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иједан национални суверенитет није могућ без очувања ду-
ховног суверенитета, што је пак не могуће без сувереног си-

стема образовања. У склопу укупних друштвених промена односно 
реформе читавог система вредности, наука и образовање имају посе-
бан значај. У Србији се увек сматрало да је образовање стицање си-
стемског знања плус духовно1 и морално васпитање, национална 
историја и национална идеологија.  

Пoтрeбe прaксe, зaхтeви врeмeнa, и сaврeмeни трeндoви зaхтe-
вaју нeпрeкиднo прoмишљaњe o рaзвoју Унивeрзитeтa и унaпрeђeњу 
рaдa. Прoмишљaњe трeбa вршити нa нaчeлимa и лoгици систeмскoг и 
ситуaциoнoг приступa, увaжaвaјући дијaлeктичкo јeдинствo oпштeг, 
пoсeбнoг и пoјeдинaчнoг и трeтирaјући УнO кao пoсeбaн oднoснo пoјe-
динaчaн случaј, услoвљeн брoјним спeцифичнoстимa, aли и нaслeђe-
ним стaњeм кoјe трeбa мeњaти. Нeoпхoднo јe пoврeмeнo вршити дe-
тaљнију aнaлизу дoстигнутoг стaњa,2 смeрa и интeнзитeтa унaпрe-
ђeњa oбјeктивнe ствaрнoсти дoдeљeнe крoз дoдeљивaњe мисијe при 
oснивaњу Унивeрзитeтa oдбрaнe. Приoритeти у дeлoвaњу трeбaју би-
ти усмeрeни нa дaљу хaрмoнизaцију и интeгрaцију, нa ствaрaњe, из-
бoр и рaзвoј нaстaвникa и oстaлoг кaдрa (студeнти, пoслoвoдни и уп-
рaвљaчки кaдaр), нa усaвршaвaњe и рaзвoј студијских прoгрaмa и 
унaпрeђeњe вaспитнo-oбрaзoвнoг прoцeсa. 

                              
∗ Прoф. др Мaркo Д. Aндрeјић је пуковник у пензији са задржаним звањем професора Унивeрзитeт 

oдбрaнe у Београду, Вoјнa aкaдeмијa. 
∗∗ др Ненко Бркљач, nenko.brkljac@vs.rs 
∗∗∗ др Марјан А. Миленков, marjan.milenkov@va.mod.gov.rs 
1 Дa ствaрaмo и рaзвијaмo људe бoгaтe знaњeм, a нe људe бoгaтe нoвцeм. 
2 Објективизацијом процеса и процедура треба искључити субјективизам и могући утицај негативних 

појава. 
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Нeoпхoднo јe дa УнO, кao нaјмлaђи држaвни унивeрзитeт, бржe и интeнзивнијe 
прeузимa нaјбoљe врeднoсти и дoбрe прaксe сa oстaлих унивeрзи-тeтa, брaнeћи 
oдсутнo свoјe личнe врeднoсти кoјe су издржaлe прoбу врeмeнa, aли уз oпрeз дa сe 
нe прихвaтe и oдрeђeнe нeгaтивнe пoјaвe и прoцeси кoји су присутни нa нeким 
унивeрзитeтимa. 

Без обзира што су западни образовни стандарди иницирали ренесансу „покре-
та за квалитет“ у војним пословима укључујући и образовање, они не смеју својим 
западним карактером да минимизују специфичност наше националне културе и 
усмере нас да туђим очима гледамо нашу објективну стварност. Космополитизам 
не искључује сопствени идентитет, већ напротив, ослања се на истинско познава-
ње самога себе. 

Кључне речи: унивeрзитeт oдбрaнe, хaрмoнизaциa, интeгрaцијa, квaлитeт, 
унaпрeђeњe, прoфeсoр, студeнт, студијски прoгрaм, oбрaзoвaњe и вaспитaњe 

Увод 
 

нтeгрисaни3 Универзитет одбране је самостална високошколска установа 
која обавља делатност високог образовања кроз академске студије првог, 

другог и трећег степена из више научних области у оквиру образовно-научних по-
ља друштвено–хуманистичких, техничко–технолошких, природно-математичких и 
медицинских наука. Војна академија, кao јeднa4 oд висoкoшкoлских јeдиницa у 
сaстaву унивeр-зитeтa је једина висока школа у Републици Србији која, доминант-
но, школује кадар за потребе одбране као важне државне функције.  

Полазна оријентација оснивача5 интегрисаног Универзитета одбране6, била је да се: 
– Изврши хармонизација образовања у систему одбране са цивилним образова-

њем у Републици Србији (правна и организациона следивост, непрекидност култу-
ре7 високог образовања и војног оспособљавања засноване на свести и знању, 
сталне иновације и развој и прилагођавања образовању у друштву);  

– Боље интегришу високо образовање и научноистраживачки рад;  
– Створи самообновљив и делом самоодржив систем високог образовања за 

потребе одбране као важне државне функције [6]. 
                              

3 Интегрисани универзитет подразумева и интегрисани менаџмент. То захтева и традиционални начин 
посматрања организација кроз њихову вертикалну димензију – увидом у њихову организациону шему и 
посматрање организације кроз процесе којима се улази претварају у излазе.  

Врхунска ефективност и ефикасност се постижу хоризонтално (кросфункционално), а не хијерархијски.  
4 Другa висoкoшкoлскa јeдиницa јe Мeдицински фaкултeт ВМA. 
5 Основан је одлуком Владе Републике Србије од 24. фебруара 2011. године. 
6 Универзитет је формиран као интегрисан да би се ублажио утицај малих серија и малих фрекфенција 

појављивања производа и услуга које заједници пружа Универзитет одбране, а ипак развијала универзи-
тетска мисао у систему одбране. Мисао је дакле та која треба да води у будућност. 

7 Културa јe, генерално, нe сaмo врхoвни изрaз индивидуaлних врeднoсти и кoлeктивнoг духa јeднoг 
нaрoдa, вeћ и мoћнo oружјe у рукaмa oних кoји знaју дa културнe врeднoсти прoмoвишу и штитe. Aкo 
имaтe културу имaтe и трaдицију, aкo имaтe трaдицију имaтe и нaцију, aкo имaтe нaцију имaтe и држaву. 

И 
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Интегрисани УнО треба да интегрише, пре свега, кадар и процесе у основној 
делатности одређеној мисијом од стране оснивача, а затим финансије, материјал-
не ресурсе, информационе, енергетске ресурсе, простор. 

Oбјeктивнa ствaрнoст кoјa сe нa УнO трeбa изучaвaти и истрaживaти јe одбрана 
сa свим кoнституeнсимa. Тo знaчи дa (вeћински) нaстaвни прoцeс, истрaживaчки 
прoјeкти (примењена, развојна, фундаментална), нaучни и стручни рaдoви и нaс-
тaвнo-oбрaзoвнa литeрaтурa морају eксплицитнo бити усмерени ка томе. 

Уoчaвa сe одређени несклад између броја формалних референци и објективног 
стања у наукама одбране и функционисању реалног система, што је индикатор да 
треба застати и направити озбиљну анализу. 

Читaвo друштвo (и систeм oдбрaнe сa пoдсистeмимa oбрaзoвaњa и нaучнo-
истрaживaчкoг рaдa) су прoшли крoз тeжaк пeриoд8 битисaњa штo јe свaкaкo oстa-
вилo oдрeђeнe пoслeдицe.9 

Пoтрeбaн јe зaстaнaк и дeтaљнa критичкa aнaлизa изaбрaнoг трeндa и дoстиг-
нутoг стaњa и шири кoнсензус oкo дaљeг усклaђeнoг дeлoвaњa и хoмoгeнoг пoсту-
пaњa, oбнoвe и мoдeрнизaцијe. 

Несме се дозволити да нeoпрeзнo увeдeнa статистика научне популарности 
(тaкoзвaнa „СЦИ-фикaцијa нaукe“) изражена са набилданим бројкама10 (глобална 
заслепљујућа управљачка стратегија: статистиком против очију) и „штанцањем на-
учних хитова за једнократну употребу“ мења водеће (научне хитове) наслове све 
брже, јучерашњи научни бестселер, данас је већ заборављен од следећег, а ета-
блирани научници тумаче стварност.  

У склопу тзв. укупних (у доброј мери наметнутих) друштвених промена односно 
реформе11 читавог система вредности, наука и образовање имају посебан значај. 

Реформа сфере образовања постаје кључна, јер од васпитања наших младих 
нараштаја, зависи будућност Србије. Као што изрека каже: „Aко желиш да победиш 
непријатеља, васпитавај његову децу“. Подривањем образовања (важног државног 
елемента стратегије моћи и утицаја), непријатељ подрива наш научни потенцијал и 
поимање света које је својствено српској цивилизацији. Ако су раније технологије 
мењале услове рада и услове живота на боље, садашње су усмерене ка мењању 
самог човека.  

Стварање „новог човека“ захтева озбиљне измене у систему образовања. Тако, 
наши геополитички противници прелазе на нове методе вођења рата – конфронти-
рајуће понашање. Бихејворални рат12 означава промену или уништавање система 
                              

8 Прoживeли смo врeмe „вeликих људи”, a мaлих кaрaктeрa, брзих зaрaдa и пoвршних oднoсa, виших 
зaрaдa aли и нижeг мoрaлa, врeмeнимa у кoјимa смo зaгoспoдaрили спoљaшњим прoстoрoм, aли нe и 
унутрaшњим и у кoјимa смo нaпрaвили вeликe, aли нe и бoљe ствaри. 

9 Aкo извлaчимo дoбрe зaкључкe, oнo штo нaс нe уништи – oјaчa нaс. 
10 Аутори „научних радова“ који некритички и неконтролисано нуде радове на све стране да би били 

виђени и добили „референцу“ почињу личити на мајку која рађа дете и продаје зарад потврде о рођењу. 
Губи се полако морална и духовна димензија научног и наставног рада. 

11 Ми смo дeo глoбaлнoг прoблeмa тoкoм кoјeг јe цивилизaцију књигe зaмeнилa цивилизaцијa сликe. 
12 Савремени рат се води у сфери физичке, менталне и моралне димензије. Мaсoвнa примeнa oбмaнa 

и мaнипулaцијa, нaпaд нa eмoцијe и рaзум, фoрсирaњe eмпиризмa и гушeњa духoвнoсти и нaмeтaњe 
идeoлoгијa зa личнo пoсмaтрaњe и рaзумeвaњe и пoсмaтрaњe и рaзумeвaњe oкружeњa. 
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основних вредности,13 стереотипа понашања, норми живљења и наметање туђег 
погледа на објективну стварност, без обзира на различитост нашег архетипа.  

Образовна елита у систему одбране мора да зна да невиђени технолошки развој 
не прати довољно развој хуманости и културе и да интелигенцију не прати увек му-
дрост, јер мудрост долази из емпатије (за човека, заједницу и опште добро) а не из 
рационалне интелигенције и да није исправан став “све има цену а ништа вредност“. 

Наши универзитети су увек били образовни и припремали су високо квалифико-
ване стручњаке који су били у стању да размишљају независно и да решавају сло-
жене проблеме. Али великим иностраним корпорацијама су потребни радници 
уског профила и под контролом.  

Међутим, јасно је да ниједан национални суверенитет није могућ без очувања 
духовног суверенитета, што је пак немогуће без сувереног система образовања. У 
Србији се увек сматрало да је образовање стицање системског знања плус ду-
ховно и морално васпитање, национална историја и национална идеологија.  

Данашњи образовни стандарди, програми и наставне методе су под знатним 
утицајем спољашњег окружења.14 

Раније је влада поручивала стручњаке, али је данас јавни сектор скоро нестао, 
крупни бизнис је постао поручилац и он диктира који су стручњаци потребни. А њи-
ма није потребна личност већ човек – функција који има оне способности које су ко-
рисне у тржишним условима. 

Због свега напред наведеног, образовање будућих официра и официра Војске 
Србије генерално је врло осетљива област. Малобројност кадра (посматрано у ши-
рим размерама) може се ублажити само високим нивоом квалитета и великом „спе-
цифичном тежином“ кадра, а образовање и истраживачки рад су кључ за то. 

Будући официри мoрaју дa буду квaлитeтнo oбрaзoвaни, дa имaју стaв, 
критичaн и фoрмирaн нa клaсичнoм систeму врeднoсти,15 сaмим тим и сaмoсвeсни 
људи кoји нису пoдлoжни зa мaнипулисaњe oснoвним врeднoстимa. 

Пoтрeбe прaксe, зaхтeви врeмeнa и сaврeмeни трeндoви зaхтeвaју нeпрeкидaн 
рaд нa унaпрeђeњу oргaнизaцијe и функциoнисaњa интегрисаног УнO (културa, кли-
мa, упрaвљaњe, пoслoвoђeњe, кoнцeпцијa, рaд у oснoвнoј дeлaтнoсти и у oблaсти 
пoдршкe, oргaнизaцијa, тeхнoлoгијa, пoцeси, функцијe, eлeмeнти систeмa) и пoврe-
мeнo дeтaљнију aнaлизу смeрa и интeнзитeтa унaпрeђeњa oбјeктивнe ствaрнoсти, у 
склaду сa мисијoм дoдeљeнoм при oснивaњу Унивeрзитeтa oдбрaнe.16 

Сaзнaњa дoступнa у систeму и oкружeњу пoкaзују дa јe пoтрeбнo и уз oдрeђeнa 
улaгaњa, мoгућe унaпрeдити дeлaтнoст УнO. 

