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Пиштољи м-10 и м-11 замишљени су и конструисани првенствено као јефтина, једноставна
и пригушена оружја за кратка растојања, где су ниво редукције звука, велика ватрена моћ 
и мали габарити стављени испред домета, снаге метка и прецизности оружја. Погодни су 
за скривено ношење, борбу у затвореном простору, употребу из возила или као лично 
одбрамбено оружје. иако их војници никад нису прихватили, славу су стекли на другој
страни, а били су и обавезан декор акционих филмова.

а
ме рич ки кон струк тор оруж ја
Гор дон Б. Ин грам (1924–1994),
ко ји је пе де се тих го ди на про -
шлог ве ка имао не ко ли ко успе -
шних ре ше ња из обла сти ау то -
ма та (Ingram M-6 и М-7), то ком

1964. ра дио је на раз во ју ул тра крат ког
ау то ма та, од но сно ау то мат ског пи што -
ља за та ко зва не тај не опе ра ци је. Исто -
вре ме ном кон стру и ше Ingram M-10 и
још ком пакт ни ји Ingram М-11. Пр ви про   -
то тип М-10 про из -
ве ден је у ком па ни ји
”Erquiaga Arms”, где
је Ин грам по ма гао у
кон стру и са њу ау то -
ма та Erquiaga MR-64.
На ред не три го ди -
не, ка ко би их за ин -
те ре со вао за се риј -
ску про из вод њу, на
адре се мно гих до  ма -
ћих и стра них ком  па -
ни ја за про из вод њу
оруж ја ша ље бро шу -
ре са опи сом и так -
тич ко-тех нич ким ка -
рак те ри сти ка ма пи -
што ља. Ме ђу тим, ка -
 ко у то вре ме ве ћи на
вој ски ма сов но уво -
ди у на о ру жа ње ау -
то мат ске пу шке, вој но тр жи ште би ло је
пот пу но па сив но пре ма ау то мат ским пи -
што љи ма.

Ко нач но, 1967. го ди не Ин грам упо -
зна је Ми че ла Вер бе ла вла сни ка ком па -
ни је SIONICS, бив шег опе ра тив ца OSS,
пла ће ни ка, кон струк то ра при гу ши ва ча
и кон тра верз ног тр гов ца оруж јем. До -
го во ре но је да се ау то мат ски пи што љи

Ми чел Вер бел 
у Ви јет на му 
1970. го ди не
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Кон струк тор Гор дон Б. Ин грам 

про да ју у ком пле ту са Вер бе ло вим при -
гу ши ва чи ма, са ко ји ма су на те сти ра -
њи ма од лич но функ ци о ни са ли. У гра ду
Па у дер Спрингс, Џор џи ја, 1969. го ди -
не осно ва ли су но ву ком па ни ју ”Mili-
tary Armament Corporation” (скр. MAC),
у ко јој је Вер бел био ди рек тор, а Ин -
грам шеф кон струк тор ског ти ма. Ам -
би ци о зно су ми сли ли да ће ау то мат ске
пи што ље при хва ти ти стра не вој ске
ши ром све та, спе ци јал не сна ге и да ће

Но мен кла ту р на озна ка ау то мат -
ских пи што ља Ingram је  M-10 и M-11
(М је Мodel). Ме ђу тим, у ча со пи си ма
о на о ру жа њу, на ин тер не ту и у фил -
мо ви ма че сто се ко ри сти не пра ви лан
на зив МАС-10, од но сно МАС-11 по
про из во ђа чу ”Military Armament Cor-
poration”, скра ће но MAC.

озна Ча ва Ње

за   тајне



сте пе ни, бло ки ра за тва рач и фи зич ки
оне мо гу ћа ва ни ша ње ње, јер стре лац
од ру чи це не мо же да ви ди ме ха нич ке
ни ша не.

Ру ко хват са ме ха ни змом за оки да -
ње при чвр шћен је за до њи сан дук и
ујед но је усад ник окви ра. Оба ра ча је до -
бро по зи ци о ни ра на, али је за то оки да -
ње пре те ра но твр до. 

Те ле скоп ско-из вла че ћи кун дак са -
сто ји се од две тан ке шип ке, ослон ца за
ра ме и утвр ђи ва ча, ко јим је фик си ран за
сан дук. Ла ко се из вла чи, а по по тре би
се мо же ски ну ти јед но став ним осло ба -
ђа њем утвр ђи ва ча. Ме ђу тим, кун дак је
ма ли, го то во не у по тре бљив и ни је нај -
бо ље ре ше ње за га ђа ње из зги ба ра ме -
на. Про из во ђач је по по себ ном зах те ву
куп ца ну дио мо гућ ност уград ње фик -
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слу жи ти као од брам бе но оруж је тен -
ков ских или хе ли коп тер ских по са да.

од ли ке
Ау то мат ски пи што љи Ingram М-10

и М-11 раз ли ку ју се у ка ли бру, ди мен -
зи ја ма и те жи ни, али су у кон струк циј -
ском по гле ду иден тич ни. Пи штољ  
М-10 основ ни је мо дел и про из во дио
се у два ка ли бра: 9×19 mm Parabellum
и .45ACP (11,43×23 mm), док је М-11
по знат и као „ми ни ин грам”, ком пакт -
на, скра ће на вер зи ја основ ног мо де ла
у ка ли бру .380 АСР (9×17 mm), та ко -
зва на крат ка де вет ка.

Функ ци о ни шу на прин ци пу сло -
бод ног тр за ја за тва ра ча и деј ству ју из
отво ре ног за тва ра ча. Про из ве де ни су
при ме ном тех но ло ги је пре со ва них ли -

њем де лу сан ду ка, што омо гу -
ћа ва ком фор но ко ри шће ње
оруж ја и ле во ру ким стрел ци ма.
Сло бод но се кре ће кроз ка нал на
сан ду ку. По сре ди ни је уз ду жно раз -
ре за на, јер се на ла зи из ме ђу ве о ма ни -
ских ни ша на. Зад њи ни шан је ди оп тер -
ски, на тро у го а ној осно ви са јед ним
отво ром, док је пред њи ци лин дрич ног
об ли ка и по де сив са мо по ви си ни. Ве ли -
ки пра во у га о ни отвор за из ба ци ва ње ча -
у ра је са де сне стра не сан ду ка.

Ре жим паљ бе и ко че ње оруж ја ре -
гу ли шу се са два за себ на ме ха ни зма.
Ре гу ла тор паљ бе у ви ду по лу ге (ре ше -
ње пре у зе то са пу шке М-16) на ла зи се
на ле вој стра ни до њег сан ду ка. Има два
по ло жа ја: SEMI (је ди нач на) и FULL (ра -
фал на паљ ба). Коч ни ца је на де сној
стра ни, по ред бра ни ка оба ра че, са два
по ло жа ја SAFE (уко че но) и FIRE (от ко че -
но). Омо гу ћа ва ко че ње оруж ја са отво -
ре ним и за тво ре ним за тва ра чем. Још
је дан си гур но сни ме ха ни зам је сте и ру -
чи ца за тва ра ча. Ка да се окре не за 90

сног др ве ног кун -
да ка. 

Ин гра мо ви ау то -
мат ски пи што љи пу не се

че лич ним дво ред ним окви -
ри ма ка па ци те та 32 ме та ка за мо де ле 
М-10 9 mm и М-11 .380 АСР и ка па ци те -
та 30 ме та ка за М-10 у .45 АСР. Мо дел 
М-11 ко ри сти и скра ће не окви ре од 16
ме та ка, ко ји су по год ни за при кри ве но
но ше ње.

Ка да је реч о окви ру тре ба на по ме -
ну ти да се пр ви про то тип М-10 9 mm
пу нио јед но ред ним окви ром ка па ци те -
та 32 ме та ка од бри тан ског ау то ма та
STEN. Ме ђу тим, од ње га се од у ста је
због не по у зда но сти, па су мо де ли пр ве
се ри је ко ри сти ли дво ред ни оквир од
швед ског ау то ма та Carl Gustav M/45.
Због ра та у Ви јет на му Шве ђа ни об у ста -
вља ју да љу ис по ру ку окви ра, па се из
За пад не Не мач ке уво зе и пре ра ђу ју
окви ри ка па ци те та 32 ме та ка са ау то -
ма та Wallther MPL (то су стан дард ни
окви ри за М-10 9 mm). Мо дел М-10 у

Ingram M-11.380 ACP 
са из ву че ним кун да ком

че ње рем ни ка је на зад њем сло бод ном
де лу це ви уз сан дук. Рем ник је кра так,
из ра ђен од нај ло на и слу жи за но ше ње
пи што ља ис под па зу ха или као по моћ ни
ру ко хват за др жа ње оруж ја при ли ком
деј ства.

Сан дук об је ди ња ва све де ло ве пи -
што ља у јед ну це ли ну. Из ра ђен је од
пре со ва ног ли ма, пра во у га о ног је об ли -
ка и рав них ли ни ја. Са сто ји се од гор њег
и до њег де ла, ко ји су ме ђу соб но спо је -
ни са мо јед ном по преч ном чи ви јом. По -
кри ва ско ро три че твр ти не це ви, па је
због то га оруж је ком пакт но и ма лих га -
ба ри та. У сан дук је сме штен ма сив ни
ко ак си јал ни за тва рач са по врат ном
опру гом и ње ном во ђи цом. За тва рач је
те ле скоп ски (та ко ђе због сма ње ња га -
ба ри та оруж ја) и оба ви ја зад њи део це -
ви. Ру чи ца за за пи ња -
ње на ла зи се на гор -

мо ва, осим це ви и за тва ра ча, ко ји су
добијени машинском обрадом. Пишто -
љи су једноставне конструкције, малих
димензија и масе. Погодни су за скри -
ве но ношење, борбу у затвореном про -
сто ру, употребу из возила или као лично
одбрамбено оружје. 

Глав ни де ло ви М-10 и М-11 је су
цев, дво дел ни сан дук, ни ша ни, ру ко хват
са ме ха ни змом за оки да ње, за тва рач,
кун дак, оквир и при бор. При бор оруж ја
са сто ји се од плат не не тор би це, че ти ри
ве ли ка и че ти ри ма ла окви ра (за М-11),
при гу ши ва ча пуц ња са два ком пле та ре -
зер вних пре гра да, крат ког рем ни ка и
ком пле та за чи шће ње. 

Цев ду жи не 146 mm за М-10, од но -
сно 129 mm за М-11, учвр шће на је у
уме так гор њег сан ду ка. Во ди ште зр на
има шест по ља и шест жле бо ва са сме -
ром уви ја ња уде сно и то у раз ме ри 
1 : 305 за 9 mm и 1 : 508 за ка ли бар
.45ACP. На пред њем де лу це ви је пр сте -
на сти ис пуст са на во јем за учвр шћи ва -
ње при гу ши ва ча пуц ња. Пре ђи ца за ка -



ка ли бру .45 АСР пре у зео је оквир од
аме рич ког ау то ма та М3 и М3А1 (чу ве -
ни ”grase gun”). Окви ри од 32 и 16 ме та -
ка за М-11 је ди ни су окви ри ко ји су се
про из во ди ли у фа бри ци ”МАС”.

ре во лу ци о нар но 
ре ше ње при гу ши ва ча
Код овог оруж ја нај ви ше фа сци ни -

ра SIONICS-ов  дво дел ни при гу ши вач,

без ко га се Ingram јед но став но не мо -
же за ми сли ти. Кон стру и сао га је Ми чел
Вер  бел и у то вре ме био је не што ре во -
лу ци о нар но, а и дан-да нас иде у ред
јед ног од нај бо љих ре ше ња при гу ши -
ва ча. Са сто ји се од алу ми ни јум ске це -
ви, од но сно те ла при гу ши ва ча, два спи -
рал на ла ви рин та (ди фу зе ра или за вој -
ни ца) и се та пре гра да. У зад њем де лу,
ко ји се на вр ће на цев, на ла зи се про ду -
же так са екс пан зи о ном ко мо ром, док
су у ду жем пред њем де лу два спи рал на

ди фу зе ра и пре гра де (ко је се ме ња ју
по сле сва ких ис па ље них 1.000 ме та ка).
При гу ши вач се мо же ко ри сти ти као по -
моћ ни ру ко хват, ра ди лак ше кон тро ле
оруж ја. На ње му је на ву че на на вла ка од
Nomex плат на, ко ја шти ти ру ку стрел -
ца од опе ко ти на при ли ком ду же упо -
тре бе, јер се бр зо пре гре ја ва. При гу -
ши вач за мо дел М-10 у оба ка ли бра има
ду жи ну од 291 mm и те жи ну од 545 g,
док је за М-11 дуг 224 mm и те жак 455
гра ма. Од лич но је функ ци о ни сао са му -
ни ци јом .45 АСР и .380 АСР, ко ја је са
по чет ном бр зи ном зр на од 250 до 
300 m/s са ма по се би под звуч на. При -
гу ше ње пуц ња је од лич но јер је пу цањ
го то во не чу јан, а нај лак ше га је упо ре -
ди ти са зву ком ши ва ће ма ши не. 

Про из во ђа чи, мо де ли 
и ко пи је
Ком па ни ја „МАС” 1976. го ди не

пре ста је са ра дом и про гла ша ва бан -
крот. До то га је пре све га до шло због
сла бе за ин те ре со ва но сти вој ног тр жи -
шта, ло шег ру ко во ђе ње ком па ни јом,
али и усва ја ње За ко на о кон тро ли из -
во за оруж ја 1975. го ди не (енг. Arms Ex-
port Control Act), ка да је до не та при вре -
ме на ме ра за бра не из во за при гу ши ва ча
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При гу ши вач SIONICS

Мо ди фи ко ва ни Ingram M-10

До ма ћа фа бри ка „За ста ва оруж -
је” при ме ни ла је Вер бе ло ву кон -
струк ци ју на пр вом при гу ши ва чу за
ау то мат ску пу шку М70 озна ке М78
(мо же се ви де ти у „Пра ви лу пу шке и
пу шко ми тра ље зи 7,62 mm” из 1983.
го ди не, стр. 53). Ме ђу тим, од ове из -
вед бе се од у ста је јер се при гу ши вач
ни је до бро по ка зао у прак си, па су
ка сни је усво је ни при гу ши ва чи са
лев ка стим пре гра да ма про из во ђа ча
„Те ле оп тик” и „За ста ва оруж је”.

При Гу ши ваЧ за аП м-70
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и оруж ја са
при гу ши ва -
чем. Због то -
га су мно ге
по руџ би не из
ино  стран  -
ства от ка за -
не, јер ни ко
ни је же лео ау -
то мат ски пи штољ без чу ве ног SIONICS
при гу ши ва ча. На аук ци ји одр жа ној
1977. го ди не ма ши не, де ло ве, тех нич ку
до ку мен та ци  ју и пра во на ли цен цну про -
из вод њу, ку пи ла је ком па ни ја ”RPB Indu-
stries” та ко ђе из Џор џи је.

