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„Вој но тех нич ки гла сник”, науч ни часо пис Мини стар
ства одбра не Репу бли ке Срби је, ове годи не обе ле

жа ва шест деце ни ја редов ног и непре кид ног изла же ња.
У осни вач ком акту тада шњег начел ни ка Гене рал

шта ба, 27. авгу ста 1952. годи не, про пи са но је да 
се часо пис осни ва ради „раз ма тра ња и про у ча ва ња 
пита ња у вези са нао ру жа њем, тех нич ком и оста лом 
мате ри јал ном опре мом родо ва и слу жби, у погле ду 
позна ва ња, руко ва ња, упо тре бе, деј ста ва, чува ња, 
откла ња ња неис прав но сти и уса вр ша ва ња мате ри ја
ла, као и расве тља ва ња тех нич ких пита ња орга ни за
ци је, иску ста ва поза дин ских слу жби и вој ног сао бра
ћа ја и ева ку а ци је”.

Изла зе ћи у кон ти ну и те ту већ шезде сет годи на и 
сле де ћи основ ни стра те гиј ски кон цепт, „Вој но тех
нич ки гла сник” је имао ста бил ну струк ту ру која је 
про из ла зи ла из кате го ри за ци је часо пи са у ширем 
дру штве ном кон тек сту и потре ба вој не прак се.

Раз ви јао се од публи ка ци је наме ње не инфор ми са
њу и еду ка ци ји армиј ског кадра, као и афир ма ци ји вој не 

тех ни ке, до струч ног и науч ног часо пи са који обја вљу
је науч нотех нич ке при ло ге и инфор ма ци је из обла сти 
вој но тех нич ких нау ка и стру ка. Про грам ска кон цеп ци ја 
часо пи са обу хва та ла је систем инте грал ног тех нич ког 
обез бе ђе ња вој ске, тех нич ке систе ме и сред ства, раз
вој, про из вод њу и екс пло а та ци ју сред ста ва нао ру жа ња 
и вој не опре ме, као и сва оста ла науч на и прак тич на 
достиг ну ћа која су допри но си ла уса вр ша ва њу при пад
ни ка Вој ске и Мини стар ства одбра не.

Про ла зе ћи кроз више раз вој них фаза овај науч ни 
часо пис достој но је репре зен то вао Вој ску и Мини
стар ство одбра не. У почет ном пери о ду „Вој но тех
нич ки гла сник” је декла ри сан као струч ни часо пис за 
тех ни ку нао ру жа ња, опре му и снаб де ва ње, а затим 
као струч ни часо пис родо ва и слу жби. Од 1989. 
годи не и фор мал но је попри мио карак тер струч не и 
науч не публи ка ци је, а данас је науч ни часо пис Мини
стар ства одбра не и Вој ске Срби је. 

Захва љу ју ћи уре ђи вач кој поли ти ци и одзи ву ком
пе тент них ауто ра непре ста но су уса вр ша ва не про
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грам ска кон цеп ци ја и ори јен та ци ја, тако да је „Вој
но тех нич ки гла сник” изра стао у науч ни и струч ни 
часо пис који је цењен не само у вој ној сре ди ни већ 
и у цивил ним настав ним и науч ним инсти ту ци ја ма у 
земљи. Отво рен је за сарад њу не само са струч ња
ци ма из вој не орга ни за ци је, него и са ауто ри ма из 
дома ћих цивил них струк ту ра и ино стран ства, чији су 
радо ви и про бле ма ти ка коју обра ђу ју од инте ре са за 
Вој ску, одбра ну земље и међу на род ну вој ну сарад њу. 

Кон ти ну и ра ним уна пре ђе њем библи о ме триј ског 
изве шта ја и пока за те ља који се вред ну ју (ути цај но
сти и библи о ме триј ског ква ли те та), на осно ву којих 
се доде љу је кате го ри ја часо пи са, у „Вој но тех нич ком 
гла сни ку” данас се обја вљу ју науч ни и струч ни члан
ци из обла сти за које га је Мини стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја Репу бли ке Срби је кате
го ри са ло као науч ни часо пис наци о нал ног зна ча ја. Те 
обла сти су: мате ма ти ка, рачу нар ске нау ке, меха ни ка, 

елек тро ни ка, теле ко му ни ка ци је, машин ство, мате
ри ја ли, хемиј ске тех но ло ги је, инду стриј ски софт вер, 
инфор ма ти ка, гео на у ке...

