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УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
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ад је произашао из комплексног и на научној методологији заснованог истраживања чији су резултати посебно приказани и у одговарајућем поступку еволуирани.1) У питању
је само сегмент сазнања из опуса теоријских и емпиријских основа
о специфичностима руковођења антитерористичким снагама. Садржи приказ концептуалног оквира и полазишта експертизе, као и
структуру експерата, затим приказ емпиријских оцена, како оцене о
специфичностима руковођења антитерористичким снагама, тако и
о посебностима менаџмента људским ресурсима у противтерористичким јединицама, и најзначајнија сазнања из овог емпиријског
истраживања.
*Аутор ради у Војној академији, Београд.

емократске промене у нашем друDштву,
а у оквиру њих и реформе у си-

стемима одбране, безбедности и заштите,
наглашавају потребу постизања ефикасности
свих његових субјеката. Тиме се потенцира улога руковођења и, у оквиру њега, руковођења антитерористичким снагама, чијим деловањем
треба спречити и успешно се борити против тероризма – глобалног зла данашњице и највећег
безбедносног изазова, ризика и претње. У том
1) Истраживање је спроведено за потребе израде докторске дисертације под називом „Специфичности руковођења
антитерористичким снагама“ коју је аутор одбранио у априлу 2008. године у Војној академији.

Снимио: Р. Поповић

контексту важним се намеће изградња адекватног система руковођења антитерористичким
снагама, заснoваног на научним основама и искуствима добре праксе у супротстављању и
борби против тероризма.

Спроведено емпиријско истраживање
После спроведених теоријских истраживања и уопштавања праксе о специфичностима
руковођења антитерористичким снагама пришло се и емпиријском истраживању, чији је
предмет (садржај) усмерен на остваривање

менаџмента (управљања) људским ресурсима
у антитерористичким и противтерористичким
јединицама.
Емпиријско истраживање обухватило је
сагледавање схватања руковођења у противтерористичким и антитерористичким јединицама на основу едукације, праксе и интуиције
руководилаца.

Концептуални оквир и полазишта
експертизе
Концептуални оквир. Емпиријско истраживање под називом „Специфичности руковођења антитерористичким снагама“ представљало
је научно истраживање које је имало за циљ
идентификацију и експликацију карактеристика
руковођења антитерористичким снагама у Републици Србији. Основ за сагледавање индикатора стања и веза између њих је анализа
критичких ставова руководилаца у антитерористичким снагама Војске Србије и Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, сакупљених истраживањем, које је спроведено крајем 2006. године.
Емпиријско истраживање обухватило је анкетирање стручњака – официра на различитим
дужностима, који су сврстани у оквире нижег,
средњег и високог нивоа у антитерористичким,
односно противтерористичким јединицама у
Републици Србији. Као инструмент истраживања стања у области руковођења у јединицама
за противтерористичка дејства послужио је анкетни упитник, формиран у облику затворених
(диригованих), полуотворених (полудиригованих) и отворених питања. Истраживањем је обухваћено 34 испитаника.
Први део упитника, који се састоји од 7 питања, односи се на опште податке о анкетираној популацији (демографске карактеристике).
Други део упитника, тј. прва батерија питања
(четири питања), има за циљ сагледавање специфичности руковођења, заснованог на конкретном искуству испитаника. Друга батерија
питања из упитника (10 питања) односи се на
утврђивање посебности менаџмента људских
ресурса у антитерористичким снагама.
Статистичка обрада података извршена је
креирањем одговарајуће базе података и употребом алата за статистичко извештавање. У
складу са постављеним циљевима истраживања коришћени су поступци дескриптивне статистике (дистрибуција, фреквенција, показатељи
структуре појаве, показатељи хомогености –
пондерисана средња вредност, стандардна девијација, коефицијент варијације). Резулати су
затим пропраћени одговарајућим графичким
2)

Од лат. pondus – тежина.
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приказима, ради што комплетнијег тумачења
ставова анкетираних.
Као адекватне методе за сакупљање података и њихову анализу искоришћени су
принципи хеуристичког решавања проблема.
У анализи је коришћена процедура експертског оцењивања (експертиза) методом „Делфи“. Овај метод примењен је као систематско
прикупљање података – мишљења компетентних стручњака, обраде тих мишљења и доношења закључака – усаглашавања мишљења
у виду групне „истините оцене“. Како је емпиријско истраживање имало за циљ и утврђивање компетенција руководилаца, пошло се
од претпоставке да управо дистрибуције атрибутивних обележја експерата, по већ идентификованим индикаторима – године старости,
године искуства, стручна спрема и слично –
могу да прикажу реалну слику стања.
Одговори руководилаца – експерата обрађени су према методологији експертизе, успостављањем експертских група компетенције и
доделом одговарајућих тежинских фактора. У
случајевима анализе одговора са рангирањем
употребљена је техника тежинских скорова,
ради правилне процене истините оцене
експерата. Одговори на појединачна питања у
упитнику обрађени су пондерисањем, дакле,
узимањем у обзир тежинских фактора конкретних експерата.
Фреквенција појављивања једне вредности обележја у статистичкој серији јесте мера
значаја (или пондер)2) те вредности у посматраној појави. Дакле, приликом рачунања аритметичке средине води се рачуна не само о
укупном броју вредности обележја (броју n),
већ и о значају (тежини) сваке од њих. Зато је
пондерисана аритметичка средина рачуната
по следећем обрасцу:
x f + x 2 f 2 + ... + xi fi + ... + xn fn
X= 1 1
f 1 + f 2 + ... + fi + ... + fn
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Истинита оцена добијена је по формули:
Op= ΣXiKi / ΣKi, где је Xi вредност појединог
одговора, а Ki тежински фактор појединог експерта. Ради мерења дисперзије одговора експерата на поједино питање утврђују се мере
хомогености оцене. За то су коришћене мере:
– варијанса s 2 =
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просек квадрата одступања вредности појединачних обележја ( x i ) серије са елемената од
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њихове пондерисане аритметичке средине ( x i ),
– стандардна девијација ,
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апсолутна мера дисперзије, позитиван квадратни
корен варијансе и коефицијент варијације

V % =

s
× 100
X

као релативна мера дисперзије појаве.
Полазишта експертизе. Експерти који су
дали мишљење о руковођењу у антитерористичким снагама оцењени су коефицијентом
компетенције који се креће у распону од 0,00 до
1,00. Коефицијент компетенције формиран је
као аритметичка средина коефицијента знања и
коефицијента аргументованости. Мерне скале
за коефицијент знања и аргументованости, као
и приказ појединачног израчунавања коначног
коефицијента компетенције за експерта су: године старости и пребивалиште – 0,3; ефективна дужина радног стажа – 0,3; стручна спрема –
0,4; дужност коју обавља експерт – 0,7; дужина
стажа на садашњој дужности – 0,3.
Група
Коефицијент
компетенције експерта