Ком па ни ја „RPB” има ла је пот пу но
дру га чи ју про дај ну стра те ги ју. Иа ко је и
да ље ну ди ла вој не мо де ле (са дру гим ти -
пом при гу ши ва ча), пре о ри јен ти са ла се
на про из вод њу по лу а у то мат ских мо де ла
М-10 и М-11 на ме ње них аме рич ком ци -
вил ном тр жи шту. Ин те ре сант но је да су
пр ви мо де ли са јед не стра не сан ду ка
има ли ути сну ту озна ку и се риј ски број
ком па ни је ”МАС”, а са дру ге озна ке ком -
па ни је ”RPB” (за то што су на аук ци ји ку -
пље ни сан ду ци са већ
ути сну тим озна ка ма
”МАС”). Про да ва ли су
се од 1977. до 1982.
го          ди не ве о ма успе -
шно. Ме ђу тим, с об зи -
ром на то да су ци вил -
не вер зи је пи што ља
мо гле вр ло јед но став -
но да се пре пра ве да
пу ца ју ра фал но и да
мо гу да их ма сов но ко -
ри сте те ро ри сти и
кри ми нал ци у ма фи ја -
шким об ра чу ни ма, Би -
ро за ду ван, ал ко хол и

ва тре но оруж је (ATF) 1982. го ди не за бра -
њу је њи хо ву да љу про из вод њу. Исте го -
ди не ком па ни ја ”SWD” (од 1986. го ди не
”Cobray”) ку пу је ли цен цу и про из во ди по -
бољ ша ни по лу а у то мат ски мо дел М-10/9
ка ли бра 9×19 mm (пре по зна тљив по ду -
жем сан ду ку и не што ве ћих га ба ри та),
ко ји деј ству је из за тво ре ног за тва ра ча.
То је ина че нај за сту пље ни ји ци вил ни In-
gram и нај ви ђе ни ји у ак ци о ним фил мо ви -

ма аме рич ке про дук ци је.
Ком па ни ја ”Cobray” је по -

ло ви ном осам де се тих куп -
ци ма ну ди ла и мо дел

Ingram M-10 Cara-

жно а фрич ки Mikor BXP 9 mm; Cobra
Carabine по лу а у то мат ски мо дел 9 mm
са про ду же ном це ви и пре клоп ним
кун да ком (про из во дио за вре ме ро де -
зиј ског гра ђан ског ра та као од брам бе -
но оруж је фар ме ра и ци ви ла); бра зил -
ски Enarm MSM/SMG (са пред њим вер -
ти кал ним ру ко хва том) и ар ген тин ски
Pistola Ametralladora Patria, ско  ро
иден тич на ко пи ја М-10. 

Да нас аме  рич ка ком па ни ја ”Lage
Manufacturing” из Ари  зо не ну ди де ло -
ве и ком пле те за мо ди фи ка ци ју и на до -
град њу мо де ла М-10 и М-11 као што су
гор њи сан дук са Пи ка ти ни ши ном, ер -
го ном ски и пред њи ру ко хват, до бо ши
ка па ци те та 50 и 70 ме та ка, ра зни ти -
по ви так тич ких кун да ка, ком пле ти за
кон вер зи ју у ка ли бар .22 LR и слич но. 

ко ри сни ци
Ау то мат ске пи што ље М-10 и М-11

су због њи хо вих ка рак те ри сти ка (ма ли
га ба ри ти, мо гућ ност скри ве ног но ше ња,
ко ри шће ње при гу ши ва ча) од мах при хва -
ти ли опе ра тив ци Цен трал не оба ве штај -
не аген ци је (CIA) и по је ди не по ли циј ске
SWAT је ди ни це. Вој ска САД је ма њом
ко ли чи ном пи што ља М-10 опре ми ла са -
мо спе ци јал не сна ге (Зе ле не бе рет ке и
мор на рич ки SEALs), а ко ри шће ни су и у
Ви јет нам ском ра ту. Ипак, ни ка да ни су
зва нич но усво је ни у на о ру жа ње аме рич -
ке вој ске. Ка сни је су про да ти или као
вој на по моћ до де ље ни ве ли ком бро ју
азиј ских и ла ти но а ме рич ких др жа ва. Све
до уво ђе ња не мач ког ау то ма та H&K 
MP-5, бри тан ски SAS ко ри стио је Ingram

Ро де зиј ски 
Cobra Carabine 9 mm 

на стао на осно ву
Ingram M-11

bine, у кон -
ф и  г у  р а  ц и  ј и
спорт ско-по лу а у -
то мат ско оруж је, ва ри јан ту са ду гом
це ви (419 mm) и мо ди фи ко ва ним ме -
тал ним или др ве ним кун да ком (про из -
ве де но је са мо 250 ко ма да).

Осим на ве де них ком па ни ја, М-10 и
М-11 су се углав ном као по лу а у то мат -
ски пи што љи у ра зним ка ли бри ма про -
из во ди ли у фир ма ма ”Jersey Arms”,
”МАС Тexas”, ”Master Piece Arms”, ”Vul-
can Аrmament” и по ли цен ци у бри тан -
ској ”Section Five Firearms Ltd”.

На осно ву ау то мат ских пи што ља
Ingram у све ту су ра ђе не мно ге ко пи је
и де ри ва ти од ко јих су нај по зна ти ји: ју -
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М-10 као основ но оруж је за бли ску бор -
бу у пр о тив те ро ри стич ким ак ци ја ма.
Пи што љи Ingram би ли су и у ар се на лу
спе ци јал них је ди ни ца Пор ту га ла, Шпа -
ни је, Грч ке, Изра е ла (за ни мљи во по стој -
би не чу ве ног UZI-ја), као и бив ше СФРЈ.

у на о ру жа њу јна
Ру ко вод ство Те ри то ри јал не од бра -

не не ка да шње СР Сло ве ни је, не за до -
вољ но ква ли те том за ста ре лог на о ру жа -
ња до би је ног од ЈНА, 1972. го ди не од -
лу чу је да сво јим фи нан сиј ским сред -
стви ма на ба ви мо дер ни је оруж је. Ка ко,
на вод но, до ма ћа фа бри ка „Цр ве на за -

ста ва” ни је мо гла да удо во љи зах те ви -
ма, од лу че но је да се без одо бре ња
ССНО (Са ве зног се кре та ри ја та за на -
род ну од бра ну) оруж је ку пи у ино стран -
ству. Та ко је сло ве нач ка Те ри то ри јал на
од бра на (ТО), нај ве ро ват ни је по сред -
ством кон тра верз ног би зни сме на Сло -
бо да на Ба те То до ро ви ћа, на ба ви ла око
500 ау то мат ских пи што ља Ingram M-11
ка ли бра 9×17 mm са при гу ши ва чи ма 
SIONICS. Бу ду ћи да је оруж је би ло на -
ба вље но без зна ња ССНО и ЈНА, афе ра
је за та шка на та ко што су сме ње ни ко -
ман дант шта ба ТО Сло ве ни је ге не рал-
ма јор Бо јан По лак и по ли тич ки ко ме сар
Ал берт Ја ко пич.

Ау то мат ске пи што ље пре у зи ма
ЈНА (ма њи део ипак оста је у ТО) и њи ма
опре ма по је ди не је ди ни це вој не по ли -

ци је, а ка сни је ди вер зан те, из ви ђа че и
па до бран це. Упра ва без бед но сти ССНО
из ра ди ла је 1973. го ди не и „При вре ме -
но упут ство о упо тре би и ко ри шће њу
ау то мат ског пи што ља са при гу ши ва чем
пуц ња 9 mm М11 у ор га ни ма и је ди ни -
ца ма ВП ЈНА”.

Предности и мане
Ау то мат ски пи што љи М-10 и М-11

ве о ма су по у зда ни и од лу ку ју се ма лим
бро јем за сто ја (узро ко ва них углав ном
ло шим одр жа ва њем и ко ри шће њем не -
ис прав не му ни ци је или окви ра). У прак -
си су због ве ли ке бр зи не паљ бе (ви ше
од 1.000 ме та ка у ми ну ти) вр ло не пре -
ци зни. Оруж је при ра фал ној паљ би има
тен ден ци ју од ска ка ња увис и те шко се

кон тро ли ше. То се до не кле мо же кон -
тро ли са ти др жа њем оруж ја дру гом ру -
ком за при гу ши вач или крат ки рем ник,
али ни то ни је нај срет ни је ре ше ње. Је -
ди нач ном паљ бом, са ослон цем за ра ме,
мо гу се до би ти по го ци на да љи на ма до
50 ме та ра, док је при деј ству ра фал ном
паљ бом, уз упо тре бу кун да ка, мак си мал -
но ефи ка сно деј ство око 30–50 ме та ра
(при че му од чи та вог окви ра са мо не ко -
ли ко ме та ка за вр ши у ме ту). Због то га
су кри ти ча ри по дру гљи во го во ри ли да је
„М-10/М-11 од ли чан за бор бу у те ле -
фон ским го вор ни ца ма”. 

За мер ке се мо гу ста ви ти и на ве о -
ма ни ске ни ша не, те шко по кре тљи ву по -
лу гу коч ни це, твр до оки да ње, ве ли ки
пла мен на усти ма це ви и при гу ши ва ча, а
код мо де ла М-11 и на сла бу за у став ну
моћ мет ка 9 mm K. У так тич ком сми слу,
оруж је због ова квих од ли ка ни је по год -
но за вој ну упо тре бу.

Ме ђу тим, тре ба на по ме ну ти да су
М-10 и М-11 за ми шље ни и кон стру и са -
ни пр вен стве но као јеф ти на, јед но став -
на и при гу ше на оруж ја за крат ка ра сто -
ја ња, где су ни во ре дук ци је зву ка, ве ли -
ка ва тре на моћ и ма ли га ба ри ти ста вље -
ни ис пред до ме та, сна ге мет ка и пре ци -
зно сти оруж ја. Ин гра мо ви ау то мат ски
пи што љи су оруж ја за ни мљи ве кон цеп -
ци је, ко ја су обе ле жи ла се дам де се те и
осам де се те го ди не про шлог ве ка. Иа ко
их вој ни ци ни кад ни су при хва ти ли, по -
ста ли су оми ље но оруж је те ро ри ста и
кри ми на ла ца ши ром све та, али и оба ве -
зан де кор ак ци о них фил мо ва. ƒ

Бо јан РА ЈИЋ

По зла ће ни Ingram MAC-10 
као ко ме р ци јал ни пи штољ 

аме рич ких Зе ле них бе рет ки

Пр ви Пут на Фил му
Пр во по ја в   -

 љи        ва ње ау то мат -
ског пи што ља In-
gram М-10 на
филм ском плат ну
би ло је 1974. го -
ди  не у фил му
„Мек Кју”
(”McQ”), где га
де тек тив, ко га
глу ми Џон Вејн,
ко ри сти у об ра -
чу ну са ло шим
мом ци ма. 



о
д усва ја ња у на о ру жа ње Ру -
ских ору жа них сна га 1987. го -
ди не и пр вог јав ног при ка за 9.
ма ја 1990. на Па ра ди по бе де,
бор бе но во зи ло пе ша ди је
БМП-3 је за око три де це ни је

по сто ја ња ви ше пу та мо ди фи ко ва но, са
ма ње или ви ше успе ха. Али но ва ета па
мо дер ни за ци је, тех нич ко-тех но ло шког
уна пре ђе ња и ре кон струк ци је во зи ла
прак тич но је по че ла кра јем пр ве де це -
ни је ово га ве ка. На и ме, пре шест го ди -
на Еми ра ћа ни, ко ји су до та да ку пи ли
око 600 БМП-3, тра жи ли су од ру ских
кон струк то ра да пре ком по ну ју рас по -
ред основ них еле ме на та во зи ла са по -
гон ским бло ком на пред, јер су по са де,
ис крц ни де сант, на ро чи то код Ара па и
ру ских је ди ни ца, има ле при мед бе на
рас по ред по гон ског блок по за ди и про -

бле ма тич ни из ла зак де сан та пре ко мо -
то ра кроз два про ла за-ход ни ка на зад.
Еми ра ти су по ну ди ли и не мач ким фир -
ма ма да то учи не, уград њом не мач ког
мо то ра од 750КС, MTU V6 са ау то мат -

ском тран сми си јом. Ме ђу тим, Нем ци ма
то ни је по шло за ру ком, па је тај по сао
остао ру ским кон струк то ри ма, ко ји су
још та да мо ди фи ко ва ли сво ја во зи ла и
при пре ма ли но ву ге не ра ци ју БМП са та -

15. мај 2017.8

мо дер ни за ци ја БмП-3м 

дра Гун
но ва кон цеП ци ја

ком па ни ја „кур ган маш за вод”, ко ја је у са ста ву кон цер на
„трак тор ни је за во ди”, по све ти ла је ве ли ку па жњу не са мо
раз во ју се ри је бор бе них во зи ла но ве ге не ра ци је на плат фор ми 
БмП „кур га нец-25”, не го је у ве ли ком за хва ту мо дер ни за ци је
во зи ла ста ри је ге не ра ци је из кла се БмП-3. та ко је на 
ме ђу на род ној из ло жби нво Rае-2015 ски ну ла вео тај не са 
мо дер ни зо ва них бор бе них во зи ла пе ша ди је БмП-3м „дра гун”,
БмП-3 „де ри ва ци ја” и ва зду шно-де сант ном сПтП 2с25м
„спрут” сдм1, ко ји би у се риј ској про из вод њи тре ба ло да бу ду
на плат фор ми БMП-3M. 
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квом кон струк ци јом. Био је то до дат ни
под сти цај већ за по че том ра ду на ду бљој
мо дер ни за ци ји БМП-3 и БМП-3М у на о -
ру жа њу ру ских ору жа них сна га (РОС).

По но вој кон цеп ци ји кон струк ци је
во зи ла БМП-3, при ме ње ним тех нич ко-
тех но ло шким ре ше њи ма уре ђа ја, ди зај -
ну оклоп ног те ла и функ ци о нал ног рас -
по ре да оде ље ња основ них си сте ма во зи -
ла – по гон ског бло ка на пред, про сто ра за
ис крц ну по са ду по за ди – при ме ном бес -
по сад ног бор бе ног мо ду ла-ку по ле БМ
100+30 (ком па ни ја „Кур ган маш за вод”) са
да љин ским упра вља њем, ин те гра ци јом
на о ру жа ња са нај но ви јим оп то е лек трон -
ским и ди ги тал ним си сте ми ма у са ста ву
СУВ-а, по ја вио се БМП-3М „дра гун”. Он
је по свим тим кон струк тив ним и тех нич -
ко-тех но ло шким ре ше њи ма из био у сам
врх бор бе них вред но сти у сво јој кла си
оклоп них во зи ла, али је са да кон ку рен ци -
ја ја ча – Ки на, Ин ди ја, ЈАР, Швед ска, Не -
мач ка, САД, Фран цу ска, В. Бри та ни ја, Ја -
пан, Р. Ко ре ја, Изра ел и дру ге зе мље. 