Пошту ју ћи смер ни це Мини стар ства про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја и Цен тра за ева лу а ци ју 
у обра зо ва њу и нау ци (ЦЕОН), „Вој но тех нич ки гла
сник online” ће убу ду ће посеб но тежи ти дости за њу 
интер на ци о нал них стан дар да и инте гри са њу часо
пи са у међу на род но окру же ње. У том сми слу, од 
2011. годи не, покре ну то је више је зич но елек трон
ско изда ње „Вој но тех нич ког гла сника” на Интер не
ту. Такође, обја вљу ју се радо ви и на стра ним јези
ци ма, као и радо ви ино стра них ауто ра. Уред ни штво 
часо пи са, уз подр шку ЦЕОНа, при ме њу је међу на
род ни систем за елек трон ско уре ђи ва ње часо пи
са – ASE E STANT, који доно си мно га уна пре ђе ња и 
омо гу ћа ва ускла ђе ност рада редак ци је и ауто ра са 
свет ским стан дар ди ма. 

Подаци о „Војнотехничком гласнику” у 
Библиометријском извештају о часописима



„Вој но тех нич ки гла сник” није само инсти ту ци
о нал ни ресурс, који се у систе му одбра не раз ви ја 
од 1952. годи не, већ је постао и отво ре ни форум за 
публи ко ва ње и сти му ли са ње ино ва тив ног про ми
шља ња о свим аспек ти ма нау ке и тех ни ке при пад ни
ка Вој ске и Мини стар ства одбра не, те наци о нал не и 
међу на род не ака дем ске зајед ни це.

Данас „Вој но тех нич ки гла сник” пред ста вља једин
ствен часо пис на наци о нал ном нивоу који публи ку
је науч не и струч не члан ке из доме на одбрам бе них 
тех но ло ги ја и у којем, пре све га, при пад ни ци систе ма 
одбра не има ју могућ ност да пре зен ту ју и кван ти фи

ку ју инди ви ду ал не науч но и стра жи вач ке резул та те. 
И убу ду ће ће овај часо пис насто ја ти да про мо ви ше 
науч ни потен ци јал Мини стар ства одбра не и Вој ске 
Срби је и да афир ми ше напо ре инсти ту ци ја и поје
ди на ца усме ре не на реша ва ње реал них про бле ма 
и уна пре ђи ва ње свих цели на и под руч ја из обла сти 
вој но тех нич ких нау ка.

  Пред сед ник уре ђи вач ког одбо ра
 бри гад ни гене рал

 проф. др Бојан ЗРНИЋ, дипл. инж.
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Темељи српске
војнотехнолошке 

мисли
„Вој но тех нич ки гла сник” осно ван је Наред бом начел ни ка Гене рал шта ба ЈНА од  

27. авгу ста 1952. годи не, као наста вљач тра ди ци је пет дота да шњих часо пи са родо ва 
и слу жби: „Арти ље ри ског гла сни ка”, „Тен ков ског гла сни ка”, „Вој но-инжи ње риј ског 

гла сни ка”, „Гла сни ка веза ЈА” и „Поза ди не и снаб де ва ња ЈА”, који су изла зи ли у 
пери о ду од 1947. до 1952. годи не и обја вљи ва ли садр жа је из так ти ке и тех ни ке 

После наред бе о осни ва њу, усле ди ла је још јед на 
наред ба од 16. децем бра 1952. годи не, којом је 

фор ми ран први уре ђи вач ки одбор који „у дирек тив ном 
сми слу руко во ди уре ђи ва њем часо пи са”. У тој наред би 
се наво ди да ће чла но ви уре ђи вач ког одбо ра „Вој но
тех нич ког гла сни ка” бити заме ник начел ни ка Гене рал
шта ба за поза ди ну, начел ни ци упра ва арти ље ри је, тен
ков ских и мото ме ха ни зо ва них једи ни ца, инжи ње ри је и 
везе, начел ник Вој но тех нич ког инсти ту та и начел ник 
опе ра тив ног оде ље ња поза ди не. 