На основу припремљених скала за вредновање компетенције експерата утврђено је
да се сви експерти, њих 34, могу сврстати у
пет група, приказаних у табели 1.
Серија података која приказује фреквенције појаве експерата одређеног коефицијента
компетенције приказана је у табели 2.
За приказ хомогености овог обележја наведене су следеће мере варијабилитета:
– средња вредност коефицијента компетенције: Ks = 0,82
– стандардна девијација: σ = 0,09
– коефицијент варијације: ν = 10,63%
Израчунате вредности указују на то да је
средње одступање појединачних вредности
коефицијента компетенције од средње вредности – 10,63%, односно 0,09 од просечног коефицијента компетенције.
Ове вредности несумњиво показују изразиту хомогеност интервјуисаних експерата у
односу на учесталост појављивања коефицијената компетенције, па је тиме испуњен један
од основних услова за добијање ваљаних резултата истраживања.
Релативно високи просечни коефицијент
компетенције, који произилази из претходне
дескрипције структуре експерата, представља

I

II

III

0,70 до 0,75

0,76 до 0,80

0,81 до 0,85

IV
0,86
до
0,90

V
0,91 до
1,00

Табела 1 – Расподела експерата у групе
Табела 2 – Расподела експерата по коефицијентима компетенције
Коефицијент
компетенције
експерта (Ki)
Фреквенција
појављивања
(fi)

0,70 до 0,75

0,76 до 0,80

0,81 до 0,85

0,86 до 0,90

0,91 до 1,00

12

5

9

4

4

Пол
Mушки
Женски
Укупно

0,70
6
0
6

0,75
6
0
6

Коеф. компетенције
0,80
0,85
0,90
5
9
4
0
0
0
5
9
4

Tабела 3 Дистрибуција испитаника у односу на пол

гарант високе поузданости експертизе (постоји, наравно, још фактора који утичу на поузданост, који ће бити поменути током анализе),
чиме је испуњен још један веома важан предуслов за озбиљан истраживачки рад којим се
може доћи до релевантних резултата истраживања. Међутим, хомогеност анкетираних експерата произилази из чињенице да је највише
оних (12) из прве групе компетенција, чији је
коефицијент компетенције од 0,70 до 0,75, дакле најнижи, док је оних из пете групе, чији је
коефицијент компетенције највиши (од 0,91 до
1,00) само 4.

Структура експерата по
демографским карактеристикама
Првих седам питања анкете конципирана
су ради добијања општих података о анкетираним експертима са циљем да се сагледа репрезентативност узорка емпиријског истраживања.
Поред тога, добијени подаци и резултати из ове
групе (батерије) питања доводиће се у везу са
одговорима из других двеју група питања – о
специфичности руковођења антитерористичким јединицама, као и о посебностима менаџмента људских ресурса у антитерористичким
снагама, ради што валиднијег тумачења, интерпретације и давања предлога за имплементацију резултата емпиријског исраживања.

Полна структура експерата
Намеће се податак да су сви експерти који су обухваћени овим испитивањем мушког
пола, из чега произилази да у окружењу у којем је извођено испитивање нема експерата
женског пола, јер не постоји ни један разлог
због којег не би ушли у ову групу да их је било.
3)
У Војсци Србије – у њеном професионалном саставу има
159 жена, 14 официра, 32 подофицира и 113 војника. Само
мали број жена је на служби у противтерористичкм јединицама, а још увек их нема у руководству ових јединица. Равноправност полова чини данас нераздвојни део корпуса
људских права и представља један од основних показатеља демократичности друштва. То опште опредељење савременог света исказано је одредбама Резолуције Савета
безбедности УН 1325, којом се захтева повећана представљеност жена на свим нивоима доношења одлука, у националним, регионалним и међународним институцијама.
Види шире у: Шарановић, др Јованка и Килибарда, др Зоран, Школовање девојака на Војној академији, МО, Сектор
за људске ресурсе, УШ, ВА, Београд, 2007, стр. 59.
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0,95
2
0
2

1,00
2
0
2

Укупно
34
0
34

То, даље, доводи до разложне претпоставке
да их међу експертима уопште и нема, а ако
их и има – у занемарљивом су броју.3)
Такво стање отвара нека нова питања,
пре свих оних која трагају за путевима којима
трба да иду реформе ових снага. Питање заступљености женског пола у антитерористичким снагама није формалне природе, нити се
исцрпљује тако једноставним разлозима (ма
колико и они били значајни) као што је једнакост полова. Оно је много комплексније и, наравно, произилази из потребе да ове снаге
делују ефикасније у остваривању својих
основних задатака.
Док терористи свих врста данас, у све своје структуре, у великом броју укључују и своје
истомишљенике женског пола, уносећи у свој
рад женску суптилност и домишљеност, неозбиљно је, најблаже речено, веровати да ће се
на најбољи начин таквом начину мишљења
ефикасно супротставити експерти мушког пола. Најмање што морају да учине је да се са
њима консултују како би успешно парирали новом таласу тероризма чији су креатори и жене.
Без већег залажења у суштину овог проблема, убедљива су и овако овлашна осматрања да је нужно мењати кадровску структуру по
полу. То захтева управо специфичност руковођења у антитерористичким структурама.

Старосна структура
Руковођење антитерористичким снагама
у Србији поверено је превасходно експертима у четвртој деценији живота – старости између 31 и 40 година (30, односно 88%). То је
свакако тренд новијег времена, произашао из
критике досадашњег рада ових снага као и
потребе да се изврше корените реформе у
овом сегменту одбране. Сигурно је да људи
овог доба старости могу успешно да понесу
тај терет, јер су то године пуног сазревања
личности, великих виталних способности и
креативних могућности – они су способни да
успешно одговоре изазовима новог времена.
Али, питање је да ли могу успешно и да га
изнесу без већих тешкоћа, када поред себе немају или имају у симболичном броју искусне
руководиоце, каљене у ранијим акцијама, сталожене у размишљању и разложне у доношењу закључака.
Не смеју се занемарити ни чињенице да у
овом старосном добу ови руководиоци морају
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Стручна спрема
Висока
Виша
Средња
Укупно

0,70
4
0
2
6

0,75
4
1
1
6

Коеф. компетенције
0,80
0,85
0,90
4
9
4
1
0
0
0
0
0
5
9
4

0,95
2
0
0
2

1,00
2
0
0
2

Укупно
29
2
3
34

Табела 4 – Дистрибуција испитаника у односу на стручну спрему

да остварују и своју животну улогу – формирање породице, као и да озбиљно раде на себи
(командно-штабно и друго функционално усавршавање).4)
Изложено наглашава посебну обавезу и
одговорност главних кадровика у војсци и полицији (министара, начелника и директора) за
остваривање активности управљања људским
ресурсима, а наочито, регрутовања, селекције,
оцене перфоманси, тренинга и развоја каријере руководећег састава у противтерористичким и антитерористичким јединицама.