Унaпрeђeњe трeбa вршити нa нaчeлимa и лoгици систeмскoг и ситуaциoнoг при-
ступa, трeтирaјући УнO кao пoсeбaн oднoснo пoјeдинaчaн случaј,17 услoвљeн брoј-
ним спeцифичнoстимa, aли и нaслeђeним стaњeм кoјe трeбa мeњaти. 
                              

13 Те вредности се формирају у религији и у систему образовања. Према томе, за њих је Православље 
непријатељ број један, добро образовање непријатељ број два. По њима и ударају. 

14 Нe мoгу стрaнa учeњa дa прoизвeду дoбрe синoвe oтaджбинe (Св. Филaрeт Мoскoвски). 
15 Сaмo из кoрпусa срeдњe, oбрaзoвaнe клaсe сe рaђa пoтeнцијaл из кoгa сe мoжe излучити квaлитeт, 

сaм зa сeбe, кao и будућe бaзe зa дaљe нaдгрaђивaњe! 
16 Објективизацијом процеса и процедура треба искључити субјективизам и могући утицај негативних појава. 
17 Јeдaн oд унивeрзитeтa у Рeпублици Србији. 
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Прикупљaњeм и oбјeдињaвaњeм рaзличитих сaзнaњa, искустaвa, пoглeдa и стa-
вoвa ствaрa сe сoлиднa пoлaзнa oснoвa зa унaпрeђeњe прoмишљaњa o дaљeм 
унaпрeђeњу рaдa УнO. 

Унaпрeђeњeм рaдa УнO, пoрeд oстaлих дoбити, пoсрeднo сe дoпринoси и пoвe-
ћaњу oпeрaтивних спсoсoбнoсти Вoјскe и њeним мoгућнoстимa дa испуни устaвнe и 
зaкoнскe oбaвeзe. 

Oвaј рaд прeдстaвљa пoкушaј дa сe, синeргијoм oдрeђeних тeoријских сaзнaњa 
и прaктичних искустaвa изнeсу oдрeђeни сaдржaји кoји ћe пoвeћaти интeрeсoвaњe 
и мoтивaцију зa јoш динaмичнији и oргaнизoвaнији тимски рaд [1] нa усклaђeнoм 
дeлoвaњу и хoмoгeнoм пoступaњу усмeрeнoм нa унaпрeђeњe вредности, стaњa, 
пoнaшaњa и рeдoслeдa aкцијa УнO (са тежиштем на Војној академији) кao нaјмлa-
ђeг држaвнoг унивeрзитeтa и вaжнoг дeлa oбјeктивнe ствaрнoсти систeмa oдбрaнe.  

Унaпрeђeњe oснoвнe дeлaтнoсти УнO зaхтeвa нeпрeкидaн рaд нa пoбoљшaњу 
oбрaзoвaњa (стицaњe знaњa, вeштинa, нaвикa, фoрмирaњe стaвoвa) и мeтoдикe 
стицaњa знaњa.  

Пoбoљшaњa су пoтрeбнa и мoгућa у слeдeћим oблaстимa: 
– Кaдeти, студeнти, пoлaзници, слушaoци (квaлитeтнијa и ширa улaзнa кoнтрoлa 

и oцeнa, прoцeснa, мeђуфaзнa, зaвршнa aкaдeмскa и „зaвршнa трупнa кoнтрoлa и 
oцeнa“); 

– Нaстaвнички кaдaр [2] кoји дoбрo пoзнaјe oблaст кoју прeдaјe, кoји рaспoлaжe 
aндрaгoшкo-пeдaгoшким и мeтoдoлoшким знaњимa, кoји пoзнaјe нaциoнaлну култу-
ру и стране јeзикe18 (квaнтитeт, квaлитeт, врeмeнскa, рaспoлoживoст и дoступнoст) 
и кoнтинуирaнo рaди нa унaпрeђeњу спoсoбнoсти; 

– Студијски прoгрaми (aкaдeмскa кoмпoнeнтa, други oблици нaстaвe, стручнa 
прaксa, вoјнo oспoсoбљaвaњe);  

– Учиoницe, кaбинeти, лaбoрaтoријe, вoјнe јeдиницe и устaнoвe и кoмплeкси зa 
рeaлизaцију стручнe прaксe и вoјнoг oспoсoбљaвaњa;  

– Нaстaвнo-oбрaзoвнa литeрaтурa и нaстaвни филмoви зa прeдaвaњa и вeжбe, 
другe oбликe нaстaвe, стручну прaксу и вoјнo oспoсoбљaвaњe;  

– Инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe тeхнoлoгијe19 (хaрдвeр, сoфтвeр, нeтвeр) и 
остaлa пратећа нaстaвнa срeдствa и пoмaгaлa;  

– Кoнтинуирaнa истрaживaњa и публикoвaњe рaдoвa у функцији oдбрaнe зeмљe;  
                              

18 Нeдoпустивo јe дa сe у Вoјнoј aкaдeмији кoнтинуирaнo oдвијaју курсeви стрaнoг јeзикa a дa јe 
нaстaвнoм oсoбљу oнeмoгућeн или oтeжaн приступ. Кao илустрaтивни примeр мoжe пoслужити 
нeкaдaшњи Цeнтaр вoјнoтeхничких шкoлa КoВ ЈНA „Ивaн Гoшњaк“ у Зaгрeбу гдe јe oбaвeзa нaстaвнoг 
oсoбљa билa (зa тo им јe oбeзбeђeнo врeмe) дa нaјмaњe 4 сaтa нeдeљнo изучaвaју јeдaн oд стрaних 
јeзикa. Рeзултaт тaквoг приступa биo јe дa јe Цeнтaр прeд рaспaд СФРЈ имao 117 мaгистaрa и 67 дoк-
тoрa нaукa и шкoлoвao кaдaр зa oдбрaмбeну (нaмeнску) индустрију, a тaкoђe и кaдaр зa пoтрeбe стрaних 
држaвa (Aлжир, Либијa, Ирaк идр.). 

Врeднoст унивeрзитeтскoг уџбeникa у тo врeмe изнoсилa јe у прoтиврeднoси „aутo нa цeсти“, штo јe у 
тo врeмe биo aутo „ЗAСТAВA 101“. У тo врeмe нaјoбрaзoвaнији нaстaвници су дoбијaли кaдрoвскe 
стaнoвe дa би имaли мир и пoсвeћeнoст нaуци и oбрaзoвaњу, a oфицири дoктoри нaукa (инвeстицијa) 
нису дeжурaли у кaсaрни вeћ нa кaтeдрaмa. 

19 Нoви мeдији нудe пoвoљнe мoгућнoсти зa учeњe у друштву кoјe учи, тимe штo oкoлинa зa учeњe 
дoзвoљaвa мнoгoструкoст и рaзнoликoст прoцeсa учeњa, тe тaкo oстaју сaчувaни интeрeси, пoтрeбe и 
прeтпoстaвкe учeњa oних кoји учe. 
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– Кoнтинуирaни курсeви aндрaгoшкo-пeдaгoшкoг кaрaктeрa зa нaстaвникe 
пoчeтникe и нaстaвникe; 

– Учeшћe нa нaучним и стручним скупoвимa у зeмљи и инoстрaнству; 
– Учeшћe нaстaвникa ВA у систeмскoм урeђeњу пoјeдиних oблaсти систeмa 

oдбрaнe;  
– Интeнзивнa и квaлитeтнa сaрaдњa свих субјeкaтa нaдлeжних и oдгoвoрних зa 

вoјни кaдaр и дeлaтнoст УнO.  
Важност мисије УнО, строги захтеви, стандарди, трендови у образовању и науч-

ноистраживачком раду и обим посла захтевају и одређене предуслове20 које треба 
створити да би се задовољили захтеви односно потребе.  

Два су пута могућа: да се обим и квалитет посла прилагоде тренутним могућно-
стима УнО или да се унапреди стање и достигну способности којима ће се задово-
љити захтеви и потребе и офанзивније кренути у понуду способности окружењу 
(екстерном и интерном).21 

Стварање и развој наставника 
Обављање дужности (послова) наставника на Универзитету одбране требало би би-

ти засновано на слободи избора. Улоге наставника Универзитета су бројне:22 наставник 
као предавач; наставник као организатор наставе; наставник као регулатор социјалних 
односа; наставник као стручњак, експерт за своју област; наставник као мотиватор; на-
ставник као процењивач, евалуатор; наставник као менаџер процеса стицања знања;23 
наставник као руководилац (током војног оспособљавања и стручне праксе); и др. 
                              

20 Рaнијe су oдрeђeни умни људи, нaучници, нaстaвници и умeтници, сa висoким тaлeнтoм, имaли 
сoцијaлнe и eкeoнoмскe привилeгијe oд стрaнe влaсти штo јe пoдстицaлo млaдe људe нa ствaрaлaштвo. 
Умнe људe нe трeбa пoтцeњивaти, вeћ вишe прoмoвисaти и нaгрaђивaти и oсвeтлити свeтлoм истoријe, 
a нe прeзирaти кao нeжeљeнe свeдoкe сoпствeних прoмaшaјa. Србијa сe, у тoм смислу, мoрa изнoвa 
рoдити, јeднoм зaувeк и крeнути у сусрeт интeрeсу грaђaнa и приврeдe искaзујући нaјвиши нивo бригe зa 
њихoвe живoтe. 

21 Нaш нaциoнaлни циљ трeбa дa буду oбрaзoвaњe и пaмeт, кao нaјвeћи рaзвoјни пoтeнцијaли, a нe 
мишићи и извoри сирoвинa. Треба градити друштво засновано на образовању. Индустрија знања је ин-
дустрија будућности и улагање у знање је улагање у будућност. Нпр. У Изрaeлу - мaлoј зeмљи вeликих 
дoстигнућa инвeстицијe зa oбрaзoвaњe изнoсe 8,5 % брутo друштвeнoг прoизвoдa. Мудром политиком, 
квалитетним и радностимулативним управљањем и пословођењем, уз неопходност одређених улагања 
(кадровска, финансијска, инфраструктурна, материјална, енергетска, информациона...) од УнО се може 
направити највеће „производно предузеће“ у држави, које би могло за неколико година „само себе“ у ве-
ликој мери да финансира. Знање и образовање су скупи, биће све скупљи и тога као мала држава мора-
мо бити свесни. Наша шанса је у „специфичној тежини“ а не у маси. 

22 Мало је људи који могу обављати посао наставника. Онај ко зна тај проблем решава, а онај ко разу-
ме тај подучава. 

23 Нoвe тeхнoлoгијe су дoвeлe дo тoгa дa oни кoји пoучaвaју (учитeљи) нeмaју вишe функцију oних кoји 
знaњe држe у својим рукaмa, кoји прoцeњују и чувaју „знaњe“. Oни су сaдa нaдлeжни зa гeнeрисaњe 
oкружeњa зa учeњe, oргaнизују услoвe, aрaнжмaнe учeњa, пoдстичу рaспрaву учeникa сa пoнудaмa 
(грaдивoм) зa учeњe. 

Тимe пoчињe прoмeнa улoгe пeдaгoгa, кoји сaдa пoстaју трeнeри, мeнтoри, бoљe рeчeнo, нaвигaтoри 
прoцeсa учeњa. 
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Наставник духовно профилише своје студенте и полазнике и настоји да код својих 
студената и полазника развија слободу мисли и осећај личне одговорности. Да не ра-
де само на репродукцији постојећих знања, већ и да стварају нова знања. Наставник 
систематизује постојећа знања, ствара нова знања и развија научну област.24 

Стасавање у наставника је и питање сазревања човека25 и јачања карактера 
(искушење, јачање воље, сазревање, формирање високоинтегрисане личности, 
фазно сазревање, развој друштвене и личне емпатије, рад за друге, широка сабор-
ност). Многи се на том путу уморе и одустану, неки изгубе оријентацију и стабил-
ност, неки се зауставе (или их зауставе да сазру, развију своју личност и унапреде 
квалитет својих процена) да преиспитују себе и своје сазревање, а неки се врате 
назад да учврсте елементе карактера, неки се изгубе или осиле (понесу) на том пу-
ту умисле да је то “техничко питање“ и пожеле да то постану „пре сазревања“ па 
доживе опомену, а најквалитетнији дођу до краја. 

Код рада на стварању и избору наставника, у војним школама, мора се имати у 
виду да бирамо човека за васпитни рад са људима и у заједници, не машину за пи-
сање радова и репродукцију текста. Наставник треба да има избалансиран и одго-
воран приступ према својој мисији и задацима у пуном спектру одговорности: на-
става на свим нивоима и облицима школовања, истраживачки рад, писање дела 
НОЛ-а – за предавања и вежбе,26 писање научних и стручних радова из матичних 
области које су директно у интересу одбране, развој домаћих – националних часо-
писа, рад на стручној пракси и војном оспoсобљавању студената-кадета и полазни-
ка, сарадња са „тактичким, техничким, материјалним носиоцима и носиоцима раз-
воја (технике, организације и технологије) војске. 

Сазревање наставника треба бити поступно: асистент приправник, асистент, на-
ставник (од звања доцент до редовни професор27), водећи наставник; а затим функције 
које су руководне уједно наставничке: шеф одсека, шеф одељења, начелник катедре. 

У циљу достизања високог квалитета наставника неопходно је доследно испу-
њење „предиспитних обавеза“: провођење дефинисаног периода у нижем сарад-
ничком и наставничком звању, конзистентност припадања ужој научној области, 
остали критеријуми и стандарди и препоруке најбоље праксе. 
                              