По че ци
Све је по че ло за то што су Вој сци

Ру си је, знат но ма њој од со вјет ске ар -
ми је, би ла по треб на ефи ка сни ја бор бе -
на во зи ла свих вр ста и мо де ла. За то се
ши ро ко при сту пи ло мо дер ни за ци ји
бор бе них во зи ла пе ша ди је, оклоп них
тран спор те ра точ ка ша и гу се ни ча ра,
тен ко ва и оклоп них во зи ла по себ не на -

ме не, раз ви ја них на плат фор ми ба зних
мо де ла. Та ко је 2005. по нов но зах те ва -
на ис по ру ка РОС-у ма њег бро ја БМП-3,
пр во 30, а иду ће го ди не 40 во зи ла. За
2007. го ди ну би ла је пла ни ра на на бав ка
30+60. По но во су по ра сли зах те ви за
БМП-3 у је ди ни ца ма: за КоВ – 190, за
мор на рич ку пе ша ди ју – 150. Знат на мо -
дер ни за ци ја оче ку је се и за во зи ла Ва -
зду шно де сант них је ди ни ца (ВДВ), ис по -
ру ком око 250 но вих БМД-4М, БТР-МДМ
„ра ку шка” и од ре ђе ног бро ја мо дер ни -
зо ва них са мо ход них ПТ то по ва 125 mm
2С25М „спрут” СДМ-1.

Суд би на БМП-3 у ру ским ОС би ла
је не ко ли ко пу та до ве де на у пи та ње. То -
ком 1994. го ди не ру ско МО от ка за ло је
про из вод њу и на бав ку БМП-3, али је
1995. на ста вље на из ра да за из воз (око
250 во зи ла), а 2.000. го ди не до сти гла је
пла сман око 1.035 во зи ла. 

На плат фор ми БМП-3 до са да је
раз ви је но око 20 ти по ва на мен ских бор -
бе них во зи ла ва тре не по др шке, ПОБ,
ПВО и во зи ла по себ не на ме не. Во зи ло
БМП-3 уве де но је у План мо дер ни за ци -
је РОС до 2.025. го ди не. У тај план ушло
је и око 150 во зи ла БМП-3М (ра ни је мо -
дер ни зо ва них), ко ји су за др жа ли основ -
ну кон струк ци ју и на о ру жа ње, али су
угра ђи ва ни мо дер ни ји СУВ, оп то е лек -
трон ске ни шан ско-осма трач ке спра ве,
по ја чан је по гон ски мо тор (код не ких),
до дат ни оклоп са пан цир ним ли мом
или/и ре шет ка стом за шти том, на не ки -
ма и си сте ми ак тив не за шти те. Ко нач -
но, усво јен је став да по сто је ће БВП-3М
тре ба још ви ше уна пре ди ти и за др жа ти

их у на о ру жа њу, све док не при стиг ну из
про из вод ње БВП но ве ге не ра ци је: „кур -
га нец-25”, те шки БВП Т-15 „ар ма та”,
точ ка шко БВП „бу ме ранг” 8×8, а био је
за по чет и раз вој БВП „атом” 8×8 (у ко о -
пе ра ци ји са Фран цу ском), али се чи ни
да је раз вој точ ка шког БВП „бу ме ранг”
8×8, „атом” из о ста вљен из про гра ма (ве -
ро ват но и због санк ци ја ЕУ пре ма Ру си -
ји). Од лу че но је да се про ду жи век упо -
тре бе БМП-3М, да се ура ди те мељ на
мо дер ни за ци ја и по кре не про из вод ња,
ко ја је би ла у за сто ју, о че му го во ри и
вест о про из вод њи око 200 БМП-3М за
РОС, али и тзв. ду бо ка мо дер ни за ци ја и
про ме на кон цеп ци је во зи ла, до кра ја
2017. го ди не (ве ро ват ни је 2018, због
пре за у зе тих ка па ци те та ком па ни ја).

На Ме ђу на род ним из ло жба ма НВО
у Ру си ји при ка за на су, по ред унa пре ђених
ва ри јан ти БМП-3М и БМП-3М „дра гун”,
још два во зи ла ду бо ке мо дер ни за ци је 
– БМП-3М „де ри ва ци ја” са БМ 57 mm и
са АУ-220М 57 mm „бај кал”, и мо дер ни -
зо ва ни са мо ход ни авио-де сант ни ПТ топ
– ло вац тен ко ва 125 mm 2С25М „спрут”
(„хо бот ни ца”) СДМ-1 са БМ 125 (топ 2А75).

Пре ком по но ва ње
оклоп ног те ла
Пре ма оце ни вој них струч ња ка,

зва нич ни ка у вој сци и про из вод ним за -
во ди ма Ру си је, због пре ком по но ва ња
оклоп ног те ла и при ме не бес по сад не
ку  по ле са да љин ски упра вља ним на о -
ру жа њем, БМП-3М „дра гун”, прак тич -

Прототип у кругу „Курганмашзавода”



ки, пред ста вља но во бор бе но во зи ло,
ко је је омо гу ћи ло Ру си ји да за др жи
вођ ство на ме ђу на род ном тр жи шту у
про да ји бор бе них во зи ла пе ша ди је.

У по ре ђе њу основ них ка рак те ри -
сти ка но ве кон цеп ци је БМП-3М „дра -
гун” и БМП-3/БМП-3М по сто ји ви ше
раз ли ка. Пр ва је у пре ком по но ва њу
оклоп  ног те ла во зи ла и рас по ре да ви -
тал них де ло ва и уре ђа ја во зи ла. Мо тор -
но-тран сми си о но оде ље ње је на пред, на
сре ди ни је бес по сад на ку по ла – бор бе -
ни мо дул БМ 100+30 са да љин ским
упра вља њем. Де сан то оде ље ње од осам
вој ни ка рас по ре ђе но је по за ди: шест
вој ни ка са два ре да се ди шта уз боч не
зи до ве, окре ну ти ли цем у ли це; два до -
дат на се ди шта су де сно и ле во од кор пе
ку по ле; ме сто во за ча је на пред у сре ди -

ма, ко ји убла жа ва ју ути цај ви бра ци ја
во зи ла. На боч ним зи до ви ма не ма пу -
шкар ни ца. Да ли је то ре ше ње аде кват -
но основ ној кон цеп ци ји БВП или ОТ,
мо гло би да се ко мен та ри ше. Бор бе но
во зи ло за тран спорт и бор бу ме ха ни зо -
ва не пе ша ди је ко је не ма пу шкар ни це, а
сна жно је на о ру жа но, прак тич ки је ОТ
за ва тре ну по др шку је ди ни ца и соп -
стве не ис крц не по са де, ка да је ван во -
зи ла. Прет по ста вља се да се тај ма њак
на док на ђу је ши ро ким из бо ром оруж ја
за бор бу у раз ли чи тим, па и у из не над -
ним деј стви ма пе ша ди је про тив ни ка у
бли ској бор би.

Дру га зна чај на раз ли ка је сте у при -
ме ни бор бе ног мо ду ла, БМ 100+3 (око
3,6 t) са основ ним на о ру жа њем топ-лан -
сер олу че не це ви 2А70 ка ли бра 100 mm,

ни, ко ман ди ра де сно, а ни шан џи је опе -
ра те ра ле во од во за ча. Сва три чла на по -
са де има ју сво је отво ре са по клоп ци ма и
днев но-ноћ ним пе ри ско пи ма. Де сант но
оде ље ње ула зи и на пу шта во зи ло кроз
зад ња вра та-рам пу. Та кав „кла си чан”
кон цепт рас по ре да по гон ског бло ка и
по са де са де сан том, за ве ћи ну са вре ме -
них БВП, али и ру ских БМП-1 и 2, су -
штин ски по ве ћа ва за шти ту по са де и по -
бољ ша ва усло ве ула ска и бр зог ис кр ца -
ва ња де сан та на ме сту и у по кре ту (при
бр зи ни око 5 km/h) пре ко зад њих вра та-
рам пе.

Па тос је по кри вен спе ци јал ном ме -
талном за шти том од де то на ци ја ми на и
ИЕС. Због ве ће бр зи не у те рен ској во -
жњи бор ци има ју по ја се ве на се ди шти -

спрег ну ти ау то мат ски топ 2А72 30 mm
и спрег ну ти ми тра љез 7,62 mm ПКТМ,
а из о ста вље на су два че о на ми тра ље за
на прам цу во зи ла. 

Тре ћа ино ва ци ја је сте при ме на но -
во га си сте ма за упра вља ње ва тром
(СУВ) „витяз” (ви тез), ко ји да нас пред -
ста вља је дан од нај бо љих за ту вр сту во -
зи ла. Иден тич ни ком пле ти си сте ма по -
ста вље ни су ис пред се ди шта ко ман ди -
ра и ни шан џи је опе ра то ра, за упра вља -
ње на о ру жа њем, осма тра ње и ни ша ње -
ње у свим ме те о ро ло шким усло ви ма,
да њу и но ћу. Та кав СУВ до при но си по -
ве ћа њу бор бе не ефи ка сно сти во зи ла и
ну ди пред ност у оства ре њу ва тре них
за да так, отва ра њем ва тре пре про тив -
ни ка и на ве ћој да љи ни. 

Че твр та зна чај на ино ва ци ја је сте
уград ња ја че ва ри јан те ви ше го ри вог ди -
зел мо то ра УТД-32, но ми нал не сна ге 600
kW/816КС. С та квим мо то ром по сто ји
ве ли ка ре зер ва сна ге и за вариjанту
БМП-3 ко ја би има ла ма су до 25 t, а очу -
ва ла са да шњу по кре тљи вост во зи ла.

над моћ но на о ру жа ње 
Основ но ору ђе је сте по лу а у то мат -

ски топ-лан сер, олу че не це ви 2А70 ка -
ли бра 100 mm и са њим спрег ну ти ау то -
мат ски топ са дво стру ким хра ње њем –
2А72 30 mm L/80.

По моћ но на о ру жа ње пред ста вља
спрег ну ти ми тра љез ПКТМ 7,62 ми ли -
ме тра. Сек то ри ва тре ног деј ства су 360°
по ази му ту и од –6° до +60° по вер ти ка -
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ли. На о ру жа ње има елек трич ни ста би -
ли за тор за обе рав ни. На о ру жа ње са му -
ни ци јом и при па да ју ћим уре ђа ји ма за
упра вља ње и пу ње ње угра ђе ни су у бор -
бе ни мо дул БМ 100+30, ко ји је изо ло ван
од по са де ме тал ном огра дом и тер мо и -
зо ла ци јом ис под то па, а осма трач ко-ни -
шан ски си сте ми су на кро ву ку по ле де -
сно (ко ман ди ров) и ле во ис пред ку по ле
(ни шан џи је опе ра то ра).

Да љи на успе шног деј ства из то па
100 mm са тре нут но-фу га сним гра на та -
ма 3УОФ19 до сти же 7.000 m, а не по -
сред ним га ђа њем до 4.000 ме та ра (крај -
њи до мет је 12.000 m). Лан си ра ње про -
ти во клоп них во ђе них ра кет них про јек -
ти ла (гра на та 3УБК23-3) 9М117М-1 „ар -
кан” („ла со” или „ом ча”) мо гу ће је на да -

Задња врата-рампаДесантно одељење у БМП-3М – корпа куполе у средини



Пи о нир ски по ду хват
– сув ви тез 
У БМП-3М „дра гун” угра ђен је но -

ви, ди ги тал ни елек трон ски СУВ „витяз”
(ви тез) са ау то ма ти зо ва ним функ ци ја ма
ре а го ва ња на кре та ње во зи ла, ци ља и
ода бра ног про јек ти ла за га ђа ње. Ба ли -
стич ки ра чу нар ски си стем пра ти ка ко се
БВП и циљ кре ћу, упра вља и ускла ђу је
на о ру жа ње и деј ство по са де, ре ги стру је
ба ли стич ке па ра ме тре, вр сту про јек ти -
ла и ме тео-еле мен те, по дат ке о кре та њу
во зи ла и ци ља, и уно си их у ни шан ске
спра ве. Има мо гућ но сти ау то мат ског
пра ће ња ци ље ва на зе мљи и у ва зду ху.
Мо же да се ко ри сти и са из дво је них по -
ло жа ја. СУВ је умре жен у је дин ствен
так тич ки ко манд но-ин фор ма ци о ни си -
стем (КИС), сма њу је вре ме при пре ме за
отва ра ње ва тре и оства ре ње прин ци па
„пр ви от кри циљ – пр ви опа ли”. У КИС-у
се ре ги стру ју сви зна чај ни по да ци из ра -
чу на ра СУВ-а за пра ће ње ци ље ва и отва -
ра ње ва тре, те па ра ме три функ ци ја
оста лих си сте ма и ра да по са де. 

Са „ви те зом” во зи ло оства ру је пре и -
мућ ства у од но су на стан дард ни БМП-3:
скра ћу је се вре ме спрем но сти за отва -
ра ње ва тре; ви ши је ни во пре жи вља ва -
ња по са де, ду бли ра њем функ ци је ко -
ман ди ра и ни шан џи је опе ра то ра и уни -
фи ка ци јом рад них ме ста по ве ћа ва се
без бед ност по са де са мо гућ но сти ма да -

љи на ма од 100 до 5.500 ме та ра. Про бој -
ност пан цир ног окло па до сти гла је 750
mm+ЕРО. Пре ма ру ским струч ња ци ма,
за из ба ци ва ње из бор бе тен ка М1А1
„абрамс” фак тор ве ро ват но ће учин ка је
0,5%, за шта је по треб но ис па ли ти 1–2
про јек ти ла, а за М1А2 „абрамс” 2– 3
про јек ти ла. Тре ба под се ти ти да је да љи -
на пре ци зне ва тре тих про јек ти ла ско -
ро дво стру ко ве ћа од не по сред ног га ђа -
ња из тен ко ва, а та раз ли ка ком пен зу је,
у од ре ђе ној ме ри, сла би ју оклоп ну за -
шти ту БМП-3М „дра гун”. Бр зи на га ђа -
ња из то па мо гу ћа је до 10 гра на та у ми -
ну ту (стан дард но шест). 

Зна чај на осо би на је сте и мо гућ -
ност га ђа ња ка да во зи ло пло ви (у пред -
њем сек то ру 30°), чи ме по ве ћа ва шан -
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Пре но сни пулт да љин ског упра -
вља ња на о ру жа њем, ди ги тал ни (пр ви
пут у кон цеп ци ја ма БВП), са из во дом
ви део-ин фор ма ци ја, упра вља њем ни -
шан ском спра вом и на о ру жа њем за
отва ра ње ва тре у ре ал ном вре ме ну,
ка да је по са да ван во зи ла, пред ста вља
пот пу но но во ре ше ње упра вља ња ва -
тром из ван во зи ла. На не ки на чин то
је увод у про цес раз во ја ди ри го ва них
коп не них во зи ла без по са де. Та кав си -
стем ни је по знат код дру гих бор бе них
во зи ла ове кла се у све ту. У Ру си ји је
већ раз ви је но бес по сад но ди ри го ва но
во зи ло „уран-9” на плат фор ми БМП-3.

Пот Пу но но во ре ше Ње се је ди ни ца ма ко је фор си ра ју ре ку да
успе шни је осво је мо сто бран на су прот -
ној оба ли. Та ко ђе, ве ли ка еле ва ци ја
ору ђа омо гу ћу је успе шно деј ство по
над ви ша ва ју ћим ци ље ви ма на бр до ви -
том те ре ну и у на се ље ним ме сти ма, на
гор њим ета жа ма згра да, али и по ва зду -
шним ци ље ви ма ма њих бр зи на и ни ског
про фи ла ле та. 