Образовна структура експерата
Стручна спрема испитаника је импозантна
– чак 29 је са високом стручном спремом, па
бисмо могли очекивати веома квалитетне
одговоре на постављена питања – далеко
изнад просека. То се мора узети у обзир при
извођењу крајњих резултата овог испитивања,
јер узорак, по овом сегменту, није типичан,
јесте респективан, али не може да буде
репрезентативан.

Поред тога, стручна спрема подразумева
теоријска знања, што је почетан услов за
успешан рад, односно за расуђивање о појединим питањима из проблематике руковођења
антитерористичким снагама. Судећи по осталим параметрима који се тичу ове групе,
теоријска знања су доминантна, а искуства у
раду прилично оскудна, јер нити је било
довољно времена и догађаја у којима су лично
учествовали да би их стекли, ни довољно
прилика да се упознају са искуствима других,
оних који их заиста имају – због немарног
односа, при реформисању снага, према
старијим, дакле искусним, кадровима.

Структура експерата
по пребивалишту
Према подацима које су о себи дали
испитаници, види се да експерти живе у граду
4)
У прилог изложеном говоре Левинсонове фазе у развоју
одраслих. Шире у: проф. др Мића Јовановић „Интеркултурни менаџмент“ V издање, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд, 2004, стр. 252-255.
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Снимио: Р. Поповић

старешина ових јединица који станује у граду
путује у други град где му се налази седиште
јединице. Не упуштајући се у разлоге (нерешено
стамбено питање, становање код родитеља,
јефтинији стан на селу и сл.) примећује се да за
изузетно битну организацијску способност и
мобилност ових јединица није добро да имају
руководиоце „на точковима “.

Структура експерата по
ефективном радном стажу

(њих 30 или 88%). Главнина структуре
експерата по пребивалишту је логична и
типична за руководиоце оваквих јединица.
Наиме, природно је да живе у граду, где
обављају своје свакодневне послове и где имају
већину услова за своје даље усавршавање у
струци. Поред тога, претпоставка је да су мање
– више потпуно отворени за прихватање
информација сваке врсте, што сваку личност
чини богатијом, спремном на размишљање, а то
значи и креативном – једноставно, град јесте
природно станиште људи који имају и духовне
потребе.
Међутим, није занемарљив број оних који
живе у варошицама (2 или 6%), колико је и
оних који живе у селу. Скоро сваки девети
руководилац станује ван седишта својих
јединица пошто су оне обично лоциране у
највећим градовима или на периферији истих.
Није искључено, и додатно, да један број
5)
Ови експерти раде на бенефицираним радним местима,
па за краће време навршавају свој пензијски стаж.
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Запажа се да је група испитаника релативно
млада (у првој је половини радног века), јер у њој
преовлађују они чији је радни стаж до 10 година
(16–47%). То не значи да они нису компетентни
зато што су тек у развоју каријере, јер се у пракси
сматра да се за пет година, уз планско и
организовано увођење у посао, уз менторство,
додатну и перманентну едукацију и тренинг,
може стићи до професионалаца за обављање
послова, па тако и оних којима се супротставља
и бори против тероризма. Када томе додамо оне
чија је дужина ефективног радног стажа од 11 до
15 година (11–32%), онда оваква констатација
добија још већу тежину (27–79%). Остали, једва
њих 7, провели су на овим и сличним пословима
16–20 година (5), односно 21–25 година (2).
Млађих од пет година радног стажа нема и не
треба да их буде. Зашто нема у узорку оних
преко двадесетпет година радног стажа остаје
да се истражи. Вероватно да утицаја има то што
су они при крају радног стажа (пред пензионисање).5)
Овде се указује прилика да проговоримо
нешто о искуству стеченом радом у јединицама
безбедности. Оно је, бар кад се тиче полицијских
снага, деценијама односило превагу над свим
осталим способностима, пресудно утичући чак и
на стварање хијерархије у руководећем кадру.
Такво схватање, свакако, данас није одрживо, не
само што у себи садржи доста волунтаризма,
појединцима ствара ореол непогрешивости,
ауторитета и пружа им понекад неограничена
овлашћења, гушећи сваку свежу идеју – већ и
због тога што је знање стечено искуством знање
прошлог времена. Наиме, оно је стечено на
неким минулим догађајима, у неким другим
временима, при једном степену схватања и
опремљености терориста за своја дејства. Како
терористичка мисао еволуира изграђујући нова
схватања, прихватајући нова сазнања и
технологије, искуства антитерориста стечена у
ранијим акцијама природно постају немоћна, па
најчешће неупотребљива и узалудна.
Међутим, ово није пледоаје за искључивање
искуства из сваке употребе, напротив, ово
разматрање је плод сазнања да се данас ове
снаге олако лишавају својих ветерана, често

VIDOVI, RODOVI

ниподаштавајући сваку вредност које собом носи
искуство. То, наравно, није добро, пре свега за
одбрамбену моћ наше земље, јер искуство носи
собом и неке непролазне вредности које се не
могу научити преко ноћи, из књига. Ако ништа
друго, године бављења овим пословима
развијају интуицију, која је увек драгоцен сегмент,
нарочито при антиципирању терористичких
појава.
Идеална комбинација ових наизглед
супротстављених вредности јесте нешто чему
трба тежити, а то ће се постићи ако се овом
проблему приступи без острашћености ма које
врсте. Дакле, међу руководећим кадровима
мислимо да треба имати више него што је у
табели приказано људи са огромним искуством,
макар имали и само статус саветника, по
рецепту: обавезно их саслушати – без обавезе
да се послушају.

Структура експерата
по дужности коју обављају
У табели 5 приказана је структура према нивоима руковођења анкетираних.
Према дужности коју обављају експерти
се сврставају у руководиоце нижег, средњег и
високог нивоа, те се може рећи да су заступљени сви нивои. Анкетирани су руководиоци
од нивоа командира тима, преко командира
чете, референата у одсецима, начелника реферата, до помоћника команданта батаљона
и команданта батаљона. Овакав избор обезбеђује широку лепезу мишљења преко којих
се може доћи до података који одсликавају
приближно право стање схватања руковођења
у антитерористичким снагама, што је значајно
за ова разматрања.