Тим актом пре ци зи ра ни су и зада ци уре ђи вач ког 
одбо ра: одре ђи ва ње основ них смер ни ца за уре ђи
ва ње часо пи са – пре ма потре ба ма поје ди них родо ва 
вој ске и слу жби, и да сво јим ути ца јем и запа жа њи ма 
допри но се „стал ном уса вр ша ва њу ква ли те та часо пи са 
у струч ном и општем погле ду”.
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Коре ни 
Коре ни срп ске вој но на уч не лите ра ту ре сежу, 

међу тим, до дру ге поло ви не 19. века. Ђене рал Јован 
Дра га ше вић (1836–1915) почео је 1864. годи не да 
изда је „Војин”, као „лист за вој нич ке нау ке, вешти
не и ново сти”. Часо пис се бавио „...орга ни за ци јом, 
адми ни стра ци јом, так ти ком, стра те ги јом, арти ле
ри јом, вој ним гра ђе ви нар ством, рат ном исто ри јом, 
гео гра фи јом и топо гра фи јом, ста ти сти ком, нау ком о 
оруж ју...”, одно сно „свим вој ним ства ри ма” од зна
ча ја за јед ну савре ме ну европ ску вој ску XIX века.

Након успе шног поја вљи ва ња „Воји на”, а после 
оса мо ста ље ња Срби је и међу на род ног при зна ња, 
покре нут је 1879. годи не нови лист, на ини ци ја ти ву 
тада шњег мини стра вој ног, ђене рал штаб ног пот
пу ков ни ка Јова на Мишко ви ћа. У сарад њи са сво јим 
бив шим настав ни ком и бив шим уред ни ком „Воји
на” Јова ном Дра га ше ви ћем, са којим је сара ђи вао 
на пољу вој не писа не речи, Мишко вић ново по кре
ну том листу даје име „Рат ник”. Изда вач „Рат ни ка” 
поста је Глав ни ђене рал штаб Срп ске вој ске. Током 
изла же ња,  од 1879. до 1914. годи не, „Рат ник” се 
про фи ли сао као часо пис за вој не нау ке, ново сти и 
књи жев ност. 

„Вој но тех нич ки гла сник” ће се са посеб ним 
пије те том сећа ти и публи ка ци ја вој но тех нич ког 
карак те ра које су изла зи ле у нашој земљи (Кра ље
ви ни Срби ји, Кра ље ви ни СХС, одно сно Кра ље ви
ни Југо сла ви ји) и у пери о ду који је затим усле дио. 
Ти часо пи си, тако ђе, пред ста вља ју теме ље срп ске 
вој но тех но ло шке мисли: Арти ле ри ско-инжи њер-
ски гла сник (1905–1906), Арти ље ри ски гла сник 
(1926–1932), Пеша ди ско-арти ле ри ски гла сник 
(1933–1941), Инжи ње риј ски гла сник (1929–1940), 
Вазду хо плов ни гла сник (1927–1941), Мор на рич ки 
гла сник (1933–1940). 

Може се рећи да је ини ци ја ти ва за покре та њем 
„Вој но тех нич ког гла сни ка” пле ни ла пажњу тежњом 
да се наста ви тра ди ци ја упра во ових вој них листо
ва који су се бави ли про бле ма ти ком тех ни ке нао ру
жа ња у нашим рани јим држа ва ма. Тако су поје ди ни 
часо пи си који су покре ну ти након Дру гог свет ског 
рата (Арти ље риј ски гла сник, Вој но ин жи ње риј ски 
гла сник), а које је „Вој но тех нич ки гла сник” наред
бом о осни ва њу, поред оста лих, насле дио, у сво јим 
загла вљи ма наво ди ли и годи не настан ка пре рата 
(1926, одно сно 1929. годи на). То све до чи о сво је
вр сном кон ти ну и те ту срп ског вој но тех но ло шког 
про ми шља ња, без обзи ра на про ме не тада шњих 
држав них уре ђе ња и вели ких рат них, а нажа лост и 
порат них део ба и стра да ња нашег наро да. 