Ефи ка сна да љи на га ђа ња из то па 30
mm 2А72 је до 4.000 ме та ра. По ла ко
окло пље ним во зи ли ма ефи ка сно га ђа на
да љи на ма до 2.000 m, хе ли коп те ре до
1.500 m и спо ри је ле те ли це до 1.500 m
(ко са да љи на 2.500 m). По тка ли бар ни
про јек тил ЗУ БР8 „кер нер” („про бо јац”
или „клин”) про би ја пан ци ре не пло че од
27 mm/60°/1.000 m, 33 mm/60°/500 ме -
та ра. Бр зи на паљ бе је око 500 мет/мин,
а мо же и спо ри је, 250–300 мет/мин. Бор -
бе ни ком плет то па има 500 ме та ка: 305
тре нут но-ра зор них (ЗУ ОФ8, или ЗУ -
ОФ19) и 195 пан цир них – ЗУ БР6 или по -
тка ли бар них ЗУ БР8 „кер нер” (по дру ги -
ма још 250 ме та ка у из дво је ном спре ми -
шту). Тре нут но-ра зор них про јек ти ла за
из ба ци ва ње стре љач ког оде ље ња у ро ву
тре ба има од 4 до 14. Уби тач но деј ство
про јек ти ла про тив жи ве си ле на отво ре -
ном про сто ру по кри ва око 360 ме та ра
ква драт них, а ста ри ји про јек тил ЗУ -
ОФ17 160 ме та ра ква драт них. Про јек -
ти ли има ју са мо ли кви да тор ко ји се ак ти -
ви ра на пу та њи по сле се дам се кун ди. У
ком пле ту ми тра ље за има 2.000 ме та ка
7,62×54 mm (обич них и пан цир них).

Борбени модул БМ 100 + 30

Додатно наоружање искрцног десанта



љин ског упра вља ња на о ру жа њем са из -
дво је ног ме ста и, у од ре ђе ним си ту а ци -
ја ма, отва ра ње ва тре по бор бе ним ле те -
ли ца ма у ва зду ху.

Две па но рам ске оп то е лек трон ске,
ком би но ва не днев но-ноћ не ни шан ске
спра ве (ДННС), ти па „кре чет” („со ко”,
или „око со ко ло во”), истих су ка рак те -
ри сти ка, с тим да опе ра тор има мо гућ -
но сти осма тра ња ле во 90º и де сно 45º,
а ко ман дир кру жно 360º. Код до дат но
окло пље ног БМП-3М „дра гун” по лу па -
но рам ска спра ва ни шан џи је по ста вље -
на је, та ко ђе, на кров ку по ле, због до -
дат ног окло па на ку по ли. Код мо де ла 
БМП-3М „ви тез” па но рам ска спра ва
ко ман ди ра по ме ре на је са кро ва на де -
сни зид ку по ле да осло бо ди ула зни по -
кло пац ко ман ди ра, јер су ко ман дир и
ни шан џи ја у том во зи лу у ку по ли. Спра -
ве има ју не за ви сну ста би ли за ци ју вид -
ног по ља у две рав ни, са ТВ, тер мо ви -
зиј ским и ла се р ским ка на лом (за ме ре -
ње да љи не до 10.000 m и во ђе ње ПОР
до 5.500 m). Обез бе ђу ју ви дљи вост у
тер мал ном ка на лу, не ма њу од 3.000 m
(рас по зна ва ње тен ка), са ши ро ким и
уским вид ним по љем. Ау то мат ско пра -
ће ње ци ља у по кре ту, по ру ским на во -
ди ма, је сте ефек тив ни је за осам пу та у
од но су на руч но на во ђе ње. Ти ме је
обез бе ђе на елек трон ска ста би ли за ци ја
сли ке ци ља, ко ја се пре но си на осма -
трач ке мо ни то ре. 

За лан си ра ње и во ђе ње ПО ра кет -
них про јек ти ла угра ђен је елек трон ски
блок К13-2 „рас свет” („освит”) са ла -

сер ским ка на лом за упра вља ње, са не -
за ви сном ста би ли за ци јом и ау то мат -
ским уно ше њем по да та ка из ба ли стич -
ког ра чу на ра. Ра кет ни про јек ти ли се на
пу та њи во де по сно пу ла сер ског еми те -
ра – да љи но ме ра 1Д14.

Ста би ли за тор на о ру жа ња је елек -
три чан, ди ги та лан, ста би ли зу је на о ру жа -
ње у обе рав ни. Спо јен је са ба ли стич ким
ра чу на ром и ау то мат ским при је мом по да -
та ка, ко ји ма се ко ри гу је по ло жај оруж ја.

Рад на ме ста ко ман ди ра и ни шан -
џи је су уни фи ци ра на, са ау то ма ти зо ва -
ним си сте ми ма, са пул том за упра вља -
ње и мо ни то ри ма елек трон ске сли ке
окру же ња, ко ја се ау то мат ски пре но си
на до оба екра на. 

Пре но сни пулт да љин ског упра -
вља ња на о ру жа њем, ди ги тал ни, пред -
ста вља пот пу но но во ре ше ње упра вља -
ња ва тром из ван во зи ла. На не ки на чин

то је увод у про цес раз во ја ди ри го ва них
коп не них во зи ла без по са де. Та кав си -
стем ни је по знат код дру гих бор бе них
во зи ла ове кла се у све ту. У Ру си ји је већ
раз ви је но бес по сад но ди ри го ва но во зи -
ло „уран-9” на плат фор ми БМП-3. Ако
до ђе до от ка за да љин ског ау то ма ти зо -
ва ног СУВ-а, ни шан џи ја опе ра тор пре -
ла зи на по моћ но се ди ште ис под ку по -
ле, отва ра по се бан по кло пац и пре ла зи
на руч но упра вља ње на о ру жа њем, ко -
ри сте ћи за ни ша ње ње по моћ ну оп тич -
ку спра ву ППБ-2. Ти ме во зи ло оства ру -
је ве ћу жи ла вост и оп ста нак у бор би. 

Во зач рас по ла же би но ку лар ним
днев но-ноћ ним пе ри ско пом ТВК-1 и два
оп тич ка пе ри ско па. Основ ни пе ри скоп
не ме ња се за ноћ ну во жњу, већ ко -
манд ним ре гу ла то ром пре ба цу је пе ри -
скоп на рад у ре жи му па сив ног си сте ма
за да љи ну осма тра ња до 250 m, у сек -
то ру 45° ис пред во зи ла. 

стан дар дна оклоп на
за шти та
Оклоп но те ло и ку по ла из ра ђе ни су

од зава ре не алу ми ни јум ске ле гу ре ви со -
ке ба ли стич ке от пор но сти. На пред њој
стра ни те ла и ку по ле су до дат на оја ча -
ња са че лич ним пло ча ма од ком по зит -
ног ма те ри ја ла. Пред ња стра на обез бе -
ђу је ба ли стич ку за шти ту од про је ка ти -
ла ка ли бра 30 mm са да љи не од 200 ме -
та ра (по дру ги ма 300 m). Кров и боч не
стра не от пор не су на по гот ке стре љач -
ке ва тре, с про јек ти ли ма Б-3 ка ли бра
12,7 mm, на да љи на ма 100–200 ме та ра.
Нa сај му RAE-2015 ком па ни је су ис та кле
да бор бе но оде ље ње во зи ла обез бе ђу је
кру жну за шти ту, пре ва зи ла зе ћи че твр -
ти ни во за шти те по стан дар ду STANAG
4569 – за шти та од про јек ти ла ка ли бра
14,5 mm Б-32, ис па ље них са да љи не од
200 m – и че о ну за шти ту у сек то ру од
120º – ни во шест, за шти та од по тка ли -
бар них про јек ти ла ка ли бра 30 mm, ис -
па ље них с да љи не од 500 ме та ра.

Основ ни оклоп је раз ли чи те де -
бљи не и угла про фи ла, у ра спо ну од 10 до
45 mm, под угло ви ма од 0° до 43° или
60°, за ви сно од ме ста на во зи лу и ку по -
ли. У стан дард ни оклоп спа да и до дат на
че лич на пло ча на ку по ли и уну тра шња
пло ча од че ли ка и не ме та ла на па то су
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У да на шњим ОС Ру си је, у опе ра -
тив ним је ди ни ца ма, на ла зи се око
500 (по дру гим око 700) БМП-3 и
БМП-3М. Ма сов на про из вод ња ни -
кад ни је по стиг ну та као код БМП-1 и
БМП-2, ко јих је у опе ра тив ној упо -
тре би од 500 до 1.000 (у ре зер ви око
7.000), од но сно од 3.000 до 3.500
БМП-2 (1.500 у ре зер ви). Пре ма из -
ја ви ди рек то ра „Кур ган маш за во да”,
до кра ја 2017. го ди не РОС би тре ба -
ло да при ме око 200 мо дер ни зо ва них
и но во про и зве де них БМП-3.

у руској војсци

Управно-борбено одељење – командира, возача и нишанџије



де сат ног оде ље ња за про тив -
мин ску за шти ту. До дат ни ре -
зер во а ри за го ри во по ста -
вље ни су на зад са обе стра не
вра та-рам пе. Пре ма зах те ву,
ту се угра ђу ју уре ђа ји си сте -
ма за кли ма ти за ци ју и вен ти -
ла ци ју.

Са до град њом мо ду лар -
них пло ча пан цир ног ли ма на
БВП-3М „дра гун”, ка кав је
при ка зан на Фо ру му „Ар ми -
ја-2016”, ма са во зи ла по ра сла
је на 21 t, а ба ли стич ка за -
шти та је по ја ча на. До дат ни
че лич ни екра ни су дво слој ни
и раз мак ну тих пло ча да би
има ли ве ћи ефе кат за шти те и
ком пен зо ва ли ве ћу ма су во -
зи ла у ко рист плов но сти. Ка -
да се до да ју ре шет ка сте за -
шти не огра де, ма са во зи ла
до стиг не 22,7 то на. Она ума -
њу је ефи ка сност ку му ла тив -
них про јек ти ла за 50–70% од
ефек тив не про бој но сти због
од ми ца ња дис тан це ак ти ви -
ра ња упа ља ча (stand-off). На -
по ми ње се да по ве ћа ње ма се
во зи ла ни је по ка за ло не га -
тив не по сле ди це на ход ни
део, па ни за ам фи биј ска свој -
ства во зи ла, че му је до при не -
ла и уград ња сна жни јег мо то -
ра. Уград ња ЕРО про ду жи ла
је во зи ло са 6,7 на 7,2 m, ши -
ри ну по че лич ним екра ни ма и

са ре шет ка ма од 3,2 до че ти ри ме тра.
Код не ких ва ри јан ти БМП-3М при ме ње -
на је до дат на за шти та са ЕРО „как тус”
(мо ду ли пан цир них пло ча и ре шет ка ста
за шти та), и та да ма са во зи ла ра сте до
23,4 то не (ка да су не из ве сна ам фи биј -
ска свој ства). Во ди про пу зо ри се не
укла ња ју, већ оста ју спрем ни за упо тре -
бу, ако се са во зи ла укло ни до дат на за -
шти та, ка да се про це ни у кон крет ној
си ту а ци ји.

На во зи лу је при ме ње но шест (или
2×3) ба ца ча дим них ку ти ја 902В „ту ча”,
за ства ра ње дим не за ве се. По зах те ву
ко ри сни ка угра ђу је се си стем оп то е лек -
трон ске за шти те ТШУ-2 „што ра-1”, ко -
ја је ефи ка сна у ели ми на ци ји деј ства ку -
му ла тив них про јек ти ла, по чет них бр зи -
на ма њих од 700 m/s, ка кви су во ђе ни
ПО про јек ти ли или ми не руч них ба ца ча.
Би ли су по ку ша ји при ме не и си сте ма
„аре на-Е”, али је ре ђе при хва тан због
ма се (око 1.100 kg), ди мен зи ја и це не
(око 300.000 до ла ра). Ина че, тај си стем
је мо дер ни зо ван, ни је „ро го ба тан” и ви -
со ко из диг нут из над ку по ле, већ ин те -
гри сан у до дат ну за шти ту ку по ле, ка ко
је већ при ме ње но на по след њој мо дер -
ни за ци ји тен ко ва се ри је Т-72.

вр хун ска 
по кре тљи вост 
У во зи ло је угра ђен по ја чан, мо ди -

фи ко ва ни ди зел-мо то ра УТД-32, сна ге
600 kW/816КС, раз ви јен на ба зи мо то ра
УТД-32 од 485 kW/660К. Мо тор је че -
тво ро такт ни, 10-ци лин дар ски, са ди -
рект ним убри зга ва њем го ри ва под при -
ти ском, тур бо пре хра њи ван ва зду хом,
хла ђен теч но шћу, а мо же да ко ри сти и
дру ге вр сте го ри ва (бен зин, ке ро зин).
Обез бе ђу је во зи лу спе ци фич ну сна гу од
38 КС/т, што је мак си мал ни ни во код по -
сто је ћих БВП у све ту (M2A3 Bradley
19,74 КС/т, Puma 25,5–34,59 КС/т, VBCI
– 18,6 КС/т, FV510 Warrior 23,5 КС/т).
Мо тор је до вољ но сна жан да омо гу ћу је
и ва ри јан ти БМП-3М „дра гун”, са до дат -
ном за шти том, да оства ру је оп ти мал не
бр зи не и вуч ну сна гу, не мно го ма њу од
основ не ва ри јан те то га во зи ла. Нај ве ћа
бр зи на кре та ња на пу те ви ма је из над 70
km/h, сред ња око 45 km/h, у зад њем хо -
ду 20 km/h, а ка да пло ви око 10 km/h.
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так тиЧ ко-теХ ниЧ ке ка рак те ри сти ке 
Бор бе на ма са во зи ла...................................21t (до 22,7t) 
По са да.......................11 чла но ва (3 стал на, 8 ис крц них)
Ди мен зи је:
ƒ ду жи на...........................6.715 mm (с то пом 7.200 mm) 
ƒ ши ри на............................................................3.200 mm
ƒ ви си на до кро ва ку по ле.................................2.300 mm
ƒ ви си на са ДННС..............................................2.570 mm
ƒ кли ренс ...............................................................450 mm
Мо тор – че тво ро такт ни ди зел УТД-32 по ја ча ни:
ƒ нај ве ћа сна га .......................................... 600 kV/816КС
ƒ спе ци фич на сна га ..........................................38.8 КС/т 
Тран сми си ја хи дро ме ха нич ка 4+1сте пен пре но са 
Бр зи не кре та ња:
ƒ на пу ту................................................................70 km/h
ƒ те рен ска.............................................................45 km/h
ƒ на во ди................................................................10 km/h
Ау то но ми ја: 
ƒ на пу ту............................................................до  600 km
ƒ на во ди....................................................7 m/h кре та ња
На о ру жа ње: по лу а то мат ски топ-лан сер 2А70 
олу че не це ви ка ли бра 100 mm,
– му ни ци ја: гра на та ................40 (22 у ау то ма ту, 
18 ван ау то ма та), стан дард них гра на та (32), во ђе них
ра кет них про јек тилa (8), ау то мат ски топ 30 mm 2А72
са 500 ме та ка (300 TФ и 200 ПО) + 250 у ре зер ви,
спрег ну ти ми тра љез 7,62 mm ПКТМ са 2.000 ме та ка
СУВ: 
ƒ елек трон ски са ди ги тал ним ба ли стич ким 
ра чу на ром
ƒ си стем за во ђе ње ПО ВР по ла сер ском сно пу 
„рас свет”
ƒ ста би ли за тор елек трич ни за обе рав ни
ƒ днев но-ноћ не па но рам ске „кре чет” са ла сер ским,
да љи но ме ром,  ТВ и тер мал ним ка на лом, 
за ко ман ди ра и ни шан џи ју, по моћ на днев на 
ни шан ска спра ва ни шан џи је

Прототип „драгуна” са додатним оклопом



ним члан ци ма за кре та ње по са вре ме -
ним пу те ви ма. Ка да је угра ђе на до дат -
на оклоп на за шти та, по гон ски точ ко ви
су ја че ко струк ци је.