Табела 5 – Структура експерата по дужности коју обављају
Дужност
Командант батаљона, заменик команданта
Носиоци командних функција у штабу
Командир чете, командир тима
Снимио: Р. Поповић

Број анкетираних
6
17
11

Ваља приметити да највише њих припада
тзв. групној (штабској) структури која се образује и функционише уз руководиоце на вишем
нивоу. Збирно инокосни руководиоци (команданати и командири) чине половину од испитаника, с тим што их је највише из ове категорије, из
реда нижег, оперативног нивоа руковођења –
оних који су у жижи непосредних припрема и
деловања антитерористичких јединица.

Структура експерата по времену
проведеном на садашњој дужности
Од укупног броја испитаних преовлађују
они који немају велико искуство у обављању
актуелне руководеће функције, или они који
немају до пет година проведених на садашњој
дужности (30), од чега је највише оних до три
године (21) који највероватније дају основни
тон раду. С једне стране то је добро, јер се намеће оправдана претпоставка да је у раду
ових људи пуно живости, ентузијазма, свежих
идеја и посвећености послу којег су изабрали.
Међутим, поставља се питање како се све то
каналише, на ком нивоу, јер коефицијенат компентенција ове скупине је неминовно осредњи,
са високим коефицијентом компентенција је
само четири испитаника (ако узмемо да епитет високе компентенције заслужују само они
чији је коефицијенат компентенције 0,90, 0,95
и 1,00). Али, ако пооштримо критерије, па под
„висока компентенција“ подведемо само оне
са 0, 95 и 1,00, онда уочавамо да међу овим
испитаницима овакве категорије и нема.
Само њих 6 % са стажом преко пет година
на актуелном радном месту и исто толико са
стажом преко десет година казује да је флуктуација ових кадрова велика (пензионисање, одлазак, смене и премештање једног броја
руководилаца на дужности ван ових јединица).

Под претпоставком да узорак одсликава
неку реалну слику стања у антитерористичким
снагама Републике Србије, из овог разматрања произилази да се не треба олако одрицати
високих експерата због формалних или других
разлога и тиме слабити моћ антитерористичких снага, већ њихову „застарелост“, па и „неподобност“ решавати на други начин.
Може се констатовати да је батерија питања
у погледу структурних показатеља о руководиоцима противтерористичких и антитерористичких јединица испунила своју функцију, те да су у
емпиријском истраживању учествују прави репрезенти руководећег састава ових јединица. На
основу табела и графикона, сачињених од података које су испитаници дали о себи, њихове анализе – долази се до приближно тачног
профила групе и појединаца који је чине, што
омогућава сигурнију валоризацију њихових одговора на постављена питања из области руковођења.
Просечан експерт из третитарног скупа
има 31 до 40 година, мушког је пола и живи у
градској средини. Базира своје мишљење превасходно на теоријским знањима које му је донело високо образовање, 5 до 10 година
ефективног стажа, искуство у руковођењу на пословима командних функција у штабу у трајању
од једне до три године на садашњој дужности.

Приказ експертских оцена
Као што је већ наговештено главна сазнања емпиријског истраживања изложиће се у
оквиру два поднаслова и то приказом експертских оцена које се односе на: /1/ специфичности руковођења антитерористичким снагама и
приказом оцена експерата које се односе на
/2/ менаџмент људским ресурсима у антитеро-
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ристичким снагама. По наведеним одговорима
приказаће се само општија сазнања.

Оцене о специфичностима
руковођења антитерористичким
снагама
Ова група (батерија) питања постављена
је са циљем да се дође до схватања праксе о
специфичностима руковођења антитерористичким снагама. Пошто се заснива на конкретном искутву експерата за руковођење
овим снагама (њихова компетентност и репрезентативност изложени су у претходном поглављу), има посебног значаја за унапређење
праксе и развој теорије руковођења антитерористичким снагама. Следи презентација одговора и анализа на сва четири постављена
питања.
Питање о редоследу операција у процесу
руковођења противтерористичким јединицама. Према одговорима анкетираних, на првом месту је рангирано планирање, на другом
месту организовање, на трећем додела задатака, на четвртом координација, а на петом
праћење и процењивање. На шестом месту
рангирана је контрола, на седмом извештавање и информисање, а на осмом анализа и
оцена.
Овакав резултат указује на недовољно познавање процеса руковођења анкетираних
експерата, с обзиром на значајно померање у
односу на теоријом предвиђени редослед: на
првом месту, а не на петом (!) јесте праћење и
процењивање, а потом следе планирање, организовање, додела задатака и координација.
Постављање операције праћења и процењивања чак на пето место може се разумети једино тиме што су, забуном, експерти мислили
да се прати и процењује већ започета акција,
али се, свеједно, не може правдати. Очигледно да су експерти пре свега војне старешине
или су завршили војне школе и/или војно усавршавање. У овим школама изучава се да је
планирање прва процесна функција руковођења, а пошто је тероризам пре свега безбедносни изазов, ризик и претња, то се у овом раду
излаже становиште теорије полицијског руковођења по којој процес руковођења започиње
праћењем и процењивањем. Редослед је другачији од предвиђеног и код експертске процене последње две операције, где су експерти
анализу и оцену поставили као завршну операцију, уместо извештавања и информисања.
На оваквом одговору експерата не треба
превише замерити јер има и уџбеничке литературе која наводи овакав редослед, који је
несхватљив јер не могу се извештаји и информације послати надлежним органима или пла-