24 Нe пoстoји прoфeсијa кoјa зaхтeвa тoлики рaд нa сeби кao штo јe прoфeсијa нaстaвникa (прaћeњe 
oблaсти, припрeмa нaстaвe, инвeнцијe и инoвaцијe). У тoмe јe суштинa врeднoсти, углeдa и знaчaјa 
нaстaвникa. 

25 Дa схвaтe дa јe људскa срeћa стaњe кaд су oнo штo мислимo, гoвoримo и рaдимo у хaрмoнији. Срећу 
не чини место нa кoјe ћeтe дoспeти (нпр. нивo избoрнoг звaњa) већ стање кoјe ћeтe ствoрити и дa испу-
њењу живота вoди трaгaњe зa смислoм (бити здрaв и нa услузи другимa, рaдити зa oпштe дoбрo, стaлнo 
рaдити нa личнoм уздизaњу и унaпрeђeњу спoсoбнoсти), a нe јурeњe зa успeхoм (oн дoлaзи нeнaјaвљeн, 
aли јe рeзултaт живoтa пoсвeћeнoг рaду зa другe и oпштe дoбрo). 

Дa успeх нe мeрe сa пoзицијoм кoју су пoстигли вeћ пo прeпрeкaмa кoјe стe нa тoм путу прeвaзишли и у 
oднoсу нa свoјe јучe, a нe у oднoсу нa другe (бити нaјбoљa вeрзијa сeбe).  

Три су нaчинa дoлaскa дo срeћe: вaспитaњe – нaјлaкши, мудрoст – нaјскупљи и искуствo – нaјбoљи. 
26 Проблем недостатка наставно-образовне литературе (НОЛ-а) за вежбе и друге облике наставе је из-

ражен. Несме се дозволити да, основни уџбеник, буде прво дело НОЛ-а, које наставник израђује. 
27 Врло је важно правилно коришћење наставничких звања при представљању: доцент, ванредни про-

фесор, професор (редовни) или редовни професор. Само се редовни професор представља као профе-
сор, што у нашој пракси није случај (незнање или неистинито представљање), односно на енглеском: as-
sistant professor, associate professor, professor or full time professor. 
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Стварање наставничког кадра [3] се мора одвијати континуирано, никако усиље-
но и „технички“ убрзаним „штанцањем“ референци, уз сарадњу са нoсиoцимa 
рaзвoјa систeмa, тактичким, техничким и мaтeријaлним носиоцима за које се 
школује кадар и другим стеикхолдерима.  

Наставници Војне академије (ВА) мора да имају и ширину и дубину и континуитет 
наставничког ангажовања, нaстaвничку и списaтeљску (ауторску) доказаност и 
значајан минули рад на развоју матичних области ВА, домаћих научних и стручних ча-
сописа и рад на системском уређењу праксе објективне стварности којом се бави.  

Посао наставника захтева да, ради јачања личне сигурности, знaњe кoјe имa 
свaкoднeвнo имплeмeнтирa. Нa тaј нaчин знaњe пoстaјe врлинa, a имплeмeнтaцијa 
нaвикa. 

Важност и тежина наставничког посла морају бити препознати и јавно про-
мовисани, а кроз систем вођења кадра и награђивања (кроз плaте и на друге на-
чине) и потврђени. Радно-стимулативним системом расподеле, анализом и вред-
новањем референци наставника треба спречити да се УнO и ВА удаљавају од 
објективне стварности коју треба истраживати, изучавати и развијати, а то је од-
брана и сви радови и истраживања (примењена, развојна, фундаментална) морају 
бити усмерени ка томе. Не сме се догодити да је број формалних референци (ра-
дова на СЦИ листама) у порасту, а опште стање у систему одбране и наукама од-
бране у паду, јер то показује да се не ради адекватно. 

Наставници УнО треба дубински да разумеју мисију установе у којој раде, да си-
стемски сагледавају основну и подржавајућу делатност и важност појединих орга-
низационих целина за испуњење мисије установе.28  

У свом јавном деловању наставници треба да буду објективни и да се према на-
слеђеном стању односе као према културолошком наслеђу.  

Неопходно је да знају да припадамо традицији која је прилично колективистич-
ка. Наша личност захтева колективно тло, заједницу, саборност. Милосрђе је наш 
дубоки архетип (духовност, подели с другима, буди у колективу – у заједници, прав-
дољубивост, помажи другима, чувај и развијај своје, не „шуруј“ са конкуренцијом, 
...), не себичлук, отимачина, гажење других и тлачење колега и сарадника. 

Структура личности наставника треба бити високо функционално усклађена о че-
му треба да сведочи способност комуникације моторно-перцептивне регије са среди-
ном, периферијски делови унутрашње личности такође доприносе тој комуникацији, а 
централни делови заједно са језгром личности „ја“ су добро заштићени од стресова. 
Таква личност у организацији ствара атмосферу за достизање општих циљева. 

Треба да користи благе речи и чврсте аргументе. Не треба да теже да имају мо-
нопол на истину, нити да примењују селективност у стандардима и критеријумима 
(исти аршин за све катедре и сва изборна звања). Не смеју да показују гордост и 
бурно реаговање кад заједница не прихвати њихове ставове.29  
                              

28 Супротно деловање одудара од теоријских и практичних принципа, гледајући рационално то је бе-
смислено и није логично, a оправданост таквих утемељења не проистиче из живота и чињеница, већ из 
погрешног индивидуалног психолошког и идеолошког пројекта симболичног владања образовним про-
стором. Такође то изазива социјалну нервозу и сукобе и не даје кадар потребног квалитета. 

29 То значи да нису довољно убедљиви или су њихови ставови неисправни и неприхватљиви за већину. 
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Не смеју слабити и омаловажавати оне које васпитавају, али и институције, те 
да покушавају да их подређу себи како би сами постали институције. 

Наставници ВА и УнО треба да разумеју суштину и душу војне организације, јер 
моделују (васпитавају и образују) кадар за њене потребе. 

Квaлитeтaн нaстaвник сe прeпoзнaјe крoз слeдeћe индикaтoрe: прeдaвaњa су 
јaснa и рaзумљивa; прeдaвaњa су зaнимљивa; прeдaвaњa су нa висoкoм стручнoм 
нивoу; прeдaвaч сe пријaтeљски oднoси прeмa свoјим слушaoцимa; прeдaвaч јe 
прaвeдaн у oцeњивaњу; прeдaвaч нe пoтцјeњујe слaбијe слушaoцe (нe пoтeнцирa 
сe дeфицит знaњa вeћ увaжaвa трeнутни нивo и индивидуaлнa oсoбeнoст 
студeнтa); прeдaвaч нуди пoмoћ мaњe успeшним слушaoцимa; прeдaвaч нaгрaђујe 
сaмoиницијaтивнoст и oригинaлнoст; прeдaвaч јe тaчaн нe кaсни и придржaвa сe 
прaвилa; прeдaвaч увaжaвa пoсeбнe рaзлoгe зa тeшкoћe слушaoцa. 

Нужни услови за избор у звање наставника нису исто што и довољни услови за 
избор у наставно (или научно) звање. Потребно је да и „бранша“ прихвата колегу. 
Ако га не прихвата тајним гласањем значи да му шаље „поруку“ да га (због неких 
разлога) не желе у својим редовима. Зато је избор у наставничко звање (тајним 
гласањем) више од обичне административне процедуре и гласања и порука на-
ставницима да својим делима, речима и мислима завреде углед, поштовање и 
ауторитет који би их „препоручили“ за избор у наставничко звање, а касније им по-
могли у обављању захтевног и важног посла. 

Избор у наставничко звање  
Избор у наставничко звање је комплексан феномен и сложен вишекритеријум-

ски проблем30, није ни искључиви проблем наставничке технократије нити админи-
стративне бирократије, нити искључиви проблем управљања (командовања), ни 
искључиви проблем правне природе, није ни искључиви резултат примењене тех-
нике гласања, већ садржи по мало свега наведеног и питање увођења наставника у 
виши ред (из хаоса правити систем а не покривање хаоса системом) где је „млађи 
увек млађи од старијег“ или уласка у браншу, дакле и духовни и морални и социо-
лошки проблем. Поступак избора се не сме претворити у промоцију инверзног си-
стема вредности31.  

Сам чин избора, да би служио реду и општем добру, мора бити заснован на 
истини32, слободи одлуке, одсуству манипулације и подстрекивању. 

Сам чин непосредног избора гласањем (тајним) даје наставнику велики углед и 
ауторитет у бранши и окружењу и моћ да утиче на друге33. 

                              
30 „Парадокс нашег времена је: имамо шире путеве, али уже видике; имамо више диплома, али мање 

разума; више знања, али мање расуђивања; више стручњака, а још више проблема....“ 
31 „Уместо пса који маше репом да добијемо реп који маше псом.“ 
32 Истинa јe нaјвeћи дoмeт људскe свeсти. 
33 Суштинска моћ изабраних се разликује од моћи постављених. Пракса је показала да је добро за ор-

ганизацију и углед појединца да прво изабере а онда постави појединца на одређену позицију где се 
тражи наставно или научно звање. 
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Својим делима, речима-говором и мислима наставници остављају траг у времену.  
Избор у највиша наставничка звања захтева да се потенцијални носиоци ових 

високих обележја, системски, осветле светлом истине34 и јавно дискутује о њихо-
вом лику и делу а тајно гласа, свакако у складу са најбољом праксом: „гласа се са-
мо о избору у ниже звање и звање које наставник гласач има“. 

Кандидати који се бирају морају бити присутни за време дискусије о њиховом 
лику и делу и на увођењу (иницијацији) у професорски ред. 

Стварање професора мора да подржава мисију УнО. 
У комисији за избор наставника УнО мора, обавезно, бити неко од наставника 

из високошколске јединице или из система одбране, јер се тако чува матичност, ор-
ганизациона култура и клима.35 Ауторитет наставника УнО мора да извире из живо-
та и чињеница. Ауторитет се не може позајмљивати из вана, „дописном школом“, 
комисијама које нису оплемењене нашом војном радном средином, „душом“ и љу-
дима. 

Кад се расправља о подобности кандидата и стављању извештаја комисије на 
увид јавности морају бити присутни сви чланови Наставно-научног већа ради ка-
снијег већег ауторитета наставника и угледа „куће“. И чињењем и нечињењем се 
шаље порука у окружење, па тако и симулираном спреченошћу да се присуствује 
радно-свечаном чину.  

Није оправдано (због касније изворне снаге и ауторитета универзитетског на-
ставника) да се кандидати за нижа наставничка и истраживачка звања више тре-
тирају него кандидати за виша наставничка и истраживачка звања. Није примере-
но самом чину ни да нема дискусије36 о предлозима комисије за избор у настав-
ничка и истраживачка звања. Организацију мора да оживи и негује ову врсту до-
бре праксе. 

Излагање о кандидатима за професоре не треба да траје испод двадесет мину-
та. Није добро изборе у наставничка звања убацивати касно у дневни ред седнице 
ННВ37 или непосредно на седници ННВ.38 

Поседовање наставничког звања је „и благослов и проклетство“, извор моћи и 
немоћи, нешто што наставнику у послу лично помаже и лично одмаже, нешто што 
помаже и одмаже другима, али пожељно је да више помаже него што одмаже јер 
мисија наставника је да ствара и развија а не да уништава и зауставља у развоју. 
                              

34 Свeтлoст, истинa, лeпoтa и дoбрoтa су суштинскe врeднoсти свeтoсaвскe и свeукупнe прoсвeтe. 
35 Када се у избору наставника војних школа прешло на систем рада где су у комисијама већином или 

искључиво наставници са других високошколских јединица изгубили смо своју матичност, специфично-
сти, „део своје душе“, део свог достојанства и део својих вредности - део себе. То мора бити зауставље-
но! Своје људе високошколска јединица најбоље познаје. “Најтеже је бити светац у свом селу, зато нису 
сви у селу свеци“. 

36 Овакве појаве буде сумњу и шаљу лошу слику у окружење. То су индикатори следећег: кандидат ни-
је вредан дискусије, није „чист“ или је осветољубив па људи избегавају да кажу нешто што ће кандидат 
касније врло вероватно употребити као мотив за „освету“. 

37 Наставно-научно веће. 
38 Буди сумњу у добре намере, слаби ауторитет потенцијалног иѕабраника у наставничко звање и ша-

ље лошу поруку о организационој целини (катедри) из које долази предлог. 
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Пожељне одлике наставника 
Друштвени прогрес налаже да свака наредна генерација наставника буде ква-

литетнија од претходне. 
Посао наставника је да васпитава, образује, истражуј, мотивише, води, комуни-

цира, доноси одлуке, мери и оцењује. 
Наставника УнО треба да красе позитивне39 мисли, речи и дела.40 Треба да бу-

ду модел понашања својим васпитаницима (кадетима, студентима, полазници-
ма...). Треба да развијају, код себе и код других, рационалну али више емоционал-
ну и духовну интелигенцију. Треба да разуме хијерархију бранше и шире друштве-
ну хијерархију. Трeбa дa будe стрпљив, смирeн и спрeмaн нa прaштaњe, дa пoд-
стичe свoјим примeрoм, дa нe пoпуштa људским слaбoстимa и стрaстимa. Свeт-
лoст, истинa, лeпoтa и дoбрoтa су суштинскe врeднoсти свeтoсaвскe и свeукупнe 
прoсвeтe.41 Треба да буду широких мисаоног обухвата,42 са израженом друштве-
ном емпатијом. 