Ти часо пи си су сво јим струч ним про фи лом и ква
ли те том несум њи во утр ли пут и дана шњем „Вој но
тех нич ком гла сни ку”, који је наста вљач и њихо ве 
тра ди ци је.

15. август 2012.
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Првих пет годи на 

За раз ли ку од поме ну тих часо пи са родо ва и слу
жби, „Вој но тех нич ки гла сник” је у почет ку изла зио 
као месеч ник на око 1.000 стра ни ца годи шње. Први 
број је иза шао из штам пе у јану а ру 1953. годи не. 

Увод ни чла нак првог бро
ја „Вој но тех нич ког гла сни ка” – 
1/1953 – напи сао је први пред
сед ник уре ђи вач ког одбо ра 
гене ралпот пу ков ник Милан 
Купре ша нин. Он је потен ци
рао уло гу и зна чај тог часо пи са 
у поди за њу тех нич ке кул ту ре 
армиј ског саста ва, у све тлу убр
за ног раз во ја нау ке и тех ни ке.

Први уред ни ци „Вој но тех нич ког гла сника” били 
су пот пу ков ник Добри во је Авра мо вић (уре дио број 
1/1953 и бро је ве 7, 8 и 9/1960) и пуков ник Воји слав 
М. Илић (уре дио бро је ве од 2/1953 до 6/1960). У 
првих неко ли ко годи на часо пис је пра тио тема ти
ку у скла ду са раз во јем видо ва, родо ва и слу жби. 
Њего ве рубри ке биле су: тех ни ка, тех нич ка слу жба, 
инжи ње риј ска тех ни ка, тех ни ка веза, сао бра ћај, 
наста ва, орга ни за ци ја и слу жба поза ди не, интен дан
ту ра, сани тет, вете ри на… Посеб ну цели ну у часо пи
су чини ле су науч не и тех нич ке ново сти и зани мљи
во сти, те при ло зи из ино стра них арми ја.

Уред ни штво „Вој но тех нич ког гла сни ка” је од 
1955. поче ло да изда је Вој ноеко ном ски пре глед, у 
којем су обја вљи ва ни члан ци из обла сти интен дант
ске и финан сиј ске слу жбе. 

Усле дио је мали јуби леј – пета 
годи шњи ца изла же ња, коју је 
сво јим члан ком обе ле жио тада
шњи пред сед ник уре ђи вач ког 
одбо ра гене ралпот пу ков ник 
Руди Пето вар. Ана ли зи ра ју ћи у 
којој су мери оства ре ни зада
ци који су наред бом о осни ва њу 
поста вље ни пред „Вој но тех нич ки 
гла сник”, он је иста као напо ре 
тада шњег уред ни штва и потре бу 
даље афир ма ци је часо пи са.

Пери од афирмације

У пери о ду од 1958. до 1962. „Вој но тех нич ки гла
сник” се при ла го ђа вао про ме на ма у арми ји, видо ви
ма, родо ви ма и слу жба ма. Тако наста ју нове рубри ке 

које су обу хва та ле раз ли чи те обла сти, као што су: 
гео де зи ја, тех ни ка родо ва, мото тех ни ка, муни ци ја, 
ремонт, погон ски мате ри јал, ракет на тех ни ка, сао
бра ћај, номен кла ту ра, одр жа ва ње, заштит на сред
ства, нао ру жа ње, мин скоекс пло зив на сред ства, 
при тив по жар на сред ства, тех ни ка и наста ва, тех
нич ка уна пре ђе ња, из наших шко ла и др. Често се 
поја вљу ју и при ло зи уз часо пис који обу хва та ју раз
не спе ци јал но сти. Редак ци је и уре ђи вач ки одбор 
насто је да про грам ску кон цеп ци ју часо пи са при ла
го де ствар ним потре ба ма. Изра ђу ју се и пла но ви 
тема, ради одре ђе ног усме ра ва ња ауто ра.