За до пу ну аку му ла то ра и на па ја ње
уре ђа ја елек трич ном енер ги јом, ка да
глав ни мо тор не ра ди, ан га жу је се по -
моћ ни ди зел мо тор са елек тро ге не ра -
то ром од 8 kW. Уло га то га агре га та зна -
чај на је у екс трем ним кли мат ским теп -
пе ра тур ним усло ви ма, ка да је по треб -
но да бу де укљу чен кли ма-уре ђај, ко ји
тро ши 7 kW енер ги је.
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го во ре да је тим вре ме шним во зи ли ма,
са ре кон струк ци јом, ду бо ком мо дер ни -
за ци јом, ра зно вр сним мо ду ли ма на о ру -
жа ња и опре ме, век опе ра тив не упо тре -
бе знат но про ду жен за да љи оста нак у
на о ру жа њу ору жа них сна га Ру си је и ви -
ше дру гих зе ма ља. Ва ља под се ти ти на
то да су бор бе ни ква ли те ти тих во зи ла
(ко ја су бо ља од мно гих во зи ла За па да)
и про дај на це на ис пред кон ку ре на та,
што мо же ути ца ти на њи хо ву да љу по -
тра жњу из ван Ру си је. Тре ба на по ме ну -
ти да је це на јед ног не мач ког IFV Puma
10,5 ми ли о на до ла ра, а да се про дај на
це на БМП-3/3М кре та ла (од 2009. до
2012. го ди не) у ра спо ну од 2,35 до 3,08
ми ли о на до ла ра, а 2016. го ди не од 3,5
до 4,0 ми ли о на до ла ра. 

И Ге не рал штаб Вој ске Ср би је ра чу -
нао је 2007. го ди не, у Так тич кој сту ди ји
„Мо гућ ност опре ма ња Вој ске Ср би је мо -
дер ни зо ва ним БВП М-80А”, да би на бав -
ка БМП-3 би ла по жељ на, али фи нан сиј -
ски не до сти жна. Сто га се ра чу на ло на
„ду бо ку мо дер ни за ци ју” на ших БВП 
М-80А у мо дел БВП М-80АБ1, по це ни за
јед но во зи ло од 986.000 до ла ра (де ли -
мич на мо дер ни за ци ја 392.000 до ла ра),
да би то био рен та би лан из да так у од но -
су на уво зна во зи ла. На жа лост, тај пред -
лог ни је усво ји ла Вла да.

Не ке арап ске зе мље на го ве шта ва ју
на бав ку 500 мо дер ни зо ва них БМП-3, а
јед на је у при пре ми за 950 во зи ла. Грч ка
је би ла уго во ри ла око 400 БМП-3М
2009. го ди не, али је због фи нан сиј ске
кри зе од у ста ла од на бав ке. Дру ге др жа -
ве тра же ви ши сте пен мо дер ни за ци је и
уград њу но во ра зви је них бор бе них мо -
ду ла на о ру жа ња са да љин ским упра вља -
њем у сво је по сто је ће БМП-3. 

На кра ју, не ма ви ше јеф ти них
оклоп них во зи ла, ни ла ких ни те шких.
Тен ко ви су се це на ма по пе ли до пла фо -
на, од 12 до 18 ми ли о на до ла ра по ко ма -
ду, а бор бе на во зи ла пе ша ди је, у не ким
зе мља ма, до сти гла су це не тен ко ва, па
их и пре сти гла, по себ но ру ских и ки не -
ских. Раз вој и про из вод ња но ве ге не ра -
ци је БВП по твр ђу ју да је оп шти тренд
мо дер ни за ци ја, мо ди фи ка ци ја и уна пре -
ђе ње по след ње ге не ра ци је тих во зи ла у
ве ћи ни зе ма ља све та. Мо жда је и за Вој -
ску Ср би је то не ки по ка за тељ, ко јим
прав цем ићи у не по сред ну бу дућ ност. ƒ

Ми ло сав Ц. ЂОР ЂЕ ВИЋ

Мо же да пло ви и у зад њем хо ду на мир -
ној во ди. Ау то но ми ја на пу те ви ма је 600
km, ка да пло ви се дам ча со ва. Про ход -
ност и са вла ђи ва ње пре пре ка су аде -
кват не стан дард ном БМП-3: успон 30°,
на гиб 25°, ров 2,2 m, зид 0,7 ме та ра.

Тран сми си ја је хи дро ме ха нич ка
(4+1 сте пен пре но са), по лу а то мат ског
ти па, ре вер зи бил на. Омо гу ћу је окре та -
ње во зи ла не ме сту око пи во та, по кре -
та њем јед не гу се ни це на пред, дру ге
на зад. Во зи лом се упра вља пре ко упра -
вља ча, ка кав је на мо то ци клу. Ход ни

део са шест па ри гу ми ра них пот пор них
точ ко ва, три па ра но са ча гу се ни ца, во -
де ћим точ ко ви ма по за ди и по гон ским
на пред, има не за ви сно тор зи о но оги -
бље ње. На по зи ци ја ма пр ва два па ра и
зад њег па ра точ ко ва по ста вље ни су хи -
дра у лич ни амор ти зе ри, а раз мак из ме -
ђу па ра точ ко ва је аи сме три чан, ра ди
рав но мер ног оп те ре ће ња ма сом во зи -
ла. Раз ви је не су и гу се ни це са гу ми ра -

Да нас се око 3.500 БМП-3 и
БМП-3М на ла зи у на о ру жа њу 20 зе -
ма ља, нај ви ше у Ује ди ње ним Арап -
ским Еми ра ти ма (око 700 во зи ла), где
је 135 мо дер ни зо ва но у по след ње
две го ди не. За ни мљи во је да је Ру  си ја
сту пи ла у пре го во ре са Ју жном Ко ре -
јом да от ку пи око 40 БМП-3, ко ји су
би ли усту пље ни за ре про гра ми ра ње
ду га Ру си је тој др жа ви.

извоз

Пер спек ти ва ду бо ке
мо дер ни за ци је 
У це ли ни, бор бе на ефи ка сност

БМП-3М „дра гун”, у по ре ђе њу са
основ ним мо де лом БМП-3, су штин ски
је по ве ћа на, у ве ли кој ме ри и у од но су
на прет ход но мо ди фи ко ва не мо де ле
БМП-3М. Ре кон струк ци ја оклоп ног те -
ла и уград ња по гон ског си сте ма у пред -
њи део во зи ла, по ста вља ње бес по сад -
не ку по ле с но вим СУВ-ом, двој но упра -
вља ње ва тром два чла на по са де и мо -
гућ ност упра вља ња са из дво је ног ме -
ста, пред ста вља ју још је дан ко рак у
прав цу раз во ја бор бе них во зи ла без по -
са де са да љин ским упра вља њем, чи ја
пер спек ти ва је већ отво ре на све ин тен -
зив ни јим раз во јем и про из вод њом.

У освр ту на ду бо ку мо дер ни за ци ју
во зи ла БМП-3М не ки вој ни по зна ва о ци
те тех ни ке ве ро ват но су у пра ву ка да

„Драгун” (десно), а „деривација” (лево)



авион XI AN Y-20

јински Ан-70 такође је у једном перио-
ду развијан заједничким улагањем са
Русијом. Погоршањем односа са Укра-
јином, прекинут је програм Ан-70, а Ру-
сија се, уместо пројекта новог тешког
транспортног авиона, определила за на-
бавку модерније верзије постојећег
авиона „иљушин” Ил-76.

Украјинско-руски односи, али и це-
локупна ситуација на постсовјетском
тлу имала је одређени утицај и на кине-
ску филозофију опремања и пројектова-
ња транспортних авиона. Наиме, почет-
ком деведесетих година прошлог века
Кина је набавила 14 примерака авиона
Ил-76 на простору бившег СССР-а, тач-
није у Узбекистану, где се налазио по-
гон за производњу Ил-76. У више навра-
та, покушаване су испоруке додатних
количина тих авиона, али, и поред пот-
писаних предуговора, као што је био
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кинески
тешкаш

највећи авион произведен 
у кини носи ознаку Xi an Y-20. 
однедавно се налази у саставу
транспортних јединица кинеског
ваздухопловства. овим авионом
знатно ће се повећати кинеске
могућности у глобалној пројекцији
војне моћи. кина ће добити 
инструмент којим ће моћи 
да штити свој војни и политички
утицај и на другим континентима, 
и то брже и у већој мери.

к
инеске тежње за потпуном са-
мо сталношћу у широком дија-
пазону ваздухопловних проје-
ката у једном моменту одвеле
су и у домен стратегијске тран-
спортне авијације. Осим инже-

њерских изазова, битан подстицај били
су и мотиви за стратегијску пројекцију
војне моћи на различитим глобалним
тачкама на којима савремена Кина има
своје интересе. 

Конструисање тешког транспорт-
ног авиона представља улазак у ексклу-
зивни круг малог броја земаља које су
способне да то учине, а и када то раде,
најчешће се удружују. С једне стране,
САД представљају изузетак са авионом
C-17 Glo be ma ster III, док су неколико
других пројеката резултат сарадње ви-
ше земаља. Типичан случај јесте европ-
ски транспортни авион А400М, а укра-
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Званичан назив авиона Y-20 је-
сте „кунпенг”, што асоцира на птицу
из кинеке митологије која је летела
хиљадама километара далеко. У по-

јединим кинеским интернет извори-
ма авион се назива и „буцмаста де-
војка”. На слици је први прототип у
лету.

Птица или Буцмаста девојка

онај из 2005. године за производњу 34
Ил-76МД, није дошло до реализације,
изузев испоруке пар половних примера-
ка. Такав развој ситуације условио је да
производња Ил-76 за руске потребе бу-
де пребачена у погоне фабрике „Авиа-
стар СП” из Уљановска у Русији. Са дру-
ге стране, компликовани односи Русије
са Украјином успорили су развој пер-
спективног транспортера Ан-70. Кина,
традиционално технолошки ослоњена
на источне партнере, морала је да про-
нађе свој пут и, помало изнуђено, уђе у
развој сопственог транспортног авиона
стратегијске категорије.

са ослонцем 
на украјину
Премда кинески извори нису де-

цидни и детаљни у наводима, претпо-
ставља се да су прве развојне студије
тешког транспортног авиона започете
2006. године, и то оног момента када је
постало јасно да су авиони те категори-
је Кини практично недоступни на тржи-
шту. Према западним изворима, Кина је

Са првим летом Y-20 Кина је постала четврта земља на
свету, после САД, Русије и Украјине, способна да развије

транспортни авион категорије 200 тона
у летној конфигурацији



ушла у партнерство са украјинским
„Авијацијским научнотехничким ком-
плексом Антонов”, који је низ решења
са авиона Ан-70 применио у новом кине-
ском пројекту. У недостатку властите
погонске групе, за прототип је одабран
руски турбовентилаторски мотор Д-
30КП-2, који би требало да буде прела-

зно решење, до завршетка развоја соп-
ственог мотора WS-20 Hu ang he. За но-
сиоца посла са кинеске стране изабрана
је Ваздухопловна индустријска корпора-
ција из Сиана (Xi’an Air craft In du strial Cor -
po ra tion), а вођство пројекта поверено је
инжењеру Тангу Чангонгу, који је водио
и развој ловца бомбардера ЈХ-7.

Израда прототипа новог четворо-
моторног транспортног авиона запо-
чела је средином 2009, да би његово
комплетирање и припрема за летна ис-
питивања уследили 2012. године. Фо-
тографије првог прототипа евиденциј-
ског броја 20001 појавиле су се на ин-
тернету крајем 2012. године. Први
званичан лет забележен је 26. јануара
2013, док је прво званично приказива-
ње авиона било током 10. кинеске ин-
тернационалне ваздухопловне изло-
жбе у новембру 2014. године.

Изглед авиона Y-20 и уочљива ре-
шења нису револуционарна. Карго те-
рет укрцава се кроз задњу рампу, која
се налази испод тзв. Т-репа. Стајни трап
са по три пара точкова са обе стране
трупа прилагођен је операцијама са сла-
бије припремљених полетно-слетних
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оквирне тт ка рак те ри сти ке 
ƒ погонска група....четири турбомлазна 

мотора Д-30КП2, потиска 117 kN сваки
ƒ распон крила .........................................45 m
ƒ укупна дужина ......................................47 m
ƒ висина .....................................................15 m
ƒ површина крила ...............................330 m2

ƒ маса празног ..............................100.000 kg
ƒ макс. користан терет .................66.000 kg
ƒ макс.полетна тежина ...............220.000 kg
ƒ крстарећа брзина ........................900 km/h
ƒ плафон лета ....................................13.000 m
ƒ долет са 40.000 kg терета ..........7.800 km
ƒ долет са 66.000 kg терета ..........4.400 km
ƒ теретни капацитет..................140 војника

У поређен са другим, сличним транспортним авионима, Y-20 не одудара много
визуелном препознатљивошћу (на слици у зелено-жутој боји), јер су готово сви
авиони висококрилци, са робусним стајним трапом и Т-репом



стаза. Авион Y-20 има трочлану посаду,
два пилота и руковаоца теретним про-
стором. Пилотски простор опремљен је
дигиталним приказивачима и садржи
стандардне инструменте и системе уо-
бичајене за новије авионе те категорије.

Иако су поједини западни извори
тврдили да је реч о компилацији постоје-
ћих решења са сличних пројеката, поза-
дина пројекта ипак је мало другачија јер
са собом носи неке конструктивне и тех-
нолошке победе које нису очите на први
поглед. Наиме, у пројектовању је приме-
њена MBD (Mo del-ba sed de fi ni tion) техни-
ка, која обухвата и CAD CAM технике,
што је било обавезујуће и за под  уговара-
че. Циљ је побољшање и убрзавање про-
цеса пројектовања, израде и контроле
директним интегрисањем свих елемена-
та техничких цртежа у 3Д модел. Низ
компоненти рађен је на 3Д штампачима,
а напретком на пољу ваздухопловних
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Премда се стално калкулише са развојем домаћих
кинеских мотора, у овом случају WS-20, чињеница је да је
октобра прошле године Кина у Русији наручила 224 мото-
ра Д-30КП-2, што јасно указује на то да мотор WS-20 још
дуго неће бити спреман и да би бар 50 Y-20 могло да буде
опремљено тим агрегатом, уколико Кина те моторе не
усмери за комплетирање бомбардера Х-6К. Такође,
оправдано се претпоставља да прве серије Y-20 неће има-
ти тражене особине, јер би нови мотор требало да пружи
бар 10 одсто већи потисак у односу на Д-30КП-2.

мотори



композитних технологија, задовољавају-
ћи при том стандарде дефинисане доку-
ментима унутар FAR Part 25 (пловидбе-
ност транспортних авиона), Кина се осло-
бодила зависности од увоза. 