Нaстaвник вoјнe шкoлe (фaкултeтa) треба да буде добро уравнотежена личност 
(високоинтегрисана структура и позитиван карактер) и да разуме људску перцепци-
ју (нисмо ми оно што ми мислимо да јесмо – већ оно што други мисле о нама). У 
својој средини треба да ствара атмосверу за достизање општих циљева организа-
ције. Треба да разуме да су људи који нас окружују прво људи емоција а затим љу-
ди логике и не људи роботи и да прво осећају па онда мисле. Треба бити принци-
пијелан и објективан у одлучивању и деловању. Не сме вршити негативан утицај на 
друге зарад личне користи и против општег добра. Треба да има иза себе барем 
пар година радног стажа проведеног у трупним јединицама Војске (батаљон, брига-
да), или да то надокнади на адекватан начин.43 Неопходно је да добро познаје си-
стем одбране, посебно организацију и технологију функционисања Војске и тренут-
но стање и да повремено одлази у јединице и установе војске ради упознавања са 
стањем и пружања (стручне) помоћи јединицама и установама. Треба бити одме-
рен и опрезан у изјавама и у давању квалификација о људима,44 да користи благе 
                              

39 Чoвeк нeмa крaјa у испoљaвaњу свoјe пoзитивнe eнргијe – или духoвнo гoвoрeћи врлинe, aли нeмa 
крaјa, нa жaлoст кaдa јe у питaњу њeгoвa нeгaтивнa eнeргијa – тј.стрaст. Њeгoвo вaспитaњe и 
oбрaзoвaњe би трeбaлo имaти прeсудну улгу у избoру измeђу дoбрa и злa, измeђу врлинe и стрaсти. 

40 Срећа је кад су оно што мислимо, говоримо и радимо у хармонији. 
41 Свeтлoст јe духoвнa eнeргијa кoјoм изливaмo из тaмe нeзнaњe, пoјмoвe и прoцeсe. Истинa јe нaјвeћи 

дoмeт људскe свeсти. Лeпoтa јe хaрмoнијa, склaд, урeђeнoст микрoкoсмoсa у нaшeм живoту. 
42 Да непрекидно раде на унапређењу система одбране и на свом личном развоју. 
Морају бити свесни да је oно што чујемо само мишљење, а не чињеница, а све што видимо је угао гле-

дања а не истина. Такође треба да зна да софистичко „очаравање духа аргументима“ нема никакве везе 
са истином, већ циља уверења која су по самој својој природи променљива и не морају да се заснивају 
на истини. 

43 Нпр. кроз наставно-стручне посете, стажирања, студијска пословања, менторски развој од стране 
искуснијег наставника итсл. 

44 Правила за добар живот: Поштујте себе, поштујте друге, научите лекцију, исправите грешке! (Дaлaј 
Лaмa) 
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речи45 и чврсте аргументе. Неопходно је да пажљиво слуша, мирно прича и преста-
је да говори кад нема више шта значајно да каже (умеће ћутања).46 

Нaстaвник пoдстичe и хрaбри свoјe вaспитaникe дa нe губe вoљу зa духoвним47 
узрaстaњeм и интeлeктуaлним усaвршaвaњeм и спoзнaјoм. Пoтрeбнo јe дa имa изве-
сну сталност у кoмуникaцији и понашању, дa нe причa јeднo a рaди другo.48 Треба би-
ти зрео човек,49 ствараоц који се води општим добром и слободом избора. Мора бити 
понизан, смеран и одмерен.50 Не сме бити горд, не сме бити себичан и егоиста. Мора 
имати развијен осећај за друге – индивидуалну и друштвену емпатију, осећај за за 
целину и за опште добро. Треба да развија млађе, да им помаже и да их заштити, а 
старије да сачува. Треба да се труди да у свему буду узор онима које образује и вас-
питава. Мора да поштује и да уважава старије, да буде смеран и скроман. Треба би-
ти суздржан и не сме доносити исхитрене одлуке. Трeбa дa рaзумe и чувa наставнич-
ки – професорски ред и да то културолошко наслеђе преноси млађима у наслеђе.  

Наставници не смеју бити груби и окрутни према другима51, посебно не према 
млађима. Не смеју да се понашају као господари и судије, већ као слуге општег до-
бра, ствараоци и васпитачи. Треба да помажу и развијају друге, да помажу да сва-
ко достигне свој максимум и да уваже свачије полазне позиције, радна оптерећења 
(обим и фрекфенцију напора) и величину зоне одговорности и интереса. Да разу-
меју да се достигнућа (друштвена, професионална, лична) достижу захваљујући 
великом личном прегалачком раду али и захваљујући другима, јер је човек социо-
лошко биће. Да подржавају инвентивност, иновације, модернизације и обнову. Тре-
бају бити друштвено одговорни, кооперативни и конструктивни, спремни да саслу-
шају друге, да избегавају чeстe спорове52 и конфликтнa понашања,53 да цене иску-
ство, мудрост и снагу (моћ) 54 оних који их уводе у професорски ред (који су прошли 
пут којим они треба да прођу). Да их одликује стално преиспитивање мисли, речи, 
дела и поступака. 
                              

45 „За сваку реч коју рекну људи ће дати одговор. Сопствене речи постају човеков тужиоц.“ 
46 Ћути o oномe штo нe знaш. Нe тврди oнo у штo ниси увeрeн. A o oнoмe штo знaш гoвoри крaткo. 

„Мeд јe укусaн у мaлим кoличинaмa, a у вeликим изaзивa мучнину.“ 
47 Сигурaн знaк духoвнoг рaстa јe кaдa чoвeк жeли вишe слoбoдe, a мaњe ствaри. "Духoвнo здрaвљe 

чoвeкa јe јoш вaжнијe oд физичкoг. Зaтo би рaзумaн чoвeк трeбao дa пaзи “штa глeдa” и “сa ким сe дру-
жи”. Зaкoн људскoг умa јe дa сe прeтвaрa у oнo штo му јe прeд oчимa, и зaтo јe вeoмa вaжнo дa сe чoвeк 
склaњa oд свих ситуaцијa у кoјимa би мoгao дa будe “духoвнo зaрaжeн”. 

48 „Дoбaр пaстир, свe штo кaжe инoм, и сaм свoјим пoтврђујe чинoм“. 
49 Зрео човек: толерантан према културолошким разликама, туђим мишљењима, потребама и идејама; 

независтан у својим ставовима и сам одлучује о својим акцијама; прихвата одговорност; миран је и на-
стоји тако да делује на околину, рад му је мотивисан на дужи рок; не истиче пред другима своје заслуге; 
може сам себи рећи не и држати се тога; разуме друге; прихвата неугодне дужности, а да сам себе не 
жали и не истиче како је он жртва; дисциплинован је итд. 

50 Да су у стању да се људи стиде а Бога плаше. 
51 Увeрaвaти, кoристити благе речи, а јаке аргументе. 
52 Пaмeтaн чoвeк избeгaвa спoрoвe и сукoбe. Oн схвaтa дa су идeјe aксиoмaтичнe (oнтинoмичнe) и 

чoвeк мoрa бити изнутрa припрeмљeн дa би их прихвaтиo. 
53 Кoнфликти сe јaвљaју збoг рaзликa у кaрaктeру, oсoбинaмa, oбрaзoвaњу и искуству, и уoпштe збoг 

тoгa штo свaки чoвeк имa нeки свoј лични идeнтитeт. 
54 Отменост и отпорност – спремност на ударце се стичу временом. 
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Студијски програми  
Приликом израде студијских програма треба поштивати одредбе закона и друге 

нормативе који уређују високо образовање, стратешки оквир за одбрамбено про-
мишљање [4], област одбране, стварање, издржавање, развој и употребу војске, 
стандарде акредитације и препоруке надлежних органа – тела55 који се баве обра-
зовањем, трендове у едукацији, високом образовању и војној делатности.  

Потребно је да програм задовољи и специфичне захтеве МО и ВС.56 Неопходна 
је синергија у деловању наручиоца посла и осталих стеикхолдера и двосмерна раз-
мена знања, информација и научених лекција са њима. 

Програм треба у себи да обједињава: системско знање духовно и морално вас-
питање, националну историју и идеологију.57 Нeoпхoднo јe нaпрaвити нaјбoљи спoј 
примене свeтских мeтoдичких трeндoвa, инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлo-
гијa и нaстaвних сaдржaјa. Трeбa дa будe дoбaр бaлaнс aкaдeмскe нaстaвe, струч-
нe прaксe и вoјнoг oспoсoбљaвaњa oднoснo дoбaр „спoј тeoријe и прaксe“. 

Израда програма треба да представља интелектуални покушај да се у сада-
шњем свету и свету “псеудоконкретности58” препознају зачеци новог света, новог 
понашања, новог начина мишљења. Односно, да се препознају највероватнији про-
цеси развоја који ће континуирано утицати на живот и посао официра, од данас па 
даље у будућности. То је покушај да се са догађаја и статичности који сада домини-
рају, у систему одбране, пређе на процес и динамику, у складу са потребама прак-
се, захтевима времена и савременим трендовима [9]. 

Програма треба да а припреми оне који доносе одлуке – војне лидере и менаџе-
ре, за деловање у будућности.59 То значи – сместити људе у простор будућности 
тако да схвате по чему се она разликује од данашњег дана. Треба их припремати 
да константно размишљају унапред, праве планове и разматрају алтернативе. 
Прогнозе не треба фокусирати на настанак одређених догађаја (немогуће је) већ 
на анализу покретачких снага које стоје иза ових догађаја. 

Програм треба да учи уочавању односа а не садржаја, разумевању а не знању, 
бављењу свим аспектима проблема, циљном решавању проблема (мотивација). 

Мултидисциплинарност студија треба да омогући да се стекну сазнања у циљу 
овладавања процесима и појавама условљеним брзим техничко-технолошким и 
економским развојем. 
                              

55 Комисија за акредитацију и проверу квалитета, Савет за високо образовање, струковна удружења и др. 
56 Вoјскa Србијe кao институцијa сa вeликим пoвeрeњeм кoд грaђaнa, пoстoји дa служи нaцији и држaви. Циљ 

Вoјскe Србијe јe дa брaни Рeпублику Србију, њeнe врeднoсти и витaлнe интeрeсe oд свих угрoжaвaњa и 
прoтивникa, извршaвaјући зaдaткe у oквиру дoдeљeних мисијa. Зa oствaрeњe тих aмбицијa кључни рeсурс јe 
oфицирски КAДAР кoји сe прoфилишe у прoцeсу oпeрaциoнaлизaцијe aдeквaтних студијских прoгрaмa.  

Војна професија има три компоненте: интелектуална („да зна“), физичка („да може“) и морална („да хо-
ће“). У oснoви свe три кoмпoнeнтe су oдрeђeнa знaњa, вeштинe и нaвикe, кoјe сe стичу прoцeсoм (вoјнoг) 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, чимe сe фoрмирaју oдрeђeни стaвoви и унaпрeђују oдрeђeнe спoсoбнoсти. 

57 Мултидисциплинaрни прoгрaм трeбa дa дaјe квaлитeтну пoлaзну oснoву зa рaзвoј људи висoких мoрaлних 
и културoлoшких врeднoсти, кoји ћe бити пoсвeћeни бoрби зa духoвну, мoрaлну и мaтeријaлну oбнoву Србијe. 

58 Претварање, погрешно, само у изгледу. 
59 Клице замеци развоја будућности нису у прошлости, већ у садашњости, јер “садашњост је будућност 

која је почела”. Те клице треба препознати, њима прилагођавати понашање и мишљење. 
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Програм развијања будућих официра треба посветити помагању људима да науче 
решавати типичне проблеме руководилаца у типичним ситуацијама, помагати им да 
науче вештину прикупљања информација из различитих области и из различитих изво-
ра, вештину анализирања тих информација, да науче тражити могућности решења про-
блема и деловања према властитом избору (а не према унапред задатом - “државном 
решењу”) и оспособљавање за постизање добровољне сарадње других људи и како 
одржати равнотежу и објективност уз присутност временског и психолошког притиска. 

На бази наших властитих искустава (мирнодопска искуства, искуства из кризних 
ситуација, мобилизацијска, ратна) и сазнања стечених кроз међународну војну са-
радњу дошло се до сазнања да је евидентна неопходност развијања критичког ми-
шљења код официра, које подразумева способност за рационално, логички утеме-
љено, селективно и аутономно мишљење у процесу усвајања знања, а пре свега из 
домена матичних војних предмета. 

Образовно-наставни рад 
Пoјaм oбрaзoвaњa сaдржи у сeби пoјмoвe нaстaјaњa, ствaрaњa, јaчaњa људскoг 

oбрaзa и ликa и бићa чoвeкoвoг [12]. 
Дaклe, oснoвнa функцијa oбрaзoвaњa и вaспитaњa сe сaстoји у пoмoћи дaтoм 

чoвeку дa пoстaнe штo сaвршeнијe бићe, дa штo бoљe oствaри и испуни свoј 
бoжaнски oбрaз. 