Авгу ста 1962. годи не обе ле же на је десе та годи
шњи ца „Вој но тех нич ког гла сни ка”. У то вре ме часо
пис је уре ђи вао пуков ник Здрав ко Вер бић (од бро ја 
11/1960 до 5/1966). При год ни чла нак за обе ле жа ва
ње јуби ле ја напи сао је тада шњи члан уре ђи вач ког 
одбо ра гене ралпот пу ков ник Вла до Мате тић. 

У овом пери о ду глав ни и одгвор ни уред ни ци 
часо пи са били су и пуков ник Слав ко Чолић (уред ник 
од бро ја 6/1966 до 7/1968) и пуков ник Ради сав Бра
јо вић (уред ник од бро ја 8/1968 до 6/1973).

Дво ме сеч ник

Пери од од 1973. до 1978. годи не кара ке те ри ше тен
ден ци ја да „Вој но тех нич ки гла сник” све о бу хват ни је обра
ђу је тема ти ку тех нич ког обез бе ђе ња. Од 1973. часо пис 
пре ла зи на дво ме сеч но изла же ње, али је и поред тога 
садр жај ком по но ван тако да одр жа ва кон ти ну и тет обја
вљи ва ња чла на ка из про бле ма ти ке свих родо ва и слу
жби, те дру гих струч них инсти ту ци ја арми је.   

Све ча но обе ле жа ва ње 25годи шњи це „Вој но тех
нич ког гла сни ка”, на упе ча тљив и успе шан начин, 
орга ни зо вао је 1977. годи не тада шњи уред ник 
пуков ник Нико ла Зорић (уред ник од бро ја 4/1974 
до 3/1978). Његов прет ход ник пуков ник Ста ни мир 
Ћирић уре дио је три бро ја у 1974. годи ни. 
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Пово дом тог јуби ле ја пре ци зно су ана ли зи ра ни 
дота да шњи при ло зи и њихо ви ауто ри, а посеб но 
при зна ње ода то је прет ход ним уред ни штви ма и 
уре ђи вач ким одбо ри ма. Пуков ник Зорић је, поред 
оста лог, иста као: „Може се рећи да су постиг ну
ти резул та ти вео ма зна чај ни, а зала га ње свих уче
сни ка у про це су при пре ме и обли ко ва ња писа не 
струч не инфор ма ци је на стра ни ца ма ’Вој но тех нич
ког гла сни ка’ задо во ља ва ју ће, јер је постиг ну то да 
инфор ма ци ја кори сно послу жи ста ре ши на ма и дру
гим струч ња ци ма у ору жа ним сна га ма, као и гене
ра ци ја ма које ће доћи...” 

У тој годи ни јуби ле ја, Ука зом пред сед ни ка СФРЈ 
бр. 157, од 12. децем бра 1977. годи не, „за изван
ред не резул та те постиг ну те у оства ри ва њу зада та
ка од посеб ног зна ча ја за народ ну одбра ну”, „Вој
но тех нич ки гла сник” је одли ко ван Орде ном за вој не 
заслу ге са вели ком зве здом.

Уна пре ђе ње ква ли те та 

У годи на ма од 1979.  до 
2002. дошло је до даљег уна
пре ђе ња поло жа ја и ква ли
те та часо пи са. Захва љу ју ћи 
уре ђи вач кој поли ти ци непре
ста но су уса вр ша ва не про
грам ска кон цеп ци ја и ори
јен та ци ја, тако да је „Вој но
тех нич ки гла сник” изра стао 
у науч ни и струч ни часо пис 
који је изу зет но цењен не 
само у вој ној сре ди ни, већ 
и код настав них и науч них 
инсти ту ци ја у земљи. 

Тај пери од обе ле жио је  вео ма успе шан, а ина
че и нај ду жи уред нич ки рад пуков ни ка Миро сла ва 
Ћој ба ши ћа (уред ник од бро ја 4/1978 до 6/1989, а 
касни је и од бро ја 34/1994 до 2/2000), као и уред ни
ка пуков ни ка Томи сла ва Шту ли ћа (од бро ја 1/1990 
до 6/1991), пуков ни ка Живо ји на Гру ји ћа (од бро ја 
1/1992 до 6/1993) и пот пу ков ни ка Вла ди ми ра Ристи
ћа (уре дио бро је ве 1 и 2/1994).