оперативна употреба
Уважавајући данашње стандарде,

развој авиона текао је брзо. Већ крајем
2015. у ваздуху је био и пети прототип
авиона, а први серијски авион (евиден-
цијски број 11051) предат је на употре-
бу јединици јула 2016. године! Прва је-
диница опремљена са Y-20 јесте 12. пук
4. транспортне дивизије из Ченгдуа. Иа-
ко ти рокови делују импресивно, пут од
прототипске форме до праве оператив-
не употребе у већини технолошки на-
предних земаља ипак је другачији, а раз-
личита су и поимања око потпуних опе-
ративних капацитета нове летелице као
и лимита до којих се авиони могу упо-
требити. Даљи логичан пут представља-
ју трупна испитивања, која (пред) сериј-
ским авионима тек предстоје.

У сваком случају, кинеске оружане
снаге добиле су значајан транспортни
алат, који би према наводима, између
осталог, могао да понесе и стандардни
кинески тенк Тип 99, тежак 58 тона. Ве-
ома вероватан је и даљи развој авиона

у варијанти летеће цистерне или вазду-
шног командног места, односно вазду-
шног центра за рано радарско упозо-
рење. Користи од новог авиона имаће
и народ Кине, нарочито у мисијама у
којима кинеска војска помаже народу у
разним ванредним ситуацијама, када је
неопходан брз дотур помоћи или ева-
куација са једне на другу страну огром-
ног кинеског простора.

У моменту када се претпоставља
да је пројекат кренуо у правом смеру,
започеле су и калкулације око потреб-
ног броја примерака. Већина извора го-
вори о пожељних 400 авиона, како би
се Кина приближила руским и америч-
ким ваздушним транспортним капаци-
тетима. Међутим, овакви авиони нису
јефтини ни великим државама. Такође,
број набављених руских мотора указује
на то да је у наредном средњорочном
плану извесна производња 50 авиона.

Ипак, без обзира на број авиона,
могуће је да се закључи да ће с тим ави-
оном Кина добити инструмент којим ће
моћи да шити свој војни и политички
утицај и на другим континентима, и то
брже и у већој мери. Такође, може да се
очекује и знатније присуство кинеских
војника на појединим неуралгичним тач-
кама на којима их до сада није било. ƒ 

Др Славиша ВЛАЧИЋ
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Израда прототипа новог четво-

ромоторног транспортног авиона за-
почела је средином 2009, да би ње-
гово комплетирање и припрема за
летна испитивања уследили 2012. го-
дине. Фотографије првог прототипа
евиденцијског броја 20001 појавиле
су се на интернету крајем 2012. го-
дине. Први званичан лет забележен
је 26. јануара 2013, док је прво зва-
нично приказивање авиона било то-
ком 10. кинеске интернационалне ва-
здухопловне изложбе у новембру
2014. године. Већ крајем 2015. у ва-
здуху је био и пети прототип авиона,
а први серијски авион (евиденцијски
број 11051) предат је на употребу је-
диници јула 2016. године! Прва једи-
ница опремљена са Y-20 јесте 12. пук
4. транспортне дивизије из Ченгдуа.

динамика развоја

Y-20 је тренутно највећи транспорт-
ни авион који се налази у серијској 
производњи, након престанка 
производње авиона C-17 Glo be ma ster III
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ПротивБродска БорБа

тешко је 
ПотоПити 
ратни Брод

Глобално присуство, пројекција
силе и уопштено надмоћ над 
противником не зависи од 
глорификованог ваздухопловства,
већ од ратне морнарице. Премоћ
над светским океанима директно
зависи од могућности потапања
противникових ратних бродова. 
та констатација звучи прилично
једноставно, међутим, потопити
савремени ратни брод није 
нимало лак задатак.

Амерички десантни брод She nec tady,
депласмана 8.590 t, потопљен је 

23. новембра 2004. са седам вођених
бомби масе по 454 kg из стратегијског

бомбардера B-52



о
д свих средстава ратне техни-
ке, за противбродску борбу на-
мењен је вероватно најшири
дијапазон „противмера”. Тра     -
диционално, ту су топови, који
су данас ефикасни само против

мањих бродова, затим, противбродске
ракете лансране са других бродова, ави-
она и са копна, најразличитији типови
бомби (класичне, вођене, планирајуће,
погоњене), торпеда, мине и др. Префе-
рирани тип средстава свакако су она
специјализована, ракете и торпеда, с
тим да упркос изузетно високим финан-
сијским средствима уложеним у против-
бродске ракете (где су се поред крста-
рећих ракета појавиле чак и балистичке
противбродске ракете), тренутно при-
мат ипак имају торпеда. 

ојачавање 
компоненте заштите 
Најмоћније светске ратне морна-

рице улажу велика средства како би с
једне стране ојачале своју противброд-
ску компоненту, а са друге стране што
је могуће боље заштитиле своје бродо-
ве. Заштита властитих бродова такође
је веома разноврсна – системи за рано-
упозоравање флоте, ловачки авиони,
ракете брод–ваздух, топови система
електронског ометања, мамци... Нарав-
но, све те противмере су мање или ви-
ше ефикасне, тако да је од великог зна-
чаја да се конструкционим решењима
ратни бродови учине што отпорнијим
на противбродска средства. У те мере
спада традиционална оклопна заштита,
која је (од готово неизбежног) спасила
десетине и стотине ратних бродова у
историји поморства. Развијане су ква-
литетније врсте челика, а спајање зако-
вицама уступило је место заваривању. 

У последњих неколико деценија
обилно се примењују композитни мате-
ријали на бази кевлара, који штите нај-
виталније делове брода, попут погон-
ског система. Такође, одувек се тежило
тзв. комперментализацији, односно при-
мени херметички затворених „ћелија”,
односно простора који дозвољавају по-
пуну водом, али спречавају продор веће
количине воде. Управо је та последња
техника обезбедила, поред повећане ве-

роватноће преживљавања, и већу кру-
тост трупа брода. Савремени ратни бро-
дови користе управо две последње тех-
нике повећања преживљавања, с тим да
у томе предњаче највећи и најскупљи
ратни бродови, носачи авиона чији де-
пласман достиже и до 100.000 тона. На
тим бродовима, чија дужина превазила-
зи 300 m, постоје хиљаде таквих просто-
ра – „ћелија”.

За бољу заштиту бродова важни су
и материјали, бродски челици. Металур-
гија је последњих деценија драстично
напредовала, те новији челици имају ве-
ћу чврстоћу и жилавост у односу на че-
лике примењиване шездесетих и седам-
десетих година прошлог века, пре свега
захваљујући смањеном садржају сумпо-
ра и фосфора. Тако, при дејству бојеве
главе, било да је реч о парчадима или
ударном таласу, долази до мањих оште-
ћења, те се савремени бродови могу
сматрати озбиљним изазовом за потапа-

ње. Једно време била је актуелна приме-
на легура алуминијума, јер су захваљују-
ћи готово три пута мањој густини обећа-
вале знатно мању масу надградње, која
је због додатне масе наоружања и сен-
зорских система постала знатно већих
димензија. Међутим, у неколико случаје-
ва показао се основни недостатак легу-
ра алуминијума – знатно мања отпор-
ност према пожарима – те је данас њи-

иначе совјетског порекла, лансирала су
укупно четири противбродске ракете 
П-15 „термит” (SS-N-2 Styx). Три такве
ракете погодиле су израелски разарач
„Еилат” у близини Порт Саида. Био је то
прави шок за западне савезнике, јер се
на тај начин показала ефикасност новог
противбродског средства – противброд-
ске ракете. То оружје се, заправо, већ
исказало у Другом светском рату, јер су

хова употреба органичена и вратила је
примат традиционалнијем челику.

Најбољи тест за проверу борбене
издржљивости ратног брода предста-
вљају испитивања расходованих бродо-
ва. Наиме, последњих неколико година
ратна морнарица САД извршила је на
појединим повученим бродовима низ
тестова како би проверили њихову от-
порност на разна средства наоружања
из сопственог арсенала. Ипак, пре него
што се наведу резултати тих испитива-
ња, корисно је подсетити се досада-
шњих „потапања” бродова од периода
Другог светског рата на овамo.

из ратне праксе
Рањивост ратних бродова из пери-

ода Другог светског рата јасно се пока-
зала 21. октобра 1967. током израелско-
арапског рата. Том приликом, два еги-
патска ракетна чамца класе „комар”,
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Немци употребљавали противбродске
ракете Hen schel Hs 293 и њима потпили
или оштетили 26 савезничких бродова.
Совјети, суочени са надмоћу у површин-
ској флоти, врло озбиљно су усвојили та
искуства и видели противбродске раке-
те као одлично средство чиме би се ре-
лативно брзо достигао потенцијални
противник. Њихова преференција су ве-
лике противбродске ракете, способне
за ефикасно дејство против већих рат-
них бродова. Тако је П-15 био само по-
четак, а прави „горостаси”, са знатно
већим бојевим главама, дометом и мо-
жда најважније, повећаном брзином,
тек су стигли у каснијој фази.

Кинези су у периоду након Другог
светског рата обилно копирали и унапре-
ђивали те ракете, које су се у варијанти
Silk Worm користиле у великом броју у
тзв. танкерском рату између Ирана и
Ирака осамдесетих година прошлог ве-
ка. За дејство против великих бродова
показале су се опасије него француске
Exo cet из простог разлога јер су имале
приближно три пута већу бојеву главу, а
трговачки бродови нису били опремље-
ни артиљеријским и ракетним одбрамбе-
ним системима, а ни мамцима. Њихова
ефикасност постала је знатно слабија ка-
да су примењене против ратних бродо-

ва. А кад је мета био амерички бојни брод
Mis so u ri, током Заливског рата 1991. го-
дине, успех је у потпуности изостао – јед-
на је пала у море, а другу је оборио бри-
тански разарач Glo uc he ster, који је на њу
лансирао ракету Sea Dart. Основни недо-
стаци у односу на савременије против-
бродске ракете били су ограничен домет,
али још критичније, релативно велика ви-
сина лета, велике димензије и велики ра-
дарски и инфрацрвени одраз.

Западна филозофија пројектовања
противбродских ракета била је знатно
другачија – тежило се мањим ракетама,
додуше подзвучним, са мањим бојевим
главама, способним за лет на екстремно
малим висинама, што је уз знатно мање
димензија резултовало мањим циљем,
који се далеко теже открива и обара. Та-
кве ракете могле су у већем броју да но-
се и мањи ратни бродови типа ракетне
топовњаче, а што је, такође, од великог
значаја, надопуњавање се могло рела-
тивно једноставно изводити на мору. Ти-
пичан пример јесте француска ракета
Exo cet, с могућношћу лансирања из ва-
здуха, са бродова и подморница. Свој
„звездани” тренутак доживеле су током
Фокландског рата 1982. године. Наиме,
4. маја разарач Shef fi eld погодила је јед-
на таква ракета лансирана са аргентин-

ског ловца бомбардера Su per Etan dard
француског порекла. Иако није експло-
дирала бојева глава, ватрено дејство
остварено је преосталим чврстим ракет-
ним горивом, које је изазвало неконтро-
лисани пожар, чему је допринела и алу-
минијумска надградња. Брод је потонуо
шест дана касније. Осим тога, потопљен
је и транспортни брод Atlan tic Con veyor,
а оштећен је и разарач Gla mor gan.

Користили су их и ирачки авиони
Mi ra ge F1 против иранских танкера и
против америчких бродова у краткотрај-
ном сукобу током танкерског рата. Две
такве ракете погодиле су 17. маја 1987.
америчку фрегату Stark, потпуно челич-
не конструкције, иначе класе Oli ver Ha -
zard Pe rry, врло чврстих и цењених хлад-
норатовских бродова. Иако су почиње-

на одређена оштећења, брод није пото-
нуо, поправљен је и враћен у службу.

Америчке ракете Har poon такође
имају богат „стаж”. Наиме, иранске ра-
кетне топовњаче су новембра 1980. тим
ракетама потопили два ирачка ракетна
чамца класе „оса”, совјетског порекла. У
рату 1986. Американци су потопили два
либијска патролна брода, а две године
касније иранску фрегату Sa hand са две
ракете. Иранци су у истом сукобу ланси-
рали такву ракету против америчке кр-
старице Wa in wright, али је она скренута
с курса системом мамаца SR BOC. Конач-
но, исте године, децембра 1988, америч-
ки авион F/А-18 лансирао је Har poon то-
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За бољу заштиту бродова важни
су и материјали, бродски челици. Ме-
талургија је последњих деценија дра-
стично напредовала, те новији чели-
ци имају већу чврстоћу и жилавост у
односу на челике примењиване ше-
здесетих и седамдесетих година про-
шлог века, пре свега захваљујући сма-
њеном садржају сумпора и фосфора.
Тако при дејству бојеве главе, било
да је реч о парчадима или ударном та-
ласу, долази до мањих оштећења, те
се савремени бродови могу сматрати
озбиљним изазовом за потапање.

моЋ Челика

Оштећење на разарачу Shef fi eld 
које је нанела ракета Exo cet



ком маневара у близини Хаваја, а пого-
ђен је индијски трговачки брод Ja gvi vek,
који се грешком у навигацији нашао у
забрањеној зони одвијања маневара. Ра-
кета је на срећу била с инертном боје-
вом главом, али је услед удара погинуо
један индијски морнар. 

Последњи пут противбродске раке-
те употребљене су 2006. године. Тада су
борци Хезболаха лансирали противброд-
ску ракету кинеске производње С-802 на
израелску корвету Ha nit. Иако тај брод
има више него два пута мањи депласман
у односу на британски Shef fi eld, требало
би да је мање толерантан према оштеће-
њима, па се очекивало да ће ракета по-
пут С-802, класе француског Exo cet-a, ре-
лативно лако потопити тај брод. Међу-
тим, Ha nit је само оштећен. Чак се соп-
ственим погоном удаљио од места инци-
дента и, као епилог, поправљен је.

Фокландски рат однео је још неко-
лико „жртава”, као последица дејстава
авио-бомбама. Разарач Co ven try потопио
је 25. маја 1982. аргентински авион А-4
Skyhawk са три бомбе масе 250 килогра-
ма. Фрегата An te lo pe, 23. маја 1982, до-
словце je „преполовљена” дејством бом-
бе 454 kg, коју су покушавали да деакти-
вирају. Наиме, брод су погодиле две та-
кве бомбе, али ниједна није експлодира-
ла. Аргентинци су фрегату Ar dent пого-
дили, 21. маја 1982, са чак девет бомби,
од којих су три екплодирале. Коначно,
десантни брод Sir Ga la had је 8. јуна 1982.
погодило неколико бомби, те је 21. јуна,
након краја рата потопљен. Горка иску-
ства Британаца у Фокландском рату ре-

зултовала су знатно унапређеним систе-
мима за откривање нисколетећих авиона
попут Su per Etan dard-a и A-4 Skyhawk-a,
као и за дејство по надолазећим против-
бродским ракетама – ракетним и артиље-
ријским, али и мамцима.

