvo satnije izvješćuje više, susjedne i postrojbe za 
potporu o kritičnim borbenim informacijama. Neke vrste priopćenih 
informacija i izvješća su – 

a. SALUTE pri dodiru s neprijateljem.  
b. Informacije o terenu. 
c. Promjene djelatnosti voda u odnosu na plan. 
d. Promjene prijateljske situacije (uključujući ridodavanja). 
e. Početak djelatnosti voda.  
f. Zahtjevi borbene ili logističke potpore potrebni za provedbu 

zadataka. 
g. Informacije o prijateljskim snagama od drugih postrojbi kojeviše 

zapovjedništvo ne može pratiti. 
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADAĆA: PRIPREME ZA PROTU-UDAR 
 
UVJETI: Suprotnoj strani izdana je zapovijed za provedbu taktičkih djelovanja s 
ciljem pripreme za protu-udar.  
 
STANDARDI:  
 
1. Suprotna strana sprječava postrojbu u saznanju o jakosti, lokaciji, razmještaju i 

namjerama suprotne strane primjenom operativne sigurnosti, protuizviđanja i 
zavaravanja.  

2. Suprotna strana ometa komunikacije postrojbe elektronskim napadom i 
ometanjem teklića. 

3. Suprotna stran zadržava ponovnu opskrbu i održavanje pomoću borbenih 
izviđanja i zasjeda, sprječavajući postrojbu da se pripremi do naznačenog 
vremena.  

 
 
 
 
 



ZADAĆA :  KONSOLIDACIJA I REORGANIZACIJA 
                   (7-2-1607) (FM 7-10)                        
                     
    PONAVLJANJE   1     2     3     4     5     M (zaokružiti) 
 
    STATUS OBUKE        U    P     N               (zaokružiti) 
 
UVJETI: Satnija je napala i osvojila cilj. Satnija djeluje samostalno ili kao dio veće 
postrojbe. Satnija mora pružiti vlastitu sigurnost. Neprijateljske snage povukle su se 
na žurne obrambene položaje, ali imaju sposobnost protunapada. Preostale 
neprijateljske snage na cilju su raštrkane i dezorganizirane. I prijateljske i 
neprijateljske postrojbe imaju raspoloživu neizravnu paljbu i blisku zračnu potporu. 
Neprijatelj može provesti protunapad sa satnijom (plus). Civili, vladine i nevladine 
organizacije, privatne dobrovoljne organizacije i međunarodni tisak nazočni su na 
bojišnici. Američke snage djeluju prema ograničenim pravilima angažiranja. Treba 
provesti neke promjene u 4. stupnju zaštite od NBK oružja.  
 
STANDARDI ZADAĆE: Sav preostali neprijateljski otpor je uništen ili zarobljen. 
Satnija uspostavlja sigurnost i sprječa iznenađenje glavnine snaga u roku od 15 
minuta nakon zapovijedi vođe za provedbu učvršćenja. Učvršćenje i reorganizacija 
završava u roku od jednog sata i satnija je spremna nastaviti s napadom. Satnija 
održava dovoljno osoblja i opreme kako bi zadržala borbenu učinkovitost za prateća 
djelovanja. Satnija se pridržava ograničenih pravila angažiranja. Popratna šteta 
svedena je na minimum. 
 
KORACI ZADATKA I MJERE PROVEDBE                                             Z     NZ 
*+1. Zapovjednik satnije zapovjeda vodovima pokret na dodjeljene 
položaje i početak učvršćenja uskladu s Programom obukue i ocjenjivanja 
KOV-a 7-8 Plan obuke za zadaću, Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-1607, 
Provesti učvršćenje i reorganizaciju. 
 
+  2. Satnija nastavlja proces učvršćenja i reorganizacije. 

a. Uklanja organizirani neprijateljski otpor te uništava, zarobljava ili 
prisiljiva preostale neprijateljske snage na povlačenje unutar 
položaja satnije. 

b. Održava pritisak na neprijatelja koji se povlači izravnom i 
neizravnom paljbom satnije na posljednje poznate i sumnjive 
položaje. 

c. Rabi neizravne paljbe u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-
1200, Uporaba paljbene potpore. 

d. Pruža nadzorne/potporne paljbe u skladu s Nacrtom obuke i 
ocjenjivanja 7-2-1108, Provesti nadzor/potporu paljbom. 

e. Prisiljava neprijatelja tamo gdje ne može uputiti izravnu paljbu na 
satniju. 

                ILI 
f. Potiskuje neprijatelja kako ne bi vezao satniju ili zaustavio 

učvršćenje. 
 

*+3. Zapovjednik satnije dodjeljuje ili određuje – 
a. Sektore voda. 

  



b. Zadaću i lokacije. 
c. Glavno zalaganje. 
d. Pričuvu.  
e. Pokreće elemente za potporu (izravnu i neizravnu paljbu) prema 

naprijed te ih integrira u obranu. 
f. Rabi metodu sata ili metodu konfiguracije terena za učvršćenje. 

 
*+4. Vođe osiguravaju da je dan znak za uzbunu od kemijskih bojnih 
otrova. 
 
*+5. Zapovjednik satnije zapovjeda komorama satnije kretanje naprijed. 
 
    6. Vodovi liječe i evakuiraju žrtve u skladu s Programom obuke i 
ocjenjivanja KOV-a 7-8 Plan obuke za zadaću, Nacrt obuke i ocjenjivanja 
7-3/4-1607, Liječenje i evakuacija žrtava. 
 
    7. Vodovi postupaju s neprijateljskim ratnim zarobljenicima (NRZ) i 
evakuiraju ih u skladu s Nacrtom obuke i ocjenjivanja 7-2-1503, 
Postupati s NRZ/zaplijenjenim materijalom. 
 
*  8. Vođe vodova provode reorganizaciju i izvješćuju o statusu u skladu 
s Programom obuke i ocjenjivanja KOV-a Plan obuke za zadaću 7-8, 
Nacrt obuke i ocjenjivanja 7-3/4-107,Provesti učvršćenje i reorganizaciju.  
 
*   9. Zapovjednik satnije izvješćuje bojnu o stanju satnije. Izvješće 
uključuje – 

a. Situaciju. 
b. Lokaciju. 
c. Žrtve. 
d. Streljivo. 

 
    10. Satnija provodi djelatnosti doopskrbe sukladno SOP-u postrojbe.  
 
*+11. Zapovjednik satnije mijenja ključne vođe i ponovno uspostavlja 
lanac zapovijedanja satnije i komunikacijske mreže.  
 
*  12. Zapovjednik satnije po potrebi se kreće na pomoćne/dodatne 
položaje i prilagođava položaje radi održavanja međusobne potpore. 
  
*  13. Satnija je spremna nastaviti zadaću.  
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ZADAĆE I STANDARDI SUPROTNE STRANE 
 

ZADAĆA: OMETATI KONSOLIDACIJU I REORGANIZACIJU 
 
UVJETI: Suprotna strana provodi taktička djelovanja za ometanje konsolidacije i 
reorganizacije. 
 
STANDARDI: 
 
1. Suprotna strana provodi protunapad prije nego što satnija može provesti 

učvršćenje i reorganizaciju.  
2. Suprotna strana tjera prijateljsku postrojbu iz obrambenih položaja.  
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