сирати јавности па тек да се потом врши
анализа и оцена поступања и постигнуто. Ти
извештаји и информације могу бити само прелиминарни, а не потпуни и са потребним својствима, а не може се и не сме у једној
хијерархијској организацији, какве су ове јединице, радити нешто за себе, а не истовремено
и за више руководство.
Запажа се да експерти средњег нивоа
компетенције (0.80 и 0.85) имају нешто већа
знања из теорије менаџмента. Ради се о стручњацима млађе генерације, од 25 до 35 година
старости, на средњем нивоу руковођења (носиоцима одређене функције у штабу – штабне
функције).
Међутим, експерти највишег и најнижег
коефицијента компетенције, према одговорима које су дали на ово питање, немају довољно знања из теорије менаџмента. Разлоге за
то најпре треба тражити у наставним плановима и програмима школа које су завршили.
Експерти са максималном компетенцијом припадају генерацији која, у свом школовању за
више штабне функције, није имала довољно
покривене области из теорије менаџмента.
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Експерти са минималном компетенцијом немају довољно знања о менаџменту услед недовољних могућности да сагледају систем
руковођења и командовања.
Наведене процесне функције руковођења
потребно је зато укључити у садржаје обуке,
која треба да прати целокупну каријеру руководилаца. Посебно је важно да се појача заступљеност теорије менаџмента, односно
руковођења у оквирима програма школовања
за командно-штабне функције и носиоце
највиших штабних функција у командама и
штабовима свих нивоа, закључно са Генералштабом Војске Србије. Решење је свакако у заступљеноти подручних функција у наставним
плановима и програмима адекватних едукативних садржаја, с једне стране, и покретање
и усмеравање оперативно-наставне функције
у том правцу, с друге стране, чиме би се омогућило инкорпорирање садржаја теорије менаџмента, па тако и управљања људским
ресурсима у наставне планове и програме.
Питање о основним дужностима руководилаца јединица за противтерористичка дејства. Ово питање је постављено у слободној
форми, са максимално дозвољене четири опције за упис одговора. Од анкетираних се очекивало да наведу да су основне дужности
руководилаца ових јединица: (1) Организовање и обезбеђење ефикасног и законитог по-
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ступања антитерористичких снага у супротстављању и борби против тероризма; (2) Представљање и заступање антитерористичких
снага у друштвеној заједници и пред надлежним органима; (3) Успостављање, изградња и
унапређење партнерских односа и садејства
антитерористичких снага са другим субјектима
супротстављања и борбе против тероризма, и
(4) Одлучивање о правима, дужностима и одговорностима припадника антитерористичких
јединица.
Међутим, експерти су дали сасвим другачије – нетачне одговоре тј. да су процесне
функције (контрола, додела задатака и планирање) истовремено и улоге тј. дужности руководилаца ових јединица.
Одговори који су још били значајно заступљени, осим наведених су: координација (12
експерата), праћење стања у јединици, што је
заправо контрола (8 експерата) и извођење
обуке (8 експерата). Само четири експерта
указала су на то да је једна од основних дужности руководиоца управљање људским ресурсима, а ни један експерт није издвојио
ефикасно и законито обављање послова,
представљање и заступање, као и успостављање и изградња партнерских односа.
Разлог за овакве (нетачне) одговоре лежи
у мањкавости већине теоријских схватања о
војном и полицијском руковођењу, па тиме и

VIDOVI, RODOVI

едукације засноване на њима, по којима се на
руковођење гледа само као на функцију, а не и
на улогу. Наиме, функције и улоге чине руковођење – оне су „сијамски близанци“.
Ипак, овакви резултати указују да експерти интуитивно-волунтаристички препознају дужности руководилаца, које произилазе из
основних начела руковођења (нпр. на законитошћу се инсистира при планирању и контроли). Зато не изненађује истицање контроле као
Снимио: Р. Поповић

најважније дужности и то код експерата средњег и нижег нивоа компетенције, јер се у
пракси потенцира потреба за законитим и ефикасним радом. При томе, додају јој задатке и,
што је посебно значајно – планирање, чиме се
стварају претпоставке ваљаног ангажовања.
Одговори анкетираних потенцирају законитост, односно инсистирање на одговорности,
што можемо истаћи као битну специфичност
руковођења противтерористичким јединица-

ма. Како су јединице састављене од професионалаца који често сами увиђају задатке, више треба истаћи потребу за планирањем и
контролом, него за наређивањем. Наиме, самосталним увиђањем задатака потребнија је
контрола од осталих функција, што испитаници и потврђују, с тим да јој треба додати и планирање ради смањења ризика приликом
извршавања задатака, који су врло комплексни, захтевни и високоризични. Тек када се
контролом уоче разлике између прописаног и
самовољног (непрописаног), треба реаговати
наређењима.
Питање о рангирању фактора од којих
највише зависи способност руковођења. На
првом месту је рангирана стручност, на другом
месту искуство, а на трећем карактер. Значајан број гласова добила је и мотивација, а у неколико се придаје значај и школској спреми.
Овакав резултат указује на уважавање доминације ауторитета као фактора руковођења.
Под ауторитететом се заправо подразумева
углед који руководилац ужива у окружењу
(радном и приватном, тј. колегијалном и породичном). С обзиром на избор особина које су
управо елементи ауторитета (стручност, стечено искуство и изграђени карактер), закључујемо да се као специфичност руковођења у
антитерористичким снагама издваја изузетна
улога ауторитета који има вођа тима (против-
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терористичког или руководног – на свим нивоима руковођења). Тиме се као битан фактор
руковођења у противтерористичким јединицама издваја тим као основна организациона
јединица. Њиме се, већ традиционално, уважава осећај заједништва који је развијен у
овим јединицама.
Примећује се да анкетирани експерти не
преферирају интуицију, која чини руководиоце
обдареним за обављање посла. Теорија и
пракса уз искуство и стручност ово својство руководиоца виде примарним. Судећи по узорку
анкетираних, актуелни руководиоци у антитерористичким јединицама тешко ће остваривати своју функцију јер је од ова три својства као
примарно имају само стручност, док им искуство, с обзиром на релативно кратак радни
стаж, није јача страна. Ако изостане и интуиција, онда ће они до одлука о руковођењу антитерористичким снагама веома тешко и са
недовољно елемената долазити. Ово тим пре
што за свако одлучивање, а посебно у руковођењу антитерористичким снагама, по правилу,
поред недостатка времена, недостају комплетне и правовремене – релевантне информације. Тај хендикеп се може надомесити само
искуством (и интуицијом) за руковођење.
Питање од којег се очекује критичка оцена о унапређењу руковођења. Ово питање је
постављено у облику отворене форме за упис
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Предлог
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Селективни процес: уважавати квалитет пре свега, добровољност,
мотивисаност, стручност, карактер
Мотивисаност руководећег кадра
Правовремена контрола
Праћење светских трендова у домену руковођења
Стручна едукација
Правилно и потпуно извештавање и информисање
Лични пример руководиоца је јако важан
Побољшати планирање
Прецизно издавање задатака
Анализа искустава из ранијег периода коју треба уградити у
наредне принципе руковођења
Поштовање једностарешинства и субординације
Заштита потчињених
Јасни циљеви у процесу одлучивања и командовања
Прилагођавање одлуке ситуацији на терену
Руковођење пратити на свим нивоима командовања
Руковођење прилагодити специфичности јединице

Број гласова
експерата
11
9
7
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Табела 6 – Предлози експерата о унапређењу руковођења

предлога испитаника о унапређењу руковођења, тј. значајним факторима у процесу осавремењавања руковођења у антитерористичким
снагама, са акцентом на искуство и особености
руковођења у антитерористичким, односно противтерористичким јединицама. У табели бр. 6.
приказани су најбитнији одговори испитаника.
Из наведених мишљења експерата као
специфичност руковођења антитеро-ристичких, односно противтерористичких јединица
истиче се, од појединачних фактора, важност
селективног процеса, који се мора обављати
по приоритету (дакле, независно од противљења руководилаца јединица у којима је тренутно распоређен кандидат који је прошао
селекцију за пријем) и уважавање принципа
добровољности при уласку у разматране јединице, али и при њиховом напуштању. Управљање каријером мора да уважава принцип
правичности, осим инсистирања на законитом
поступању, одговорности и етици, што истичу и
коментари испитаника. Тиме се ствара коректив у односу на законитост и вољни момент,
који је морална категорија. Тај коректив је
управо изражен етиком!
Пажљивија анализа свих наведених појединачних фактора од значаја за унапређење
руковођења антитерористичким и противтерористичким јединицама казује да се сви они
(укупно шездесет предлога анкетираних) могу
сврстати у две групе: (1) они који могућности
унапређења виде у области управљања људским ресурсима, односно (2) они који могућности
унапређења виде у побољшању (унапређењу)
процеса руковођења антитерористичким јединицама. У оквиру ових целина препознају се