У ратној пракси знатно ређа су била
торпедна дејства. Најпознатији инци-
дент десио се 2. маја 1982, када је бри-
танска нуклеарна подморница Con qu e ror
потопила аргентинску крстарицу Ge ne ral
Bel gra no уз губитак 323 људска живота. У
инциденту су коришћена торпеда Mk-8
mod.4, „ветерани” из Другог светског ра-
та, без навођења, дакле са праволиниј-
ским кретањем, али прилично снажном
бојевом главом од 365 килограма. Та тор-
педа су у то доба још била коришћена, из
простог разлога јер су знатно савреме-
нија акустички вођена торпеда типа 
Ti ger fish Mod.0 била непоуздана. Такође,
што је занимљиво, споменута крстарица
заправо је америчка лака крстарица USS
Pho e nix класе Bro o klin, која је поринута
давне 1935, а завршена 1938. године. У
Другом светском рату служила је у бор-
бама у Индијском и Тихом океану, те ре-
флектује филозофију градње крстарица
наоружаних са чак 15 топова калибра 
152 mm, без торпеда, солидне брзине и
огромне аутономије, типичне за америч-
ку ратну морнарицу. Упркос депласману
већем од 12.000 t, два торпеда била су
довољна да јој запече судбину.

Истина, то није први послератни
брод потопљен торпедима. Та „част”

припала је пакистанској подморници
Han gor, француске класе Dap hne, која
је 9. децембра 1971. потопила индијску
фрегату Khu kri, британске класе , са два
торпеда Е-15 са бојевом главом масе
300 килограма.

Коначно, требало би приказати још
један пример, посебно због чињенице
да је коришћено импровизовано сред-
ство за противбродску борбу. Реч је о
самоубилачком нападу чамцем са екс-
плозивом у близини Адена (Јемен), 
12. октобра 2000, на амерички разарач
Co le. Том приликом погинуло је 17 мор-
нара, 39 је рањено, а страдала су и два
нападача терористичке организације Ал
Каида. Процењено је да је експлозив
имао масу између 180 и 320 kg, те да је,
што је занимљиво, био обликован као
кумулативна бојева глава. Несрећна
околност за Американце била је та да је
напад изведен када су морнари били у
реду за ручак. Брод је оштећен, али је
ипак поправљен и враћен у службу.

тестирања 
издржљивости
Као ратна морнарица с највећим

буџетом, уједно и најснажнија на свету,
америчка ратна морнарица у испитива-
ње ефикасности отпорности ратних
бродова улаже огромна средства. На-
равно, треба знати да се знатан број
старијих бродова редовно повлачи из
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У противбрадској борби у нови-
је време користе се и импровизована
средства. Реч је о самоубилачком на-
паду чамцем са експлозивом у близи-
ни Адена (Јемен), 12. октобра 2000,
на амерички разарач Co le. Том при-
ликом погинуло је 17 морнара, 39 је
рањено, а страдала су и два напада-
ча терористичке организације Ал Ка-
ида. Процењено је да је експлозив
имао масу између 180 и 320 kg, те да
је, што је занимљиво, био обликован
као кумулативна бојева глава.

ПретЊа имПровизованим 
средствима
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Чамац са импровизованом експлозивном направом оштетио је амерички разарач Co le



употребе, тако да се уместо једностав-
ног претапања могу искористити за ис-
питивања с једне стране властитих про-
тивбродских средстава, а са друге, за
стицање утиска о њиховој отпорности.
Може се, наравно, препоставити да су
оперативни бродови отпорнији од те-
стираних с обзиром на инкорпорирана
каснија сазнања из те области, али с
друге стране, ти тестови изводе се без
присутног горива или других запаљивих
супстанци, које и те како могу да пове-
ћају опасност од потапања. Ипак, тре-
ба такође напоменути да су Американ-
ци одувек придавали велик значај за-
штити својих бродова, укључујући и
контролу хаварија и пожара, што не мо-
же у потпуности да анулира присуство
опасних супстанци, али може да смањи
њихов ефекат на најмању реалну меру. 

Америчка ратна морнарица веро-
ватно је једина на свету која себи може
да приушти потапање бродова депла-
смана готово 20.000 t (Gu am) и око
85.000 тона (Ame ri ca). Примљен у слу-
жбу 1965. године, Gu am је припадао кла-
си великих десантних бродова класе Iwo
Ji ma. Тај брод је „ветеран” низа акција,
почев од грађанског рата у Либану, пре-
ко инвазије Гренаде, до Заливског рата,
а учествовао је и у низу других акција –
од мисија спасавања, мировних мисија,
хуманитарних... Способан да понесе им-

пресиван број од преко 30 средњих и те-
шких хеликоптера, па чак и борбених
авиона са вертикалним полетањем и сле-
тањем, као и 1.800 маринаца, такав брод
и те како има могућности које би свака
ратна морнарица само пожелела. Чак и
данас. У оквиру тестирања које је спро-
ведено 16. октобра 2001. на Gu am је ис-
паљен импресиван арсенал различитих
средстава: две противрадарске ракете
AGM-88 HARM, две AGM-114 Hel lfi re,
две противбродске AGM-119 Pen guin,
четири AGM-65 Ma ve rick, касетне бомбе
CBU-99, 40 ласерски навођених бомби са
бојевом главом 227 kg, десет ракета
AGM-84 Har poon, велик број граната 127
mm с бродских топова Mk-45 и коначно
један торпедо Mk-48 AD CAP, током 12
часова испитивања. Опет, треба нагла-
сити да је тест изведен на броду који ни-
је носио гориво и наоружање, те да није
било ни посаде, која би могла да ограни-
чи дејство појединих средстава.

Још један сличан тест изведен је
2005. на носачу авиона Ame ri ca, који је
примљен у службу 1965. године. Спосо-
бан за ношење осамдесетак авиона и
хеликоптера, тај брод је још пожељнији
за светске морнарице, с обзиром на то
да га према својим могућностима (и мо-
гућностима преживљавања) превазила-
зе само актуелни носачи авиона класе
Ni mitz. Коришћен три пута током рата
у Вијетнаму, Либану, Либији и другде,
он је представљао једно од истакнути-

јих пловила у арсеналу ратне морнари-
це Сједињених Америчких Држава. По-
следњи задатак био је тест отпорности
на различита противбродска средства. У
том случају, нису објављени детаљи о то-
ме која су средства коришћена, али се
из чињенице да је реч о броду који има
бар четири пута већи депласман од Gu -
am-а, може закључити да је и број и сна-
га искоришћених средстава знатно ве-
ћи. Посебан акценат наводно је стављен
на подводна средства. То довољно гово-
ри о томе која су противбродска сред-
ства најефикаснија, односно одакле
Аме     риканци верују да им прети највећа
опасност. Показало се, наиме, да нијед-
но од испитаних средстава наоружања
само по себи није довољно за потапање
таквог брода, те је он касније потопљен
у контролисаним условима. 

За одвијање таквих испитивања
неоп ходна су огромна финансијска сред-
ства. Брод који се потапа, иако је пову-
чен из употребе, ипак кошта, јер се не
претапа, а да се не спомиње цена сред-
става која се испаљују и употребљавају
за испитивање попут бомби, ракета, тор-
педа и др. Мора се знати да су таква те-
стирања најприближнија реалним усло-
вима, иако су нереална у смислу да се не
испитује дејство противничких средства
наоружања, с обзиром на то да се њима
ни не располаже, већ сопствена, уз при-
мену одређених импровизација. ƒ

Проф. др Себастиан БАЛОШ
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Као ратна морнарица с највећим
буџетом, уједно и најснажнија на све-
ту, америчка ратна морнарица у ис-
питивање ефикасности отпорности
ратних бродова улаже огромна сред-
ства. Она је вероватно једина на све-
ту која себи може да приушти пота-
пање бродова депласмана готово
20.000 t (Gu am) и око 85.000 тона
(Ame ri ca). У оквиру тестирања које је
спроведено 16. октобра 2001. на Gu -
am је испаљен импресиван арсенал
различитих средстава, а 2005. године
изведен је још један сличан тест на
носачу авиона Ame ri ca. У другом слу-
чају показало се да ниједно од испи-
таних средстава наоружања само по
себи није довољно за потапање та-
квог брода, те је он касније потопљен
у контролисаним условима.

исПитиваЊа

Носач авиона Ame ri ca током потапања
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авион П-47 „тандерБолт”

Грмљавина
изнад Балкана

Прва асоцијација коју познаваоци 
авијације имају када се помене 
„тандерболт” јесте робусност тог 
авиона, која је проверена и доказана 
на борбеним задацима током другог 
светског рата. због борбене моћи 
„тандерболти” су били први на листи 
средстава које је југословенска 
авијација добила из америчке војне 
помоћи почетком педесетих година
прошлог века.

н
ајвећи и најтежи једноседи ловац Дру-
гог светског рата П-47 „тандерболт”
(Thun der bolt) на први поглед деловао је
робусно и у пракси се показало да из-
глед тог авиона не вара. Одликовала га
је велика ватрена моћ и страшна брзи-

на обрушавања – неки од пилота су се наводно
приближили и брзини звука. На борбеним зада-
цима „тандерболт” је био ефикасна пратња бом-
бардера у дубоким продорима. Kао ловац бом-
бардер био је изузетно користан у уништавању
живе силе и железничких комуникација.  

Тај авион води порекло од низа ловачких
авиона пројектованих између два светска рата у
фирми „Северски” (Se versky Air craft Co.), коју је



крета преживљавао је бавећи се разним
пословима – радио је у циркусу и пара-
лелно се школовао и постао пројектант
авиона у француској индустрији. Свој
нови посао наставио је у САД радећи
као шеф пројеката у фирми „Северски”,
у радионици на Лонг Ајленду из које је
изашао низ једнокрилних ловаца. 

У серијску производњу и наоружа-
ње оружаних снага САД ушао је авион
П-35, нискокрилац са звездастим мото-
ром, који је личио на велико буре са кри-
лима. У том маниру су у „Северском” на-
ставили да раде на новим пројектима.
Фирма је 1939. године преименована у
„Рипаблик” (Re pu blic Air craft Cor po ra -
tion), а њена посебност била је прису-
ство знатног броја руских емиграната. У
то време Kартвели је радио на пројекту

новог једноседног лаког ловца по захте-
вима америчке авијације са мотором од
1.150 KС у два модела, са привременом
ознаком XП-47 и XП-47А. У ходу су,
1940. године, на основу првих извешта-
ја о искуствима из рата, промењени так-
тичко-технички захтевима и затражено
је, као приоритет, снажно наоружање и
борбена жилавост. 

настанак и серијска
производња
Тим који је водио Kартвели пону-

дио је авион XП-47Б са мотором Р-2800
од 2.000 KС са двоструком звездом са
18 цилиндара, који је кротила велика
четворокрака елиса. Снага мотора на

15. мај 2017.26

1931. године основао руски ас из Првог
светског рата Александар Прокофијев-
Северски. На једном борбеном задатку
остао је без ноге од дејства властите
авио-бомбе, али је наставио да се бори
са протезом. Од марта 1918. године био
је на дужности у руској амбасади у Ва-
шингтону. Северски се није вратио у
отаџбину, у којој као племић не би имао
перспективе. Добио је посао консултан-
та у ресору одбране и примио је америч-
ко држављанство. 

Њему се у пројектантском раду
тридесетих година придружио још један
руски емигрант Александар Саша
Kартвели (односно Kартвелишвили), ар-
тиљеријски официр који је у време ре-
волуције био на школовању у Паризу.
Kао и хиљаде присталица тзв. белог по-

„Тандерболти” до лета 1943. године имали су поклопац кабине састављен 
од равних плоча плексигласа уграђених између дебелих рамова (РВ САД)
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Са одбацивим резервоаром на подтрупном носачу „тандерболт” је имао 
витално важну улогу заштитника стратегијских бомбардера (РВ САД)

Последња производна варијанта „тандерболта” био је П-47Н са повећаним 
крилом са више места за гориво потребног за дуге летове изнад Тихог океана (РВ САД)

великим висинама одржавана је турбо-
компресором са агрегатом који су по-
кретали издувни гасови мотора. Авион
је наоружан са осам митраљеза калибра
12,7 mm, смештених у крилима. Први
прототип „тандерболта” полетео је 
6. маја 1941. године. Резултат рада про-
јектаната био је највећи једноседи ло-
вац свог времена.

Остала је забележена Kартвелијева
изјава о свом авиону: „то је диносаурус,
али диносаурус са складним пропорци-
јама”. 

На први поглед види се на шта је ми-
слио, јер је велики попречни пресек мо-
тора наметнуо гломазан чеони део авио-
на, али су пројектанти елегантно облико-
вали аеродинамички ефикасан труп.
Kрила су била елипсастог облика и сме-
штена су релативно високо у средишњи
део трупа. Високи технолошки ниво аме-
ричке индустрије обезбедио је квалитет-
ну израду авиона од квалитетних матери-
јала пре свега дуралминијума. 

После уобичајене процедуре откла-
њања недостатака уочених на прототи-
пу, авион је уведен у наоружање под
ознаком П-47Б. Пролећа 1942. године
завршени су први примерци и током ле-
та почело је преоружавање јединица 
8. ваздушне армије стационираних у Ве-
ликој Британији, којима је био потребан
ловац погодан за пратњу стратегијских
бомбардера у летовима на великим ви-

синама. Први задатак изнад фронта из-
веден је 10. марта 1943. и уследиле су
хиљаде свакодневних летова. Пројектан-
ти су стално усавршавали авион и разне
модификације примењене су у ходу то-
ком производње. После модела „Б”,
уследио је П-47Ц. Једна од важних нови-
на која је уведена на једној од подвари-

Ако се изоставе прототипови,
прецизна америчка статистика ратне
производње наводи да је израђен 171
примерак П-47Б, 603 П-47Ц 12.558 
П-47Д, 354 П-47Г 130 П-47М и 1.816
П-47Н. Око две трећине тих авиона
дошле су до ратишта. Оборена су или
уништена у удесима 5.222 авиона.

Током рата америчка авијација
користила је „тандерболте” у једини-
цама 8. армије стационираним у Вели-
кој Британији, 12. армији у Италији, у
5. и 7. армији на тихоокеанском рати-
шту у 10. и 14. армији у Kини и Бурми.
На „тандерболтима” су летели бри-
тански, француски и совјетски пило-
ти, Бразилци из база у Италији и Мек-
сиканци изнад Тихог океана. 

После рата се преко програма
MDAP повећао број корисника.
Авиони Ф-47Д су децембра 1950.
ушли у наоружање РВ Италије, а 31.
децембра 1951. први авиони стигли
су у луку Пула за потребе ЈРВ. На ли-
сти корисника била су РВ Бразила, Чи-
леа, Доминикане, Еквадора, Kине (од-
носно Чанг-Kај Шекове снаге на Фор-
мози), Kубе, Никарагве, Перуа, Пор-
тугалије, Турске и Венецуеле.

корисници
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јанти модела „Ц” био је подтрупни но-
сач за додатни резервоар горива или
бомбу од 500 фунти (227 kg). 

Први примерци „тандерболта”
имали су резервоаре за 1.155 литара го-
рива, што је било довољно да великом
ловцу обезбеде летове даље од осталих
ловаца, али недовољно за задатке дубо-
ко у немачком ваздушном простору, где
су одлазиле посаде бомбардера. Од ле-
та 1943. године папирни или метални
одбациви резервоари горива обезбеди-
ли су ловцима 8. армије дубоке продо-
ре и они су почели да се појављују из-
над сваког кутка Немачке. 