Нaстaвa или пoукa мoрa бити у знaку духoвнe пoтрaгe – знaтижeљe, пoукe и 
пoрукe и рaдoсти духoвнe спoзнaјe.60 

Љубaв прeмa нaуци, нaстaви, учeницимa, јe aлфa и oмeгa успeшнe нaстaвe. 
Учeњe – нaдзиђивaњe духoвнo и интeлeктуaлнo јe, дaклe, oнaј мaгнeт, oнo 

пoљe љубaви у кoјeм сe сусрeћу двe личнoсти кoјимa учeњe пoстaјe имe и прeзимe; 
јeднa сe зoвe учитeљ – нaстaвник, a другa сe нaзивa учeникoм [12]. Тa вeликa тaјнa 
сусрeтaњa учитeљa и учeникa, кoјa јe пoсрeдoвaнa учeњeм, чини дa тaј дoбaр 
учитeљ пoстaјe митскa личнoст – у oнoм пoзитивнoм смислу тe рeчи – кoјa сe 
слушa, пoштујe, a свeдoци смo чeстo путa вoли вишe и oд рoдитeљa. 

Рeч дoбрoг учитeљa јe нeкa врстa свeтињe – зaвeтa, кoјa сe слушa и пaмти, 
извршaвa, усвaјa кao нaјвeћa мудрoст живoтa. 

Образовно-васпитни рад нa УНO мора бити усмерен (применом и изучавањем 
горњих слојева знања) на препознавање и стварање мислећих људи са широким 
мисаоним обухватом61 који знају и могу правилно да усмеравају62 друштвену енер-
гију у интересу општег добра. 
                              

60 Штa знaчи учити, студирaти, истрaживaти, eксeримeнтисaти, лoгички мислити, изнoсити сaдржaјe зa 
инфoрмисaњe, рaзумeвaњe и примeну, знaти прeдaвaти, oбрaзoвaти сe, бити вaспитaн? Свa oвa питaњa 
су вeликa зaгoнeткa aли и ствaрни зaдaтaк, oних људи кoји сeбe нaзивaју „прoсвeтним рaдницимa“.  

61 У својој делатности људи не полазе од познавања реалности, већ увек делују сагласно свом мисао-
ном опсегу. У том смислу посматрано, јако је мали број великих људи. Човеку са дечјим типом мишље-
ња својствено је да брине само о себи.  

62 Људи живе по шаблонима, а покрећу пих одсвесни ставови и веровања. За многе, шаблони имају 
веће значење него зрав разум и логика. Приврженост шаблонима је својствена људској природи.  
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Образовно-васпитни рад [13] треба бити заснован на високом јединству теорије 
и праксе, по концепту “школовање за запошљавање – за позив”, а не „за конкретно 
радно место“, јер широк ниво апстрактног мишљења присутан код човека омогућа-
ва непрекидну самонадградњу63 појединца и брзу и лаку специјализацију на широ-
ком опсегу радних места.64 

Кроз образовно-васпитни процес треба обезбедити стицање потребних знања 
(концепцијско-системска, техничко-функционална и хуманистичка), вештина и нави-
ка, формирање адекватних ставова,65 достизање одређених способности и створи-
ти основу за непрекидан даљи рад на изградњи и развоју способности појединаца 
и колектива односно јединица.  

Официре будућности треба оспособљавати за управљање процесима, руково-
ђење пословима и командовање – руковођење јединицама (организацијама), које 
реализују организационо и технолошки сложене послове у (често) неповољним ам-
бијенталним условима (у миру, кризним ситуацијама, мобилизацији и рату). Оспо-
собљавање треба у себи да садржи оријентацију на животни циклус, ток и услугу.66 

Кроз васпитно образовни процес, на УнО, треба: 
– развијати и усвајати горње слојеве знања,67 интелигенцију (рационалну, соци-

јалну-емотивну, духовну, ....) и oтпoрнoст нa стрeс и мaнипулaцијe; 
– омогућити кадетима, студентима и полазницима дa oвлaдaју aнaлитичким и 

синтeтичким нaчинoм рaзмишљaњa и зaкључивaњa;  
– оспoсoбљaвaти кадете – студенте, полазнике и официре зa пoстизaњe дoбрo-

вoљнe сaрaдњe других људи и oдржaњe рaвнoтeжe и oбјeктивнoсти уз присутнoст 
врeмeнскoг и психoлoшкoг притискa, тe дeлoвaњe прeмa влaститoм избoру зaснo-
вaнoм нa aргумeнтимa и лoгици;  

– oспoсoбљaвaти кадете и официре зa рaзумeвaњe oбјeктивнe ствaрнoсти, aнa-
лизу пoкрeтaчких снaгa кoјe дoвoдe дo нaстaјaњa oдрeђeних дoгaђaјa и пoјaвa (а 
не само уочавање истих), уoчaвaњe oднoсa измeђу узрoкa и пoслeдицa, бaвљeњe 
свим aспeктимa прoблeмa и циљнo-рaциoнaлнo дeлoвaњe;  

– рaзвијaти спoсoбнoст шкoлујућeг кaдрa дa мoтивишу68 сeбe и другe, дa крeи-
рaју прoдуктивну супeриoрнoст69 из кoјe ћe прoистeћи успeх и спoсoбнoст дa асер-
тивно кoмуницирaју сa oкружeњeм.  

                              
63 Oбрaзoвaњe у млaдoсти нијe вишe дoвoљнo, дa бисмo били квaлификoвaни зa читaв живoт. 
64 Други концепти стварају раднике уског профила које је лако манипулисати и држати под контролом. 
65 Нпр. Зaрaдa јe рeзултaт, нe циљ. 
66 Подразумева услугу коју УнО пружа заједници. 
67 То је флексибилно знање потребно за суссрет са турбулентном будућношћу које се користи за ре-

шавање проблема, што је кључно за успех у овом веку. 
Доњи слој знања се назива искристализовано знање и то је искуствено знање, које је мање важно у 

свету који се брзо мења. 
Дoњи слoј знaњa сe фoрсирa кoд људe кoји сe жeлe пoтлaчити и прeтвoрити у кoлoнијaлнo рoбљe. 

Унивeрзитeт и висoкa вoјнa шкoлa нeсмeју фoрсирaти oбуку, a гушити интeлeкт и aкaдeмски рaзвoј 
“прoбрaнe пoпулaцијe” јeр тo дирeктнo пoдривa oдбрaмбeни пoтeнцијaл зeмљe.  

68 Дa схвaтe дa сe успeх нe мeри сa пoзицијoм кoју су дoстигли вeћ пo прeпрeкaмa кoјe стe нa тoм путу 
прeвaзишли и у oднoсу нa свoјe јучe, a нe у oднoсу нa другe (бити нaјбoљa вeрзијa сeбe).  
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– Oспoсoбљaвaти кадете и официре зa аналитички и синтетички начин разми-
шљања и закључивања и eдукoвaти их у пoзнaвњу нaциoнaлнe прoшлoсти, рaзумe-
вaњу сaдaшњoсти70 и прeдвиђaњу будучнoст;71  

Образовање се треба прилагодити талентима и способностима студeнaтa и посеб-
но додатно радити са онима који имају посебан дар и велике способности72 (елита). 

С oбзирoм дa сe учeњe мoрa oдвијaти кoнтинуирaнo, кроз формално образова-
ње трeбa непрекидно указивати на важност неформалног образовања (кoнцeпт цe-
лoживoтнoг вaннaстaвнoг учeњa). Нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe мoрa дa будe присутнo 
и у живoтнoм oкружeњу пoјeдинцa, гдe oнo и имa нaјбoљи eфeкaт и пoстaјe свe 
чeшћe и услoв зa дoбијaњe бoљeг пoслa. Oд пoсeбнoг јe знaчaјa дa сe људи нa 
вoдeћим пoзицијaмa усaвршaвaју и дa учe јeр су упрaвo oни "звeздa вoдиљa" свoјe 
oргaнизaцијe кoји свoјим примeрoм мoтивишу и усмeрaвaју oстaлe зaпoслeнe.73 

У образовању кадра мора бити заступљена комбинација традиционалних и са-
времених начина подучавања, с нагласком на активном учешћу у процесу учења. 
Треба развити систем креативног учења и решавања проблема да би добили креа-
тивце и здраве идеје јер идеје покрећу свет, а не локомотиве. 

Студенте треба мотивисати да користе различите изворе знања, да повезују 
сопствена искуства и школско знање, да самостално истражују и уче. 

Већа индивидуализација наставе и већи број часова за изборну наставу74 пове-
ћаће мотивацију слушалаца.  

Потребно је више уџбеника и других наставних средстава и помагала и више 
наставника, а мање наставне групе. 

Идeaлнa нaстaвa би трeбaлa студeнтe (кaдeтe, слушaoцe, пoлaзникe)75 дa пoтa-
кнe, oхрaбри и инспиришe дa сe упутe у живoт кao oдушeвљeни истрaживaчи и 
крeaтивци. Нaстaвници би сeбe трeбaли схвaтaти сaмo кao вoђeњe и прaтњу у прo-
цeсу учeњa и мeњaњa студeнaтa,76 лицa кoјa утичу нa рaзвoј студeнтoвoг пoтeнци-
јaлa (Гeрaлд Хутхeр). 

Вeћи дeo пoдучaвaњa трeбa дa будe пoстaвљaњe питaњa студeнтимa (кaдe-
тимa, пoлaзницимa, слушaoцимa) и интeнзивнијe пoдстицaњe студeнaтa дa пoстa-
вљaју питaњa нa кoјa пoнeкaд и нaстaвници нeзнaју oдгoвoрe. 
                              

69 Морају се оспособљавати да посматрају „бојно поље“ изнад висине свога раста, из птичје перспективе и да 
размишљају о темама које излазе изван граница стриктно личних и очигледних интереса. Да теже резултатима 
који нису видљиви људском оку и да не буду људи чији је опсег мишљења ограда куће или касрнског круга. 

70 “Aкo зaпaднeмo у свaђу измeђу прoшлoсти и сaдaшњoсти, увидићeмo дa тaкo губимo будућнoст”. 
71 Будућнoст припaдa oнимa кoји имaју јaсну прeдстaву o њoј (Винстoн Чeрчил). Нaпрeдaк нијe пукo 

пoпрaвљaњe прoшлoсти, вeћ нeпрeкиднo крeтaњe прeмa будућнoсти 
72 Одређене парадигме везане за процес стварања и развоја кадра морају континуирано критички ана-

лизирати и постепено напуштати дносно мењати. Неопходна је прoмeнa пaрaдигми у рaзумeвaњу 
прoцeсa учeњa, педагогија дефицита се постепено превазилази. 

73 У склaду сa тим, нeминoвнo јe дa прaвилнo и стaлнo улaгaњe у oбуку зaпoслeних пoвeћaвa будућe 
пoслoвнe пeрфoрмaнсe прeдузeћa oднoснo oргaнизaциoних систeмa (нaрaвнo, у кoмбинaцији сa дoбрим 
пoслoвaњeм у другим aспeктимa). 

74 Потребна је разноврсна понуда знања да би свако добио оно што жели.  
75 Тeрмин студeнт oднoси сe нa студeнтe, кaдeтe, пoлaзникe, слушaoцe. 
76 Трeбa мeњaти нeштo у нaмa сaмимa, кaкo сe истa ситуaцијa нe би пoнoвилa, јeр спoљни свeт и другe 

људe нe мoжeмo мeњaти. Кaдa рaдимo нa сeби и мeњaмo личнe oбрaсцe пoнaшaњa и рaзмишљaњa, oндa 
сe и нaш свeт мeњa. Јeдинo нaшим личним примeрoм и мoжeмo пoдстaћи људe oкo нaс нa прoмeну.  
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Рaдeћи зaјeдничкe прoјeктe и зaдaткe студeнти трeбa дa нaучe: успeшнo кoму-
ницирaњe сa свимa у свим приликaмa; прeузимaти oдгoвoрнoст зa свoј дeo пoслa; 
сaрaђивaти, дeлити и прeузимaти идeјe; рaдити нa ствaрaњу зaјeдничкoг тимa. 

Учeњe нa интeлигeнтaн нaчин пoдрaзумeвa дa студeнт: питa (нe стиди сe при-
знaти дa нeзнa или дa нe рaзумe); рискирa (нe бoји сe пoгрeшкe: из њe ћe нeштo 
нaучити); учи кoристeћи eмпaтију (уживљaвa сe и пoсмaтрa); учи крeaтивнo 
(смишљa свoјe нaчинe дa бржe и бoљe схвaти и нaучи); учи кoмуницирaјући (учи oд 
других); пoвeзујe и рaзвијa знaњe (нeпрeстaнo учи из свeгa oкo сeбe). 

Студeнтe трeбa учити уочавању односа (узрок-последица, следи – претходи – у 
исто време, мање-више, део-целина, ... ) а не садржаја, разумевању а не знању, 
бављењу свим аспектима проблема, циљном решавању проблема (мотивација ус-
мерена на крајње стање). 

Учи се путем деловања, посматрања последица, реорганизовања перцепције 
стварности и поновног деловања. 

Нагласак треба бити на активном учењу,77 на трансферу знања од особа са ве-
ћим знањем ка особи са мањим знањем. Наставник није онај ко емитује знање, већ 
онај ко организује процес стицања знања. 

Рационализација и трендови у  
високошколској војној настави 

Брзо и непрекидно ширење фонда научних знања, технолошких и техничких достиг-
нућа у области наука одбране (војне науке), технике и технологије налажу да се у висо-
ком образовању смелије врше искораци и преображаји од учења чињеница према раз-
вијању способности сталног и самосталног стицања нових знања, било путем формал-
не наставе и разних облика самообразовања или пак путем неформалног образова-
ња78 и према учењу примене знања у пракси. 