битне подцелине попут оних које потенцирају
значај подстицаја путем мотивације и контроле
и других средстава и техника, затим препознавања особина личности у процесу селекције,
рад са људима и брига о људима и слично. Наведеним двема групама придодаје се и потреба отворености руковођења за утицаје из
окружења укључујући и светске трендове у руковођењу у противтерористичкој борби.

Оцена о посебности
менаџмента људских ресурса
у антитерористичким снагама
Последњи и најважнији сегмент упитника
односи се на менаџмент (управљање) људским ресурсима. Анкетна питања имају три
потцелине и постављена су следећим редоследом: она која казују на то да ли и како експерти схватају суштину, садржај и значај
менаџмента људских ресурса; питања на која
експерти својим одговорима сликају праксу, тј.
остваривање менаџмента људских ресурса и
подгрупа питања чији су резултати значајни за
претходну, а односе се на логистику – подршку
остваривању процеса људских ресурса у антитерористичким снагама. Ради се о сагледавању потребе, постојању и коришћењу
евиденција о људским ресурсима у овим снагама, посебно оних које омогућава коришћење
информационе технологије.6)
6)
Због ограниченог обима овог рада приказ одговора на
ову подгрупу питања се изоставља, осим у оквиру казивања
најзначајнијих сазнања емпиријског истраживања у наредном поглављу.
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Питање о познавању основних активности управљања људским ресурсима. На првом месту је рангирано планирање кадрова и
запошљавање, на другом анализа посла, на
трећем развој запослених, на четвртом награђивање и мотивација запослених. У односу на
очекивани резултат, одступање постоји код
другог места на ком би требало да буде развој
запослених, на трећем је очекивано награђивање и мотивисање запослених, а на четвртом
безбедност и заштита (и безбедности) запослених. Анализу посла, која је иначе потфаза
планирања кадрова и запошљавања, руководиоци истичу као много значајнију и од развоја
запослених, а посебно од заштите запослених,
што се може тумачити досадашњим лошим
искуствима у пракси, где се није довољно водило рачуна о безбедности лица (правној,
здравственој и свакој другој заштити која води
до сигурности запосленог), односно спроведеним принципима добре праксе људске безбедности. Вероватно да и сама структура
анкетираних – млађи (и снажни) кадар утиче
да се безбедности и заштити запослених не
даје адекватан значај.
Овакав резултат указује на недовољну
едукацију о управљању људским ресурсима у
противтерористичким јединицама, а пре свега
недостају сазнања и схватања значаја заштите (и безбедности) запослених, као и других
делова овог процеса који се односе на оства-
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ривање кадровске политике и усклађивање
потребног и стварног радног профила.
Питање од којег се очекује рангирање по
значају послова из области управљања људским ресурсима. На првом месту је рангирано
планирање понуде и потражње људских ресурса, на другом месту регрутовање, на трећем селекција, на четвртом тренинг и образовање
запослених, а на петом планирање и развој каријере. На шестом месту је оцењивање перформанси запослених, на седмом социјализација и
оријентација, на осмом награђивање и мотивисање запослених, на деветом заштита запослених и на десетом анализа посла.
Резултати указују на наглашавање важности послова планирања ресурса, регрутовања,
селекције и обуке, што су послови путем којих
се долази до жељеног и потребног профила
кадрова – специјалаца, док се много мање пажње придаје заштити запослених и њихових
права: награђивања, мотивисања, правне и
физичке сигурности, прилагођавања на услове
окружења и вредносних оријентација, особина
запослених у јединици. То указује и на јасну
потребу јачања компоненте индивидуалности
у функционисању јединица за борбу против
тероризма, осим уобичајеног форсирања
тимског рада. У обуци је потребно заступити
подједнако индивидуални рад и рад са колективом, изградњом сваког појединца, ојачаће и
тим. Такође, у обуци је дозвољена колективна
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Мишљење експерта
Скуп ових послова је нужан да би се квалитетно бавило људским ресурсима
Добија се најбољи кадар на најважнијим дужностима
Да би организација функционисала уопште
Нико их се не придржава, већ на напредовање утиче политички фактор
Обезбеђују поступност, д етаљност, вредновање и пројектованост – вођење у
професији
Настао би прекид у руковођењу без извршења ове функције
Заокружују систем управљања људ. ресурсима, тако да су присутни сви значајни
сегменти за доношење правилне одлуке

Број гласова
експерата
8
7
5
2
1
1
1

Табела 7 – Преглед коментара експерата на важност управљања људским ресурсима

одговорност, али у реалним ситуацијама постоји само појединачна материјална, дисциплинска, прекршајна и кривична одговорност.
Специфичности противтероритичких јединица
јесу, свакако, аспект социјализације и оријентације, награђивање и мотивисање и заштита
запослених, које су, очигледно, у приличној мери запостављене.
Питање о процени нужности извршавања свих послова из домена управљања људским ресурсима. Ово питање дато је у облику
диригованих одговора (да и не), са могућношћу образложења мишљења.
Сви послови из циклуса управљања људским ресурсима су важни, али се поставља питање њиховог значаја, односно за шта је који
посао важан? Наиме, анализа посла треба да
буде почетна фаза у раду носилаца персоналне функције, како би они могли да усклађују
остале разматране послове, чиме се проблематизује почетни став да је један посао од другог значајнији. Зато се и не може говорити о
томе „који је посао од којег важнији“, већ „који
је за шта важан“!
Питање о процени наглашених послова
из области управљања људским ресурсима.
Ово питање дато је у облику отворене форме
за упис мишљења испитаника о потенцираним
пословима из домена управљања људским
ресурсима, са могућношћу евидентирања три
различита одговора.
Из одговора анкетираних закључује се да
се у пракси остваривања управљања људским
ресурсима највише пажње поклања селекцији, затим регрутовању и, на крају, тренингу и
образовању запослених у специјалним антитерористичким јединицама. Осим наведених
послова релативно значајан број гласова добили су планирање и планирање понуде и тражње људских ресурса, по 4 експертска гласа.
Оно што свакако треба истаћи као позитивно
је јачање селекционог процеса за приступање
антитерористичким снагама, у којем све више
доминира тежња за професионализацијом,
добровољношћу и приоритетом попуне. Тако-

Ранг
1.
2.
3.