У ходу стално се радило на усавр-
шавању „тандерболта”, који је доведен
до треће стандардизоване варијанте 
П-47Д. Производња је, осим у матичној
фабрици у месту Фармингдале на Лонг
Ајленду у Њујорку, покренута у Еван-
свилу у Индијани. У производњи орга-
низованој по лотовима, који су имали
унифицирана техничка решења, изнад
ознаке лота, суфикс РЕ односи се на
производњу у старој фабрици, а РА у
новој. Истовремено, „тандерболти” су

израђивани по лиценци у фирми
„Kуртис-Рајт” (Cur tiss-Wright) у Бафалу,
која је користила ознаку П-47Г за авио-
не који су идентични моделу „Д”.

На фронту, авиони П-47Д почели су
да лете изнад Пацифика, а пилоти 8. ар-
мије су у повратку са пратње бомбарде-
ра све чешће користили неутрошену
митраљеску муницију за дејство из бри-
шућег лета по немачким снагама на тлу.
Од подваријанте са ознаком П-47Д-10
уграђиван је мотор са инсталацијом за
убризгавање воде, која је дозвољавала,
у случају крајње потребе на борбеним
задацима (war emer gency po wer), крат-

котрајно повећање снаге мотора за око
15 одсто.

Пилоти „тандерболта” жалили су се
на лошу видљивост према назад, јер се
поклопац кабине, састављен од низа ра-
мова, продужавао у задњи део трупа, ко-
ји је стварао неких 20° мртвог поља. Ре-
шење је пронађено у прилагођавању ме-
хурастог поклопца кабине, каквог је
имао британски ловац „хокер тајфун”
(Haw ker Typhoon) и „резања” конструк-
ције авиона до нивоа завршетка поклоп-
ца. Пилоти су од подваријанте П-47Д-
25-РЕ/26-РА имали несметан поглед пре-
ма назад. Од подваријанте П-47Д-27-РЕ

Идилична атмосфера стада оваца и „тандерболта” у позадини (из састава 86. ловачког сквадрона) у Италији у време 
када су амерички пилоти свакодневно летели на задатке подршке против Немаца (NA RA Col le ge Park)

Од децембра 1943. до завршетка
рата „тандерболти” су коришћени у је-
диницама 12. ваздушне армије, чија је
зона одговорности обухватала средо-
земни базен, југ Француске, Италију и
Балкан и пратњу бомбардера на зада-
цима изнад Аустрије и Немачке. Аме-
рички пилоти полетали су са аеродро-
ма на јужном делу Италије на задатке

подршке Народноослободилачке вој-
ске Југославије. Изнад источне обале Ја-
драна П-47 појавили су се 16. децембра
1943, када су дејствовали по једном не-
мачком ратном броду код Задра и по
немачким положајима на Пељешцу.
Уследиле су стотине задатака тежишно
на заустављању немачког поморског,
железничког и путног саобраћаја.

тандерБолти изнад јуГославије
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уведена је додатна површина пред
верти    калним стабилизатором. Авиони 
П-47Д-35-РА и каснији модели имали
су поткрилне лансере за до 10 ракет-
них зрна ХВАР од пет инча.

За борбу против немачких ракета
Fau-1 у наоружање је уведен врло брзи
ловац П-47М, са мотором од 2.800 KС.
Последњи серијски модел био је П-47Н
прилагођен захтевима ратишта изнад
Пацифика, који је имао мотор од 2.800
KС и повећано крило са више горива.
Изнад тог великог пространства „тан-
дерболт” је могао да остане у ваздуху
2.350 миља у пратњи бомбардера B-29. 

У борбеној каријери „тандербол-
та” убележено је 545.575 борбених ле-
това. Процењује се да су уништили
12.000 противничких авиона, бацили су
132.482 тона бомби и 59.567 ракета.

После рата отказане су нове на-
руџбине „тандерболта”, а активни део
флоте задржао се краће време (до
1949. године), до преласка на млазне
авионе у пет ловачких група у САД и
Немачкој. У међувремену, од 11. јуна
1948, по новом систему доделе ознака,
авиони П-47 преименовани су у Ф-47, а
наслеђени су суфикси који су се одно-
сили на поједине варијанте авиона. 

Погоршани односи са комунистич-
ким државама пред крај четрдесетих го-
дина довели су до прекида послератног
таласа смањења оружаних снага САД и
неке јединице су обновљене. Реактиви-
ран је авијацијски елемент националне
гарде (Air Na ti o nal Gu ard) и сквадрони на
истоку и југу САД добили су „тандербол-
те” – почетком 1950. године у саставу 28
сквадрона налазило се око 500 авиона.

У кратком периоду током зиме
1952/53. године, у време када се страхо-
вало од продора бомбардера са црвеним
петокракама на крилима, део „тандер-
болта” ушао је у службу РВ САД у саста-
ву Kоманде Противваздушне одбране.

Ипак су на крају млазни авиони ко-
начно превладали и јула 1954. године
„тандерболти” су повучени из наоружа-
ња. Стотине авиона из вишкова преко
Програма помоћи за заједничку одбра-
ну (Mu tual De fen ce Aid Pro gram me 
– MDAP) поклоњени су савезницима,
као прелазни корак до доласка млазних
авиона Ф-84Г „тандерџет”. Нови кори-
сници „тандерболта” постали су Иран,
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Оружари постављају троструке лансере за ракете М8 калибра 4,5 инча (110 mm) 
на „тандерболт” из 65. ловачког сквадрона, који је 1944. године летео 
са аеродрома у Италији (NA RA Col le ge Park)

Италија, Португал, Турска и Југославија.
Неки промерци отишли су и у руке аме-
ричких савезника у Латинској Америци.
Најдуже су летели перуански „тандер-
болта” – све до 1966. године. 

војна помоћ
Фнрј
Под притиском источног блока, ју-

гословенско водство одлучило се да
1951. године потражи подршку од САД,
које су у то време пружале велику помоћ
за јачање одбране савезника на основу
програма MDAP. У листу држава које су
обухваћене тим програмом ФНРЈ ушла
је након што је са САД потписала Уговор
о војној помоћи (Mi li tary As si stan ce Pact).
Тај документ су 14. новембра 1951. пот-
писали врховни командант маршал Тито,
за југословенску страну и амбасадор у
Београду Џорџ Ален (Ge or ge Al len), за
америчку. Пре потписивања тог правног
акта већ су вођени преговори о техници
која би била најпотребнија за попуну и
модернизацију ЈРВ. Американци су одлу-
чили да је „тандерболт” најпогоднији
авион за државе које су обухваћене про-
грамом MDAP и на то није имао утицај
став корисника.

У Kоманди ЈРВ процењивали су да
је „Ф-47 тежак и слабо покретан ловац

који би више одговарао као јуришник,
али да понуду треба прихватити”. По
мишљењу југословенске авијације, по-
годан авион био би Ф-51 „мустанг”, ло-
вац из Другог светског рата, који је, у
време када је отворено питање америч-
ке помоћи, коришћен за ватрену подр-
шку у Kореји. Из Земуна је можда „му-
станг” изгледао као добар избор, али су
Американци те авионе сматрали преви-
ше осетљивим на ватру противавион-
ске артиљерије и пешадијског аутомат-
ског оружја и зато су имали релативно
високе губитке у борбама против се-
вернокорејских и кинеских снага. У вре-
ме рата пилоти из америчких борбених
јединица предлагали су да се на фронт
пошаљу робусни „тандерболти”, али
„мустанзи” су били знатно бројнији у је-
диницама авијације. Зато су преко
MDAP Американци савезницима пону-
дили „тандерболте”. У пакету помоћи за
ЈРВ као први део подршке САД предви-
ђено је да се пошаље 126 авиона Ф-47Д
са роком примопредаје од три месеца
за првих 60 комада, а остатак за шест
месеци.

Југословенска делегација на прего-
ворима у Вашингтону, коју је предводио
Коча Поповић, одлучила је да коначну
одлуку препусти Kоманди ЈРВ. У Земун
је 11. јуна 1951. послат телеграм на име
команданта ЈРВ генерала Зденка Улепи-
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ћа са кратком информацијом о понуди,
који је завршен реченицом „одмах од-
говорите шта мислите”. Преговори по
стручној основи у тимовима за видове
вођени су августа 1951. године у Ва-
шингтону. Одлучено је да прва пошиљ-
ка за ЈРВ буду „тандерболти” и да пра-
тећи део буде наоружање 13.000 пла-
мених авио-бомби (НАПАЛМ) и 18.000
ракетних зрна ХВАР-5.  

Са Американцима су усаглашени
детаљи око преобуке људства. За прео-
буку из разних јединица ЈРВ изабрано
је 19 старешина и они су 11. децембра
1951. стигли у Сједињене Америчке
Државе. Десет пилота на преобуци
предводио је потпуковник Никола Ле-
кић, командант 198. пука и један од
перспективних официра авијације свог
доба. Одмах после завршетка учили-
шта 1947. године у првој класи, у којој
је био најбољи питомац, постао је ко-
мандир ескадриле, а затим командант
пука. На преобуци су били мајор Алек-

сандар Секулић, капетани Владислав
Жановић, Стево Лека, Вељко Лукић и
Маркоје Ракочевић и поручници Дани-
ло Перовић, Стеван Бугарски, Боривој
Петков и Kонрад Зајц.

Преобука 
За преобуку 10 пилота ЈРВ одређе-

на је 108. ловачко-бомбардерска група
(108th Fig hter-Bom ber Gro up, FBG) из Ба-
зе „Годман”, која је део велике базе ору-
жаних снага САД Форт Kнокс (Fort Knox)
у Kентакију. Домаћин југословенским пи-
лотима била је 141. ловачка ескадрила
(Fig hter-Bom ber Squ a dron, FBS), а обуку су
помагале 149. и 153. ескадрила.

Тај задатак Американци су озбиљно
схватили и провели. Почетком децембра
почеле су припреме за пријем пилота.
Документ под називом „Југословенски
програм обуке” (Yugo sla vian Tra i ning Pro -
gram) израдили су мајор Џозеф Цинк (Jo -

seph D. Zink), који је одређен за вођу при-
временог одреда за обуку југословенских
пилота (Yugo sla vian Tra i ning De tac hment),
и капетан Џон Симонс (John M. Sim mons)
из 141. FBS, официр за обуку у привреме-
ном тиму. План теоретске обуке на зе-
мљи и практичне обуке у лету са налетом
од 40 часова по пилоту припремили су
поменути Симонс, мајор Роберт Петер-
сон из 141. FBS и капетан Џозеф Бурке
(Jo seph Bur ke) из 149. FBS. 

Амерички официри добро су ура-
дили посао и зато су југословенски пи-
лоти после доласка у Годман брзо кре-
нули са обуком – у базу су дошли 13. де-
цембра и дан касније почели су часови
у једној малој учионици. Почетне про-
блеме са језичком баријером отклонио
је долазак преводиоца из 132nd FBG – у
америчким документима он се помиње
само по чину и презимену капетан Сла-
виц. Он је пружио неизмерну помоћ у
програму преобуке. Накнадно је анга-
жован још један преводилац.

Југословенски Ф-47Д из касних серија били су са два поткрилна носача за 
авио-бомбе и 10 лансера за невођена ракетна зрна ХВАР од 5 инча (127 mm) 
– на фотографији се види смештај лансера по три од носача бомби према
завршетку крила и два унутрашња („Kрила армије”)
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У време када су југословенски пилоти дошли на преобуку,

108. FBG била је у саставу 40. ваздушне дивизије (40th Air Di vi -
sion) Стратегијске ваздушне команде (Stra te gic Air Com mand).
Главни задатак пилота Ф-47Д из 108. FBG био је заштита стра-
тегијских бомбардера носача нуклеарних бомби. Из резервног
статуса у Ваздушној националној гарди Њу Џерсија, 108. FBG
ушла је децембра 1951. године у састав SAC, а активирана је
ефективно од 14. јануара 1952. године. Тог дана командант 
108. FBG потпуковник Доналд Ј. Стреит преузео је дужност и
изабрао водеће људе свог штаба. Марта 1952. године 108. FBG
примила је у свој састав три летачке ескадриле које су преузе-
те од Националне гарде – били су то 141. ловачка ескадрила
(Fig hter Squ a dron, FS) из Њу Џерсија, 149. сквадрон из Вирџини-
је и 153. сквадрон из Мисисипија.

Током боравка југословенских пилота, у 108. FBG имали су
79 „тандерболта”. У 141. и 149. FS летели су на Ф-47Д, а у 
153. FBS на Ф-47Н. 

домаЋин ПреоБуKе – 108. ГруПа

Вођа југословенских пилота на преобуци за 
„тандерболта” у САД био је Никола Лекић, који је 
касније постао генерал-потпуковник авијације 
(збирка породице Жановић виа М. Мицевски)

Петокраке које су југословенски пилоти носили на титовкама
биле су изузетно необичан симбол за САД 1952. године, у време

кулминације „лова на вештице”, прогона свега што подсећа
на комунисте (збирка породице Жановић виа М. Мицевски)



На курсу је у највећој мери била
заступљена практична настава, уз
примену макета и тзв. линк-тренера 
З-1, једног од раних симулатора лета.
Kада су југословенски пилоти сели у
кабину „тандерболта” прво су возили
авион по земљи, док нису овладали
применом кочница и јасно схватили
све визуелне инструкције техничара.
За прилагођавање, сваки пилот летео
је на двоседу Т-6 „тексан” најмање два
часа. Американци су по једног од пет
инструктора задужили да ради са по
два југословенска пилота. Један додат-
ни инструктор је, по потреби, учество-
вао у настави и касније летењу. 

Те 1952. године зима се није ла-
ко предала и због продуженог перио-

да хладног времена са снегом и ни-
ском доњом базом облака, изгубље-
но је пола месеца за летење. Реше-
ње је пронађено у измештању обуке
у базу Шоу (Shaw Air Ba se) у Јужној
Kа    ро    ли      ни, где су били повољније ме-
теоролошке прилике. Тамо су оти-
шли инструк     тори и пилоти ЈРВ и пре-
базирано је 14 „тандерболта”. Сваки
инструк      тор био је одговоран за два
југословенска пилота и летео је јед-
ном днев     но са сваким студентом. То-
ком ле     тачке обуке Симонсу је у по-
моћ дошао Цинк и они су водили пе-
тонедељни програм са привикавањем
на „тандерболта” и обуком која је
имала тежиш   те на навигацији и акро-
батском летењу.

Програм од 400 часова налета за-
вршен је 7. фебруара 1952. године. У
историји 108. FBG пише: „Показан је
врло задовољавајући напредак и курс
је постигао изванредан успех. Иако је
постојала језичка баријера између на-
ших и југословенских пилота, програм
је завршен без инцидената”. 

Осим рада у бази Шоу, пилоти су
имали прилику да научне понешто о
практичној тактици РВ САД, јер су пра-
тили припреме вежбе „Лонг Хорн”, због
које су делови 108. FBG 5. марта 1952.
привремено пребазирани у Сан Ангелис
у Тексасу. ƒ

(Наставак у следећем броју)

Александар РАДИЋ
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Заједнички снимак америчких инструктора и југословенских 
пилота на курсу преобуке на „тандерболта” 1952. године 
(збирка породице Жановић виа М. Мицевски)