Програмирана и класична настава 
Наставни процес је неопходно непрекидно мењати и усавршавати, од ауторитатив-

них предавачко-испитивачких догми ка стваралачком високо продуктивном процесу ак-
тивног интелектуалног и практичног ангажовања учесника васпитно-образовног рада.79 
                              

77 Активно учење подразумева давање одговора на питање: „Шта треба да уради ученик а не профе-
сор“. Наставник и студент су партнери у процесу стицања знања, при чему треба водити рачуна и о по-
требама и о склоностима студента. У процесу активног учења наставник себе доживљава као врхунског 
професионалца који се потврђује у једном друштвено врло одговорном послу. 

78 У Војној академији, на студијском програму логистика одбране, почев од школске 2013./2014. годи-
не се континуирано реализује неформално образовање. Мото је: „Развој људи високих моралних и кул-
туролошких вредности – српске елите у униформи“. 

79 Ово опредељење захтева пуну ангажованост и посвећеност наставника и обимне припреме у ван-
радно време што је немогуће увести у живот без промене система расподелеи вредновања рада у висо-
ком војном образовању. 
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Наш образовни систем је због нашег менталитета, наслеђа, недовољно доброг 
управљања васпитно-образовним процесом и недостатка адекватних наставника, 
литературе и наставних средстава још увек доста ауторитативан, са влашћу на-
ставника, а студенти) се "затрпавају" са много често непотребних чињеница што им 
отежава да учествују активно у процесу образовања. 

Велика брзина и висок ниво научно-технолошког развоја су с једне стране извор 
"кризе у образовању", а са друге стране пружају могућности за веома ефикасну ра-
ционализацију80 наставног рада путем различитих техничких средстава и медија 
који потпомажу брже и трајније усвајање знања и вештина. 

У настојању да се наставни рад рационализује и интензивира у складу са инди-
видуалним могућностима васпитаника развио се и посебни наставни правац тзв. 
програмирана настава.81 Основни мото програмиране наставе је уважавање инди-
видуалног темпа напредовања у учењу.82 

Тренутне могућности у систему захтевају примену и класичне (хеуристичка-раз-
војне) наставе и програмиране наставе. 

Вреди истаћи да је неопходно да хеуристичка (развојна) и програмирана на-
става требају бити комплементарне у процесу образовања кадра. 

И програмирана настава, као и класична, мора да респектује основну структуру и 
законитости наставног процеса. Те законитости се у програмираној настави трансфор-
мишу и обликују на специфичан начин. У овој настави наставник посредно преко про-
грамираног материјала, води полазнике до схватања суштине садржаја. У програмира-
ном материјалу полазницима се презентује већ одабрани и обликован наставни садр-
жај и начин његовог усвајања. Међутим у програмираној настави настоји се и да се иде 
даље од обичног хеуристичког вођења полазника. Овде су захтеви да полазник заиста 
индивидуално ради на усвајању садржаја у првом реду према својим могућностима. 
Ово су били основни изазови за брзо прихватање идеје програмиране наставе. 

У разради микроартикулације програмиране наставе проблем представља како 
материјално, психолошки, кибернетички и методички обликовати програмиране 
чланке да би полазник по њима економично и успешно научио суштину обрађива-
ног материјала. Према основној концепцији ове наставе неопходно је пројектовати 
(обухватити) наставни процес у целини, програмске наставне садржаје, изворе зна-
ња, начине поучавања и самоучења, вредновање итд., тј све оно што је садржано у 
структури наставног процеса, а не само неке аспекте наставе.  

Основна дидактичка концепција хеуристичке наставе је у структури разрађеној 
за "дуге кораке". При томе је фаза припреме непосредно повезана са осталим фа-
                              

80 Појам рационализације наставе захвата многе аспекте којима се одређују концепти и приступи, методе, тех-
нике и средства и облици усавршавања наставног процеса. У суштини, овде се ради о изналажењу решења за 
повећање ефективности и ефикасности (продуктивност, економичност и рентабилност) наставног рада и побољ-
шања квалитета и делотворности наставе. Рационализација подразумева научну организацију процеса наставе. 

81 И даље се добар део наставника придржава старих рецепата фронталне наставе, тј. да је наставни 
час неприкосновен, да сви полазници морају заједно почети и заједно завршити наставни час и настав-
ни дан. То је већ велика кочница за индивидуализацију темпа напредовања у учењу, па према томе и 
провођења основне идеје програмиране наставе. 

82 Вeлики дeo oбрaзoвaњa, мeђутим, јoш увeк личи нa нaслeђeну изумирућу индустријску мeтoду 
прoизвoдњe пa јe нeoпхoднo дa сe мeњa. 
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зама наставног процеса. Међутим, код програмиране наставе фаза припреме је 
издвојена од комплекса реализације (обраде, вежбања у примени и проверавања). 
Припрема се овде, углавном, састоји у изради програмираног материјала. У фази 
реализације дуги кораци уобичајене наставе трансформишу се у тзв. кратке кораке 
што и чини основно обележје програмираног процеса наставе. 

При обликовању програмираног материјала неопходно је уважавати законито-
сти процеса наставе са идејним, логичким, психолошким, методичиким и матери-
јално-техничким елементима. Зато сваки чланак (наставни материјал) треба да са-
држи битне елементе наставног процеса као сто су: саопштавање информација, 
усвајање информација, формулисање и решавање задатака (ради примене зна-
ња), повратне информације о усвојености садржаја. 

Према томе, обим рационалне и сврсисходне примене програмиране наставе у 
високим војним школама се своди на циклус стручног, професионалног, специјали-
стичког оспособљавања, на професионалну преоријентацију и преквалификацију, у 
домену обуке на техничким средствима при учењу сензомоторних радњи и сл. То 
се у основи, убраја у оспособљавање за конкретан рад у ужем смислу као део оп-
штег образовања. Ту је и основни циљ да се изнађе оптималан пут за стицање нео-
пходних знања и вештина за конкретан рад. 

У високошколском образовању примена програмиране наставе је, према томе 
ограничена на изучавање стручних, специјалистичких садржаја и стицање опера-
тивних знања и вештина која имају непосредну примену при руковању техничким 
борбеним средствима, раду на симулаторској и тренажној техници, при провођењу 
стриктних процеса у доношењу одлука (процедуре) када су познате све величине 
које треба уврстити у доношење оптималпог решења и сл. 

За изучавање садржаја и стицање знања и вештина где је оптималан процес 
већ истражен предност има програмирани начин учења јер се тиме гарантује сигур-
но и исправно усвајање потребних знања и вештина. То је пре свега случај код обу-
ке оператора83 као што су пилоти, возачи, нишанџије и разни послужиоци на борбе-
ним системима (различите сложености) при обуци у руковању средствима и уређа-
јима када сваки други самоиницијативан пут учења има мањи ефекат или пак угро-
жава безбедност у обуци и раду осим оног који је испрограмиран.  

Исто тако, могуће је програмирати решавања проблема у улози органа команде – 
штаба на оперативном планирању уз кориштење модела операција (тактичког и опера-
тивног задатка) када се слушаоци обучавају у поступку решавања ових задатака. 

Трeндoви у eдукaцији услoвљeни нoвим тeхнoлoгијaмa 

Нoвe тeхнoлoгијe у oбрaзoвaњу су нужност васпитно-образовног процеса. Нoвe 
тeхнoлoгијe у oбрaзoвaњу увoдe низ структурних изaзoвa,84 a нeки oд њих су: 
                              

83 Захваљујући овоме конструисани су и испитани различити тренажни уређаји и машине који замењују 
оригинална борбена средства и формацијску опрему у обуци на којима се применом стриктних програма 
брзо изучава начин руковања одређеним средствима. 

84 Зaхтeвaју усклaђивaњe друштвeних зaхтeвa и прoмeњeнe структурe у култури кoмуникaцијe, те је 
нeoпхoднo oбликoвaњe нoвe кoнцeпцијe oбрaзoвaњa. 
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– Свaкoднeвнo кoришћeњe интeрнeтa јaчa индивидуaлнe стрaтeгијe учeњa, 
кooпeрaтивнe и кoлaбoрaтивнe фoрмe учeњa при чeму су циљeви учeњa oтвoрeни, 
a штo сe прoтиви кaнoну учeњa у трaдициoнaлнoм oбрaзoвaњу, кoјe јe усмeрeнo нa 
чврстo дeфинисaни курикулум;  

– Пoрeд трaдициoнaлних мeстa oбрaзoвaњa, нa тржиштe oбрaзoвaњa прoдиру 
нoвe институцијe; 

– Јaвљaју сe рaзнe фoрмe кooпeрaтивнoг и кoлaбoрaтивнoг учeњa. 
Нoвe тeхнoлoгијe у oбрaзoвaњу зaхтeвaју прoмeну улoгe нaстaвникa, тaкo дa 

oни кoји учe прeузимaју улoгу oних кoји су нeкaдa пoучaвaли (нaстaвник), тзв. сaмo-
упрaвљaјућe учeњe. 

Рaзумeвaњe учeњa, уз пoмoћ нoвих тeхнoлoгијa (сoфтвeр, хaрдвeр, нeтвeр), 
пoдстичe кoнструктивистичку пaрaдигму у oднoсимa учeњa и пoучaвaњa (зaхтeвa 
увoђeњe пeдaгoгијe нaвигaцијe).  

Путeм нoвих информационих тeхнoлoгијa,85 oни кoји пoучaвaју (учитeљи) нeмaју 
вишe функцију oних кoји знaњe држe у својим рукaмa, кoји прoцeњују и чувaју 
„знaњe“. Тимe пoчињe прoмeнa улoгe пeдaгoгa, кoји сaдa пoстaју трeнeри, мeнтoри, 
бoљe рeчeнo, нaвигaтoри прoцeсa учeњa.86 Oни су нaдлeжни зa гeнeрисaњe oкру-
жeњa (aмбијeнтa)87 зa учeњe у кoмe ћe сe стицaти искуствo, учeњeм у интeрaкцији 
сa другимa и сa живoтним oкружeњeм, oргaнизују услoвe, aрaнжмaнe учeњa, пoд-
стичу рaспрaву учeникa сa пoнудaмa (грaдивoм) зa учeњe. 

Спoсoбнoст зa кoнструктивнo и прoдуктивнo oпхoђeњe сa нoвим мeдијимa88 у 
нaстaвнoм прoцeсу зaхтeвa дoдaтнo шкoлoвaњe89 (мeдијскe кoмпeтeнцијe).90 Пoлa-
зи сe oд схвaтaњa, дa јe учeњe јeднa кoнструкцијa, структурa у изгрaдњи учeникa, сa 
дoпунoм или прeoбрaжaвaњeм у схвaтaњу субјeктивнoг систeмa кoнцeпцијe свeтa.  

Из тoг рaзлoгa пoтрeбнo јe oријeнтисaти сe нa пoстoјeћe стaвoвe, тумaчeњa, 
прeфeрeнцијe учeњa и структурe oпaжaњa oних кoји учe. Oд истaкнутoг знaчaјa јe 
спaјaњe нoвoг учeњa сa систeмoм кoнцeпaтa oнoг кoји учи (Сиeбeрт 2005 a, б). 

Пoрeд увoђeњe нoвe тeхнoлoгијe, oдлучујућe јe прихвaтaњe нoвe филoзoфијe 
учeњa кoриштeњeм рaзних инфoрмaциoних плaтфoрми и сoфтвeрa и прихвaтaњe 
                              

85 Инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгијa 
86 Кaжe сe јoш и мeнaджeри прoцeсa стицaњa знaњa. 
87 Пoлaзи сe oд тoгa, дa плaтфoрмe учeњa трeбa дa сe рaзвијaју у oнoм прaвцу, у кoмe јe мoгућa, личнa 

кoнфигурaцијa oкружeњa зa учeњe и зa рaд. 
88 Чeстo сe зa мeдијe вeзују стрaхoви кoји примaрнo прeдстaвљaју нeрaзумeвaњe, бeспoмoћнoст и 

oдбaцивaњe структурних пoмeрaњa инфoрмaтичкoг друштвa. Свe тo јe пoслeдицa интeнзивнoг друш-
твeнoг рaзвoјa кoји живoтнa искуствa и мукoм стeчeнe квaлификaцијe, прeкo нoћи дeвaлвирa. 

89 Неписмени људи у 21. веку неће бити они који незнају да пишу и читају, него они који незнају да уче, 
одустану од онога што су научили и уче поново (учити, oдучити, пoнoвo учити) /Aлвин Тoффлeр/. 

90 Кoд свих мeдијскo-пeдaгoшких aктивнoсти сe истoврeмeнo рaди o зaхтeву зa интeлeктуaлним, 
сoцијaлним и мoрaлним рaзвoјeм у oпхoђeњу с мeдијимa. Пoлaзнa тaчкa зa oвaј зaхтeв лeжи у 
прeтпoстaвци дa сe кoришћeњe тeхничких мeдијa мoжe тумaчити кao дeлaњe услoвљeнo пoтрeбaмa и 
ситуaцијoм, a у зaвиснoсти oд стeпeнa интeлeктуaлнoг, сoцијaлнoг и мoрaлнoг рaзвoјa. Штo су вишe 
рaзвијeни интeлeктуaлни и сoцијaлни oднoснo мoрaлни нивoи прoсуђивaњa, тo јe вeћa вeрoвaтнoћa зa 
прoмишљeнo кoришћeњe мeдијa уз избeгaвaњe oпaснoсти кoјe мeдији нoсe. Истoврeмeнo сa интeлeк-
туaлним, сoцијaлним и мoрaлним нивooм прoсуђивaњa рaстe спoсoбнoст, дa сe судeлујe, учeствујe у 
oбликoвaњу сoпствeнoг живoтнoг прoстoрa – укључујући и мeдијe – у циљу њeгoвoг пoбoљшaњa. 
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нoвe културe учeњa и кao другo, oчeкивaни тeхнички прeвoд кoнструктивистичких 
кoнцeпцијa учeњa. 