Посао
Селекција
Регрутовање
Тренинг и образовање
запослених

Број гласова
експерата
13
8
5

Табела 8 – Рангирање потенцираних послова
управљања људским ресурсима у јединици

ђе, оно што се потенцира у јединицама су и
тренинг и образовање, што је логична последица сложености послова, с једне стране, и
отварања Војске Србије према свету, чланства
у Партнерству за мир и повећаним могућностима едукације по НАТО (пре свега Партнерство за мир – ПзМ) и другим релевантним
стандардима обуке, с друге стране.
Питање о процени неостваривања, односно запостављања обављања послова
људских ресурса. Ово питање састоји се од
два потпитања и то:
а) процена послова из области управљања људским ресурсима која се не остварује у
јединици, што је дато у облику отворене форме за упис мишљења испитаника о неоствареним пословима из домена управљања
људским ресурсима, са могућношћу евидентирања три различита одговора.
Неостваривање заштите запослених, као
и планирања и вођења каријере и награђивања и мотивисања, послова који би иначе морали бити примарни у антитерористичким
снагама. Очигледно да нема ни помена о
остваривању савремених тенденција о управљању људским ресурсима у коме је једно од
основних схватања да су запослени потребни
организацији те да она треба да их тражи, води рачуна о њима, награђује их и сл., а не да
њима треба организација, па да се тако рачуна на њихову свест, самосвест, лојалност, патриотизам и сл.7)
7)
Видети шире у: Управљање у новом друштву, Питер Ф.
Дракер, Адижес, Нови Сад, 2005.
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Мишљење експерта
Извршити јасну анализу посла, планирања кадра и селекције људи. Квалитетним контролама
(оцењивањем) рада и извршења задатака стимулисати најбоље за даље усавршавање у раду.
Организацију обуке и тренинга подићи на виши ниво. Заштитити људе од последица ризика посла.
На почетку највише пажње посветити регрутовању и упознавању потенцијалних кандидата са
условима који их очекују. Распоређивање припадника у јединице вршити искључиво на основу
склоности.
Не придаје се довољно пажње селекцији, планирању, маркетингу у процесу понуде и тражње
кадрова. Неправилно се воде кадрови, неправилна је процена њихове способности. Не примењују се
прописани критеријуми.
Променити систем вредновања и оцењивања запослених.
Сва лица која су дошла на дужност уз помоћ политичких и других веза морају да одступе. Да ли је
битније познавање енглеског језика или познавање струке и минули рад (анкетирани коментаришу
праксу у виду питања – прим. М. Т)? Одабир кадра за специјалности вршити одмах у ВА или након
годину-две рада.
Треба мењати: начин селекције кадра, начин стимулације, побољшати услове за усавршавање у
земљи и иностранству. Треба унапредити вредновање рада у јединицама специјалне намене, даље
вођење у служби после одређених година рада у спец. јединици.
Унапређивати регрутовање, селекцију, планирање и заштиту запослених.
Управљање људским ресурсима још увек није довољно озбиљно схваћено!
Уважити мишљења и предлоге нижих структура које су специјализоване у тим процесним функцијама.
Издвојити више финансијских средстава. Груписањем и једноставношћу смањити, а уједно и
побољшати систем.
Више пажње посветити стручном усавршавању људи који се баве људским ресурсима, раздвојити
стручну компоненту од командовања у јединицама, дати им аутономију.
Вођење у служби није у складу са степеном стручне спреме тј. нивоом школовања.
Укупно: 11 експертских оцена

Табела 9 – Преглед мишљења експерата о менаџменту људских ресурса и његовом унапређењу

Резултати анкете казују да досадашња
пракса у овим јединицама пре очекује да појединац самоконтролом и самосвешћу реагује и
руководи се адекватно, него што се о томе води рачуна подручним и процесним функцијама менаџмента, односно уређује на глобалном
и локалном нивоу. Међутим, за то су све мање
довољне предиспозиције појединаца, а све више обука, знање, храброст и остале карактеристике ауторитета.
б) Процена послова из области управљања људским ресурсима којима се не придаје
довољно значаја у јединици дата је у облику
отворене форме за упис мишљења испитаника о неоствареним пословима из домена управљања људским ресурсима, са могућношћу
евидентирања три различита одговора.
Као недовољно заступљене послове у
управљању људским ресурсима експерти истичу социјализацију и оријентацију, која се готово симболично реализује у пракси. Разлози
за то су неадекватно и непотпуно функционисање, пре свега, персоналне службе, која решавање од случаја до случаја, као и групне
третмане, не би требало да решава самостално, већ партнерским односом са медицинским
и социјалним службама, локалном самоуправом, невладиним организацијама и удружењима, узимајући у обзир и искуства страних
војски у реализацији сличних програма (ре)со-
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цијализације и усмеравања вредносних оријентација. То се постиже и системом обуке у
коме доминира колективна одговорност, где
сви одговарају за поступке појединца. Међутим, тај систем не одговара функционисању
антитерористичких јединица ван обуке, где
свака врста одговорности мора да буде индивидуална. Дакле, деонтолошка оријентација
мора да буде индивидуално-колективна, док је
правна одговорност увек индивидуална!
Питање о подели улога између руководилаца и стручњака за људске ресурсе и о
структуирању стручних послова за људске
ресурсе. Из одговора на питања намеће се закључак да је служба за управљање људским
ресурсима недовољно структуирана, са недовољно израженом поделом улога између руководилаца и стручњака ове службе. Такође,
назире се проблем централизоване функције
управљања ресурсима, па свакако треба појачано радити на децентрализацији ове функције, посебно када је реч о јединицама за
антитерористичка дејства. Како већина експерата, чак и највиших нивоа компетенције, не
препознаје службу за управљање људским ресурсима, јасно је да она и/или не постоји или
и/или не обавља посао квалитетно и стручно,
те да се није наметнула као једна од кључних
служби, односно функција, за успешан рад
противтерористичких снага.