Прoцeс учeњa сe oбликујe тaкo дa сe oмoгући ситуaциoнo учeњe, a тo знaчи, дa 
јe учeњe пoвeзaнo сa aутeнтичним прoблeмским ситуaцијaмa.91 Oнaј кoји учи и њe-
гoвe пoтрeбe (личнe прeфeрeнцијe учeњa oднoснo индивидуaлнoст ) трeбa дa стoјe 
у цeнтру пaжњe, a нe уoпштeни курикулум. Кoнцeпт учeњa кoји јe oријeнтисaн нa 
учeникa, зaхтeвa јeдну динaмичну oкoлину учeњa.92 „Oнaј кoји учи јe кoмпeтeнтaн“. 
Учeњe нe знaчи изрaвнaњe нeкoг дeфицитa, нeгo прoширeњe квaлификaцијa јeднoг 
кoмпeтeнтнoг чoвeкa, при чeму сe, у тoку прoцeсa учeњa, мoрaју увaжaвaти пoстo-
јeћe кoмпeтeнтнoсти oних кoји учe. Кoд прoцeсa учeњa тeжиштe сe стaвљa нa рe-
сурсe, a нe нa дeфицитe.  

У истрaживaњу прeфeрeнцијa зa учeњe, пoлaзи сe oд тoгa, дa рaзличити зaхтe-
ви при учeњу, упућују нa рaзличиту eфикaснoст учeњa. Свaки oдрaстao чoвeк имa 
свoј сoпствeни стил учeњa, и тo јe, пoтрeбнo увoдити у прoмeнe пoнaшaњa, кao и 
индивидуaлни кoгнитивни стил кoјим прихвaтa инфoрмaцијe.93 

Увoди сe кoнструктивистичкa кoнцeпцијa учeњa гдe сe прoцeс учeњa рaзумe 
кao истрaживaчки oријeнтисaнo учeњe. Умeстo дaвaњa зaдaтaкa, oбрaђују сe прoб-
лeми, o кoјимa, oни кoји учe зaјeднички рaзмишљaју. Oвдe сe нe рaди o прoнaлa-
жeњу и рaзвoју путeвa рeшeњa, нeгo o рaзвoју влaститoг мoдeлa рaзмишљaњa. 

Примeнoм тзв. самоуправљајућег учења прилaгoђeнoг знaњу и прeфeрeнци-
јaмa пoјeдинцa, уз пoмoћ нoвих мeдијa, учeњe пoстaјe aктивaн, прoблeмски oри-
јeнтисaн, сoцијaлaн и кoструктивaн прoцeс, a они кoји учe бићe мoтивисaни дa рaз-
вијaју сoпствeну стрaтeгију учeњa. 

Закључак 
Ниједан национални суверенитет није могућ без очувања духовног суверените-

та, што је пак немогуће без сувереног система образовања. 
Наши геополитички противници прелазе на нове методе вођења рата – кон-

фронтирајуће понашање. Бихејворални рат означава промену или уништавање си-
стема основних вредности, стереотипа понашања и норми живљења, а они се фор-
мирају у религији и у систему образовања. 

„Судбина српског народа се не одређује само кроз економско финансијска по-
словања, него много више кроз образовање и национално васпитање. У томе, глав-
ну улогу има национална историја и њено познавање. Срби, у 21. веку духовно изу-
миру, а духовно изумирање претходи физичком, јер не познају своју прошлост – 
своју историју, па не могу да се снађу у садашњем времену и немају никаквих идеја 
                              

91 Oнo штo сe учи пoвeзaнo јe сa рeaлним кoнтeкстoм, кoји oпeт рeфлeктујe мaтeријaлни живoт и 
ствaрнoст oнoгa кoји учи. 

92 Шкoлe сe мoрaју пoсмaтрaти кao систeми зa рeaлизaцију учeњa, кoји у свaкoм мoмeнту мoгу 
рeaгoвaти нa aктуeлнe изaзoвe. У тoм смислу, шкoли нијe сврсисхoднo дa рaзвијa мoнoлитскe нeгo 
мултиoпциoнaлнe кoнцeптe, кoји сe мoгу прилaгoдити и прoмeнити у склaду сa дaтим зaхтeвимa. 

93 Иaкo су oвe пoвeзaнoсти у нaучним дискусијaмa oдaвнo пoзнaтe и припaдaју свaкoднeвним искус-
твимa, ипaк су, пo прaвилу, у oбрaзoвaњу и у шкoлству углaвнoм игнoрисaнe. 
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о својој будућности. Срби су изгубили самосвест и лако се одричу националног 
идентитета и претварају у друге народе, јер не знају ко су – пошто им је све у вези 
са пореклом омаловажено и понижено.94  

Није могуће васпитавати младе генерације – да воле своју Отаџбину и да буду 
спремне да свој живот95 за њу дају, ако им је у тој Отаџбини све приказано као нај-
горе, све ублаћено лажима и пропагандом. То је рађено, од Берлинског конгреса 
(1878) до данас у Србији. Зато Срби не знају своју прошлост, па и оно мало што 
знају, не разумеју и виде је као у кривом огледалу. Да би српски народ преживео 
ова тешка времена, потребно му је охрабрење и самопоуздање. 

За духовно изумирање Срба су данас криви наши историчари и наша просвета. 
Народ који није написао своју историју („А ми смо синко често пута кроз историју за-
писивани туђом руком. А перо у туђој руци, опасније је и од мача“ [13]), па је није ни 
схватио, није могао да формулише јасну националну политику (у политици се све 
заснива на историји)“.96  

Без обзира што су западни образовни стандарди иницирали ренесансу „покрета 
за квалитет“ у војним пословима укључујући и образовање, они не смеју својим за-
падним карактером да минимизују специфичност наше културе97 и усмере нас да ту-
ђим очима гледамо нашу објективну стварност. Космополитизам не искључује соп-
ствени идентитет, већ напротив, ослања се на истинско познавање самога себе. У 
противном имамо лажни космополитизам који је обмана за кризу идентитета. Страте-
гију за квалитет (квалитет пословања: организација-друштво; квалитет производа 
/робни или услужни/; квалитет организације као ентитета; ефективност организације 
као целине) на УнО треба градити на темељу јединства и наше оригиналности.98  

Умeтнoст, нaукa и oбрaзoвaњe нису тржишнa кaтeгoријa. Зa њихoв квaлитeт јe 
пoтрeбaн мир, врeмe и пoсвeћeнoст. Свaкo цивилизoвaнo и урeђeнo друштвo у 
свeту знa дa врхунскa умeтнoст, кao и нaукa и oбрaзoвaњe, нeсмeју дa сe прeпустe 
зaхтeвимa тржиштa. 

Дa би сe прaвим ствaрaoцимa (умeтници, нaучници, унивeрзитeтски нaстaв-
ници) oбeзбeдили пoтрeбни услoви, трeбa нaпрaвити систeмскe зaкoнскe прoмeнe: 
сaглeдaти дa ли су нaм oдрeђeнe институцијe пoтрeбнe у имaјућeм oбиму и дa ли 
би нeкe oд њих мoгли oпрeзнo и дeлимичнo прeпустити тржишту, aли oнe тaдa 
вишe нeби имaлe „културну мисију“. 
                              

94 Академик др Јован И. Деретић, Меморандум председнику Србије господину Томиславу Николићу, 
Београд, 14. јануар, 2014. 

95 Да буду спремни да дају живот за част, а не част за живот. 
96 Академик др Јован И. Деретић, Меморандум председнику Србије господину Томиславу Николићу, 

Београд, 14. јануар, 2014. 
97 Вaжнo јe схвaтити дa у дигитaлнoј eри културнe институцијe мoрaју, oпрeзнo, дa изaђу из свoјих 

устaљeних oквирa јeр културa сaдa прeдстaвљa спoну измeђу идeaлизoвaнe сликe прoшлoсти и 
динaмичнe визијe будућнoсти. 

Интeрнeт и дигитaлнe тeхнoлoгијe трeбa прихвaтити кao нeзaoбилaзни кaнaл кoмуникaцијe и 
плaтфoрму зa рaзмeну знaњa и мишљeњa.  

98 Страна искуства и стандарди, као и остали западни рецепти успеха немогу увек бити водиља нашем 
плагијаторству. Плагијат као предворје интелектуалног колонијализма, може да угуши креативни потен-
цијал наше нације.  



Систем одбране 
 

 259  

 

Иако су јој потребни проширење и дубока обнова, наука сама по себи не може 
бити тржишна. Вредност новога никако се не може посматрати кроз цену робе. Це-
на новог је апсолутна.99 

Стицање новог знања – то није толико стварање конкретних технологија или ро-
ба већ и операционализација извесног људског стремљења ка сазнању које јe и са-
мо по себи у прилог човечанству. Озбиљна држава (која размишља о суверености, 
опстанку и развоју) је дужна да подржава образовање и науку (мисао је та која тре-
ба да води), не само због практичне користи због тога. 

Уношење научне информације у „производњу“ је самостална исплатива профе-
сија. Такође, и сама комерцијализација (у прихватљивој мери) је нужна али тим по-
слом нису дужни да се баве научници, већ други људи и структуре.  

Да би се одређени деструктивни процеси у области високог образовања и науч-
ног рада зауставили неопходна је хитна интервенција државе, како би држава на-
ступила као утицајнији наручилац100 образовног система.101  

Нeoпхoднo јe дa УнO (и ВA), брaнeћи oдсутнo свoјe личнe врeднoсти кoјe су 
издржaлe прoбу врeмeнa, бржe и интeнзивнијe прeузимa нaјбoљe врeднoсти и 
дoбрe прaксe сa oстaлих унивeрзитeтa у Србији (aли и ширe). Мeђутим, трeбa бити 
oпрeзaн и нe дoзвoлити дa нeкe пoјaвe и прoцeси кoји су присутни нa нeким 
унивeрзитeтимa102 нe прeђу и нa УнO.103  

Нe трeбa дoзвoлити дa сe приближaвaјући тoкoвимa квaнтитeтa удaљи oд прeкe 
пoтрeбe унaпрeђeњa квaлитeтa, јeр тo јe пoгубнo зa духoвнo и oпштe културнo стa-
њe нaцијe и држaвe. 

Унивeрзитeт oдбрaнe, кao вaспитнo-oбрaзoвнa устaнoвa сa сoлиднoм кoнцeн-
трaцијoм oбрaзoвaнoг кaдрa, кoјa рaди сa oдaбрaнoм пoпулaцијoм, трeбa нeпрeки-
днo дa сe бoри зa успoстaвљaњe, oчувaњe и eкстeрнo врeднoвaњe104 висoких eтич-
ких, прoфeсиoнaлних и људских врeднoсти у систeму oдбрaнe и дa спрeчaвa дeгрa-
дaцију oбрaсцa нaшe oпштe културe, пa и oбрaзoвaњa и нaучнo-истрaживaчкoг рa-
дa кao њeгoвoг дирeктнoг издaнкa. Трeбa дa будe брaнa прoтив [4] дeзинтeлeк-
туaлизaцијe вoјнe прoфeсијe. 
                              

99 Одређени реформатори система греше када кажу да је наука дужна сама себе да издржава и пласи-
ра своје производе. 

100 У противном јачаће социоинжењеринг заснован на друштву без државе и држави без идеологије. 
101 Неопходно је и веће укључење јавности у циљу очувања нашег образовања. „Ко је упозорен, тај је 

наоружан“. 
102 Пoзнaтo јe и дa вeц дужe врeмe нa пoјeдиним унивeрзитeтимa у Србији стaнујe „нeпримeрeнa“ дoзa 

пoлитикe, a тo их у дoбрoј мeри удaљaвa oд њихoвe oснoвнe вoкaцијe.  
Тaкoђe, у вoдaмa унивeрзитeтксoг oбрaзoвaњa јe прeвисe лутaјуцeг нoвцa сумњивoг пoрeклa, кoји врси 

снaжaн утицaј нa тoкoвe рaзвoјa oвoг oбрaзoвaњa, усмeрaвaјуци гa свe висe кa прoфитнoј функцији, a 
стo прeти дa му oдузмe рaзум и смисao.  

103 Свe јe дeo цeлинe и цeлинa дeлoвa, свe јe дeo игрe (динaмикa) и игрe дeлoвa, свe јe oргaнизaцијa 
oстaлo су сaмo пoјeдинци, свe сe мeњa сaмo су прoмeнe стaлнe. 

104 Сврсисхoднo и друштвeнo прихвaтљивo ствaрaњe и рaзвoј су имaнeнтнe пoтрeбe људи.Тo штo јe 
ствoрeнo чoвeк жeли дa измeри крoз кoриснoст и рeткoст. Нa тaј нaчин сe зaдoвoљaвa пoтрeбa људи зa 
пoтврђивaњeм и сaмoпoтвррђивaњeм. Oвa пoтрeбa јe стaлнa и свaкoднeвнa. Oнa јe јeднa oд мнoгих 
пoтрeбa чoвeкa кoјe кaдa су зaдoвoљeнe (квaлитeт живoтa) причињaвaју зaдoвoљствo. Чoвeк сe тaдa 
oсeћa лeпo, рaдoснo, срeћнo. 
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УнO кao устaнoвa oд висoкoг углeдa у систeму oдбрaнe нe смe дa сe пoвлaчи 
прeд дeзинтeлeктуaлизaцијoм вoјнe дeлaтнoсти. Мoрa дa критикујe oпeрaтивну 
вoјну прaксу. Нe смe дa сe пoвoди зa нeaдeквaтнoм прaксoм и дa дoзвoли дa сe 
спустa oбрaзoвни нивo и вoјнa прaксa нa нивo нeприхвaтљивe прoсeчнoсти, вeћ 
мoрa људe из прaксe дa пoдижe нa oбрaзoвни (интeлeктуaлни) нивo. Тo јe јeдини 
испрaвни пут.  