VIDOVI, RODOVI

Питање од којег се очекује добијање
основних примедби на остваривање менаџмента људских ресурса: шта мењати, а
шта унапређивати. Ово питање постављено
је у облику слободне форме за упис одговора.
У табели 9. дат је преглед исказаних мишљења експерата.
Из укупно једанаест датих одговора – оцена, примедаба, па и предлога за мењање и
унапређење праксе остваривања процеса
људских ресурса у антитерористичким снагама види се да анкетирани не препознају да је
у оквиру антитерористичких јединица успостављен функционални систем управљања људских ресурса у смислу сталног и осмишљеног
обављања послова овог система од стране руководиоца и стручњака за људске ресурсе.
Сваки од анкетираних се залаже за унапређивање једног или више сегмената овог система, а сви заједно за његово комплетно
успостављање и функционисање.
Ипак, највише недостаје (адекватан) избор правих кадрова, њихово адекватно вредновање и стимулисање, као и већа брига о
заштити и безбедности. Оно што треба избећи је утицај политике и ментора са стране, те
примена туђих неадекватних критеријума и
стандарда у кадровању.
Постојећи системи награђивања и оцењивања процењују се као лоши и тражи се њихова измена. Предлаже се унапређење услова
за остваривање кадровског развоја и функционисање управљања људским ресурсима у

целини, те улагање више финансијских средстава за кадровске потребе.

Најзначајнија сазнања емпиријског
истраживања
Резултати емпиријског истраживања доводе до одређених сазнања.
(1) Анкетирани експерти недовољно познају процес руковођења антитерористичким,
односно противтерористичким јединицама:
улоге (дужности) ове особене врсте руковођења сасвим су им непознате – тачније, само
њихов главни садржај појединци интуитивно
препознају.
(2) Такво стање је последица мањкавости
њихове едукације која се, због неизграђености
теорије руковођења антитерористичким снагама (са којом претпоставком се и ушло у ово истраживање), заснивала, углавном, на теорији
(опште)војног и недовољно развијеног (опште)полицијског руковођења, чија се сазнања,
интерпретирана у литератури полицијског
школства, чак и разликују, зависно од аутора.
Свакако да изложено стање представља изазов научно-образовним установама војске и
полиције.
(3) Оваквим (недовољним) фондом потребних знања за остваривање особене врсте руковођења и релативно ниском компетенцијом
анкетираних у погледу њиховог искуства – животног, радног, општеруководећег, а нарочито на

Снимио: Р. Поповић

руководећим положајима у овим јединицама, уз
недовољно увиђање значаја интуиције и недовољне аплицираности доктринарно-нормативних ставова и одређења, што је евидентно –
потврђује да неразвијеност теорије руковођења
антитерористичким снагама, па у оквиру њих и
у специјалним антитерористичким и противтерористичким јединицама, доводи у питање
успешност супротстављања и борбе против тероризма.
(4) Ово сазнање може се донекле релативизовати наглашавањем значаја ауторитета
руководилаца ових јединица, заснованог на
раду, залагању, пожртвованости, личном примеру, самоиницијативи и сличним неопходно
потребним, али и недовољно потпуним елементима.
(5) Када је у питању суштина и садржина
управљања људским ресурсима закључује се
да анкетирани схватају њихову бит, али не знају које га све активности сачињавају, јер неке и
не набрајају. Конкретно, заштита и безбедност
припадника специјалним антитерористичким,
односно противтерористичким јединицама не
види се као активност процеса управљања
људским ресурсима. Овај недостатак у њиховом знању даје за право закључивању да они
недовољно схватају значај људских ресурса,
јер непридавање пажње безбедности и заштити специјалаца доводи до деградирања и губитака ове основне вредности, што може
довести у питање способност и спремност
земље за супротстављање и борбу против тероризма, а да се не говори и о нерационалностима (финансијским и др.).
(6) И ставови анкетираних о значају појединих активности управљања људским ресурсима указују на сличне закључке. Преферира се
проналажење и стручно оспособљавање и екс-

пертско усавршавање кадрова, а мањи значај
посвећује се, не само већ поменутој безбедности и заштити запослених, него и награђивању
и мотивисању кадрова. Изложена сазнања и
схватања анкетираних експерата произвела су
и сличну праксу у којој се наглашава потреба за
правим одабиром кадрова и њиховог оспособљавања и усавршавања, а запостављено
остварује, или уопште не остварује, заштита и
безбедност, развој и мотивисање запослених до
нивоа потпуног незадовољства награђивањем
решавања статусних питања ових јединица.
(7) Анкетирани с правом указују на то да је
пракса остваривања процеса управљања
људским ресурсима мањкава у активностима
планирања кадрова, а посебно у анализи послова супротстављања и борбе против тероризма, те и спецификацији потребних радних
перформанси.
(8) Из одговора на питања о стању логистичке подршке у остваривању процеса
управљања људским ресурсима у антитерористичким јединицама види се да неке кадровске евиденције постоје, и то, углавном, у
класичном картотечком облику, а веома мало
има потпуних и на аутоматској обради података заснованих евиденција. Оне нису довољно
функционалне, па се и недовољно користе.
Све говори да управљање људским ресурсима у антитерористичким јединицама нема одговарајућу потпору која би доприносила
ефикаснијем и квалитетнијем обављању ових
послова.
У таквом стању руковођење, односно руководиоци у антитерористичким јединицама,
непотребно троше своје ресурсе у бављењу
сопственом организацијом, уместо да их усмере на носиоце угрожавања безбедности – терористичке снаге, тј. на супротставање и
борбу против тероризма.

VIDOVI, RODOVI

Све што је речено о управљању и подршци
управљању људским ресурсима потврђује
претпоставке са којима се ушло у ово истраживање. Наиме, очигледно је да су руководиоци у
антитерористичким јединицама, уместо да имају неспорну компетентност у знању, искуству, те
да примењују савремену информациону технологију као подршку руковођењу, принуђени да
се у одговорима на проблеме праксе сналазе
ослањајући се, углавном, на сопствене људске
ресурсе – интелектуалне капацитете, психофизичка својства, склоности и способности – не
водећи довољно рачуна о њиховој ограничености, те их и непотребно деградирају.
Изложено је индикативно, с обзиром на то
да су наше антитерористичке и противтерористичке јединице, као изузетно младе (настале
су пре тридесетак година, а таква им је и просечна старост припадника), већ прешле изузетно тежак развојни пут, укључујући и вођење
ратних дејстава, до нивоа противтерористичких операција у до сад невиђеном сукобу са
унутрашњим терористичким снагама подржаних од најјаче силе у свету.

Закључак
Изложена сазнања у овом раду представљају прилог у тек започетој изградњи теоријских основа управљања (менаџмента)
антитерористичким снагама. Заснована су на
спознаји и уопштавању праксе управљања људским ресурсима у специјалним антитерористичким и противтерористичким јединицама. Као и
сваки почетак, тако и овај свакако има извесних
недоречености и пропуста, али је засигурно на

правом путу, а у складу са исказом: „Ни једна теорија не претходи у апсолутном смислу пракси,
као што ни чиста пракса не претходи теорији. У
ствари, један одређени, нижи развојни ступањ
праксе, услов је образовања више, нове теорије, који је опет услов произвођења старе праксе
на виши степен итд.“
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