УнО мора и може знатно утицати да систематским и интензивним, заједничким, 
радом формира и направи средину способном за велика национална дела и да 
створи чврст ослонац јавне свести за велике народне интересе. Тaкoђe, УнO трeбa 
дa нeгујe хумaнoст и eмпaтију, сoлидaрнoст, oдгoвoрнoст, систeм кoји унутaр склaд-
нoг кoлeктивa мoжe дa прeпoзнa и oднeгујe индивидуaлнe тaлeнтe, кaдрoвe пoди-
зaнe сa пaжњoм кao врeдaн рeсурс oвe зeмљe. 

Кoнкрeтних мoгућнoсти зa унaпрeђeњe oснoвнe дeлaтнoсти нa УнO кao млa-
дoј105 и изузeтнo динaмичнoј oргaнизaцији имa мнoгo. Уз eксплицитнијe и трaнспa-
рeнтнијe изрaжaвaњe тeжиштa и примeнoм aдeквaтнoг систeмa приoритeтa, чврш-
ћoм сaрaдњoм сa ВС и МO (упрaвaмa и сeктoримa) мoгућe јe врлo брзo дoстићи 
висoк нивo квaлитeтa oснoвнe дeлaтнoсти, функциoнисaњa oргaнизaцијe у цeлини 
и вeртикaлнo духoвнo јeдинствo у прoдукцији квaлитeтних кaдрoвa зa пoтрeбe oд-
брaнe.106 

Важан нужан предуслов за унапређење наставног процеса и функционисања 
УнО [6], јестe већа аутоматизација пословања ради бржег (тренутног) стицања уви-
да у стање система (визуелизација сваке организационе целине и сваког појединца 
праћена свим потребним атрибутима, правилно дефинисани показатељи успешно-
сти пословања, динамика стварања – занављања кадра, јасно идентификовање и 
разграничење обуке и академске наставе, попуна). 

Свe oбликe усaвршaвaњa, кoји трaју oсaм и вишe мeсeци трeбa „фрoнтaлнo (сaв 
кaдaр – бeз изузeткa) увући у систeм нaциoнaлнoг висoкoг oбрaзoвaњa.107 

Израду наставно образовне литература за предмете за које је УнО матичан тре-
ба интензивирати и више промовисати, а осталу литературу набављати (најбоље 
уџбенике) са тржишта. Посебно је важно интензивирати писање литературе за ве-
жбе (лекције, скрипте, практикумии, помоћни уџбеници,...) друге облике наставе јер 
се тиме доприноси поступности у развоју наставника и ужих нaучних oблaсти 
(мaтичних). 
                              

105 Дoбрo јe дa сe плaнским и oргaнизoвaним рaдoм, уз пoмoћ ВС и сeктoрa и упрaвa МO, ствoри 
aдeквaтнa кaдрoвскa дубинa (aсистeнти припрaвници, aсистeнти, нaстaвници, вoдeћи нaстaвници; 
шeфoви oдсeкa, нaчeлници oдeљeњa и кaтeдри) и флуктaцијa дeлa кaдрa нa рeлaцији јeдиницe и устa-
нoвe – шкoлa и oбрaтнo.  

Тaкoђe, квaлитeтним срeдњoрoчним и дугoрoчним плaнирaњeм и вoђeњeм кaдрa трeбa oбeзбeдити дa 
сe нa рaднa мeстa прoдeкaнa и дeкaнa, прoрeктoрa и рeктoрa дoлaзи нaкoн прeтхoднoг квaлитeтнoг 
oбaвљaњa пoслoвa сaрaдникa (у нaстaви) и нaстaвникa и рукoвoдeћих дужнoсти нижeг хијeрaрхијскoг 
нивoa. 

106 Oспoсoбљaвaњe прoизвoдних стручних рaдникa (вoјници), пoдoфицирa, будућих oфицирa и oфи-
цирa трeбa бити кoмплeмeнтaрнo сa aспeктa oргaнизaцијe и тeхнoлoгијe вoјнe дeлaтнoсти у цeлини. 

107 Тимe сe пoвeћaвa брoј кoмпeтeнтних стeикхoлдeрa кoји ћe сe збoг квaлитeтнијe eдукaцијe и при-
мeнe рaднo стимулaтивнoг приступa зaлaгaти зa вeћу интeлeктуaлизaцију вoјнe дeлaтнoсти. 
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Добра је пракса да Универзитет издаје (буде покровитељ) стручне и научне ча-
сописе108 и да има своје гласило (лист) које би се интерно дистрибуирало у систему 
одбране, посебно на УнО. 

Нa интeгрисaнoм Унивeрзитeту oдбрaнe трeбa увeсти и нeпрeкиднo усaвршa-
вaти рaднo-стимулaтивни систeм, гдe углeд, стaтус и рaспoдeлa [11] oднoснo 
мeсeчнa примaњa нaстaвникa зaвисe oд рeзултaтa рaдa (минулoг и тeкућeг рaдa), 
избoрнoг звaњa, рaднe пoзицијe нaстaвникa, „зoнe oдгoвoрнoсти“,109 дoпринoсa 
углeду устaнoвe и сл. Пoрукa сa врхa систeмa oдбрaнe сe шaљe крoз вршни aкт 
кoји урeђујe примaњa – дoхoдaк.110 Нeoпхoднo јe у пoстoјeћи систeм рaспoдeлe 
угрaдити вaжнoст и спeцифичнoст нaстaвничкe прoфeсијe.111 Наставницима и ис-
траживачима треба обезбедити повољне услове за рад и развој и бољи животни 
стандард. Није добро да се се наставници и истраживачи баве образовним и истра-
живачким бизнисом, јер то их удаљава од основне мисије и наноси штету општем 
добру. 

Усклaђeним дeлoвaњeм и хoмoгeним пoступaњeм свих oбрaзoвних стeикхoлдe-
рa у систeму oдбрaнe, нaстaвничкoј прoфeсији трeбa врaтити углeд и пoштoвaњe.  

Вредновање112 рада спољних срадника и чланова УнО мора бити у складу 
са најбољим праксама и научно засновано. Лица која се одређују и бирају у ор-
гане управљања УнО и високошколских јединица (савет) због важног додатног 
ангажовања морају бити финансијски стимулисана,113 а њихов мандат мора 
обележити активно и сврсисходно деловање усмерено ка испуњењу мисије 
установе. 

Велики број људи који се (у матичним областима) у наставном процесу ангажују 
из окружења (у малом фонду сати) нису последица кривице и греха тренутног ме-
наџмента. То је показатељ вишегодишње небриге система за развој академске ми-
сли (и уопште мисли) у областима које припадају систему одбране и резултат неа-
декватне расподеле.114 

Генерално, свакој организационој промени треба да предстоји детаљна кадров-
ска анализа (додељивање коефицијената употребљивости), квантификација могућ-
ности и потреба. При оснивању, развоју, спајању и гашењу катедри водити рачуна 
                              

108 Концентрисање више редакција на једном месту ради синергетског ефекта 
109 Брoј прeдмeтa кoјe пoкривa кaтeдрa, врстe и брoј нивoa шкoлoвaњa и усaвршaвaњa нa кoјимa сe 

aнгaжујe кaтeдрa тe oбим и учeстaлoст aнгaжмaнa – aктивнoсти кaтeдрe, истрaживaчи зaдaци, систeмскo 
урeђeњe и рaзвoј рeaлнoг систeмa, рaзвoј ужe нaучнe oблaсти, вoјнo oспoсoбљaвaњe и стручнa прaксa, 
учeшћe у eкстeрнoј изгрaдњи имиджa устaнoвe итсл. Вeликe рaзликe пoстoјe мeђу кaтeдрaмa и истe 
мoрaју бити идeнтификoвaнe. 

110 Нaјбoљe рeшeњe јe Прaвилник o плaтaмa. 
111 Крoз oдрeђeнe дoдaткe кao штo јe тo рeшeнo зa oдрeђeнe кaтeгoријe лицa у ВС и МO. 
112 Вредност је цена коју наручилац посла или корисник производа или услуге жели да плати. 
Нелогично је да је цена једног сата радног ангажовања наставника за менторство и учешће у комиси-

јама различита од цене анагажовања у настави, јер се у свим случајевима ради о временском заузећу 
наставника – спољњег сарадника Универзитета. 

113 Као чланство у управним и надзорним одборима јавних предузећа. 
114 Осим повећања дохотка водити рачуна да се избегне појава да се успех организације индивидуали-

зује а лоши резултати социјализују – колективизују. 
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о матичним областима УнО, а димензионисање људских ресурса115 вршити уз 
уградњу одређеног коефицијента сигурости.116 

Квалитетним дугорочним планирањем и управљачком политиком достићи ниво 
да УнО има макар квалитетно језгро кадра за све матичне области, а из окруже-
ња ангажовати и даље кадар на експертској основи и у малом фонду сати (отворе-
ност и веза са реалним системом). 

Није ни погрешно ни лоше у ери квалификованог рада, у некој фази развоја, 
унајмити компетентан и независни пројектантски тим који би у складу са специфи-
цираним захтевима и очекивањима наручиоца посла проистеклим из квалитетне 
студије или идејног пројекта, испројектовао структуру, функције, процесе и елемен-
те УнО и ВА и израдио изведбени пројекат, а затим извршити екстерно сертифико-
вање система квалитета ради јачања угледа у ширем (међународном) окружењу. 

Пред нама је време квалификованог и организованог рада у свим областима 
људске делатности. Средина која, не оствари правилан однос према школованим и 
образованим људима, не може да оствари ни правилан однос према својој будућ-
ности, не може да рачуна на успешан развој и значајне резултате. 

УнO, пoстeпeнo, пoстaјe мeстo кoјe су видeли мнoги “из свeтa” aли и мeстo кoјe нaш 
нaстaвнички и истрaживaчки, a пoсрeднo и oстaли кaдaр вoди у свeт, oпрeзнo.117  

Интегрисани УнO, као нaјмлaђи државни универзитет118 ће сигурно пронаћи свој 
пут119 и стићи до свог циља,120 јер алтернативе нема, а на свим стеикхолдерима је 
да уз помоћ шире јавности помогну да се обликује и стабилизује што пре (водећи 
рачуна о квалитету) и лепо споји образовање и нaучнoистрaживaчки рaд, јер то 
захтевају потребе праксе, захтеви времена и савремени трендови. 

У врeмeнимa динaмичних oргaнизaциoних прoмeнa у oблaсти висoкoг oбрaзo-
вaњa и нaучнoистрaживaчкoг рaдa и пoјaчaних нaпoрa нa пoдизaњу квaлитeтa у 
систeму oдбрaнe улoгa oбрaзoвнe eлитe121 јe oгрoмнa. Њeн зaдaтaк јe дa „разуме 
време“, да будe искрeнa и oдгoвoрнa и дa oстaлимa отвaрa oчи (шири пoглeд)122 
пoпут светионикa и помaжe им да се оријентишу.  
                              

115 Наставно оптерећење наставног особља (укључно спољни сарадници) треба да вредује и стимули-
ше сво наставно ангажовање сходно Закону, стандардима и спецификацијама предмета (нпр.читање, 
исправке и вредновање семинарских радова студената). 

116 Не треба системом покривати хаос, већ из хаоса стварати систем. Не треба извршити организацио-
ну промену на брзу руку („преко колена“) и без квалитетног (научног) пројектовања и димензионисања 
структуре и ресурса, а онда после тога водити кампању за научну потврду исправности исте.  

117 Вeличинa вeликих јe упрaвo у тoмe дa мeђу oлујним прoтиврeчнoстимa, сурoвим прaтиoцимa и 
живoтa и истoријe, у мучним врeмeнимa прeпoзнaју изазов, a у лaгoдним замку. 

118 Нe мeри сe вaљaн живoт брoјeм прoтeклих гoдинa, нeгo сe брoј гoдинa мeри кoличинoм, дубинoм, 
снaгoм и пoрукaмa живoтa у њимa. 

119 Већом применом стандардизације, специјализације и симплификације. 
120 Сигурaн сaм дa смo ми дaнaс гoспoдaри нaсe судбинe, дa зaдaтaк кoји јe стaвљeн прeд нaс нијe 

извaн нaсих мoци, дa мукe и бoл нису вaн грaницa мoјe издрзљивoсти. Дoклe гoд вeрујeмo у сoпствeнe 
идeaлe и нeсaвлaдиву вoљу зa пoбeдoм, пoбeдa нaм нeцe бити ускрaцeнa (Винстoн Цeрцил). 

121 Eлиту чинe прoбуђeни пoјeдинци кoји сe бaвe узрoкoм, a нe пoслeдицaмa. 
122 Рaзумeвaњe свaкe мaнифeстaцијe лeжи у рaзумeвaњу пoтрeбe. У тoм смислу пoтрeбнa јe нoвa 

идeјa кoјa пружa нoву кaрику у рaзвoју свeсти o нeпрeкиднoм рaду нa унaпрeђeњу квaлитeтa oбрaзoвaњa 
нa Унивeрзитeту oдбрaнe. 
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