Годи не 1992. обе ле же но је чети ри деце ни је од 
изла ска првог бро ја. При го дан чла нак напи сао је 
пред сед ник изда вач ког саве та гене ралмајор Рато
мир Мило ва но вић, који је иста као: „Мало је часо
пи са ова квог про фи ла који су, за пуне чети ри деце
ни је непре кид ног и редов ног изла же ња, издр жа ли 
суд јав но сти...Од уте ме ље на, 1952. годи не, па до 
дана шњих дана, ’Вој но тех нич ки гла сник’ се искљу
чи во бавио струч ном – тех нич ком про бле ма ти ком и 
ника да није обра ђи вао теме иде о ло шкополи тич ке 
при ро де...” 

15. август 2012.
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Зна чај ни су пода ци који гово ре о том пери о ду: 
до тада је штам па но 360 бро је ва на 35.650 стра ни
ца, обја вље но је 4.280 науч них и струч них аутор ских 
радо ва, чита о ци ма је пре зен то ва но 2.450 при ка за из 
ино стра них часо пи са из обла сти нау ке и тех ни ке и 
3.300 при ка за тех нич ких ново сти и зани мљи во сти. 

„Вој но тех нич ки гла сник” је почет ком деве де се
тих годи на тран сфор ми сан у окви ру тран сфор ма ци
је Југо сло вен ске народ не арми је у Вој ску Југо сла ви
је. У том пери о ду оја ча на је њего ва интер ви дов ска 
струк ту ра новим при ло зи ма и сарад ни ци ма из мор
на рич ко тех нич ке и вазду хо плов но тех нич ке слу жбе.

У наред ним годи на ма Редак ци ја ула же вели ке 
напо ре за одр жа ва ње и уна пре ђе ње пози ци ја часо
пи са. Радо ви се уре ђу ју и опре ма ју у скла ду са дома
ћим и међу на род ним стан дар ди ма који се зах те ва
ју од науч них часо пи са (уво де се рези меи и кључ не 
речи на енгле ском, итд.). 

У члан ку тада шњег заме ни ка пред сед ни ка Изда
вач ког саве та гене ра ла Сини ше Боро ви ћа, обја вље
ном 1994. годи не, видљи во је зала га ње за обја вљи
ва њем науч них и струч них чла на ка из раз ли чи тих 
систем ских науч них дисци пли на и тежња за пуном 
мулт ди сци пли нар но шћу, у кон тек сту покри ва ња 
свих науч них обла сти које је обу хва та ло цело куп но 
тех нич ко обез бе ђе ње Вој ске Југо сла ви је. Гене рал 
Боро вић апе лу је на пра ће ње науч них достиг ну ћа у 
ино стран ству, као и тех нич ко уна пре ђе ње дизај на 
часо пи са.

У овој дека ди дошла су и при зна ња. Тако је, 
на осно ву мишље ња Мини стар ства за нау ку, тех
но ло ги ју и раз вој Репу бли ке Срби је, број 41300
1201/200101 од 12. сеп тем бра 2001. годи не, часо
пис „Вој но тех нич ки гла сник” кате го ри сан као публи
ка ци ја од посеб ног инте ре са за нау ку. 

Одли ко ва ње
 
Педе се та годи шњи ца изла же ња обе ле же на је 

2002. годи не. До тада је обја вље но 415 бро је ва на 
42.400 стра ни ца, на који ма је пре зен то ва но 4.800 
науч них и струч них радо ва. Поред тога, обја вље но је 
2.840 при ка за из ино стра них часо пи са и 3.780 тех
нич ких ново сти и зани мљи во сти.  

Пери од од 2002. до 2007. годи не карак те ри ше 
анга жо ван рад уред ни ка пуков ни ка Сте ва на Јоси фо
ви ћа (уре дио бро је ве 3/2000 до 1/2007).

Тако ђе, пово дом јуби ле ја, пред сед ник Саве зне 
Репу бли ке Југо сла ви је донео је Указ о одли ко ва њу 
(број 1/2010004/200238, од 4. новем бра 2002. годи
не), којим је „Вој но тех нич ки гла сник” одли ко ван Орде
ном Вој ске Југо сла ви је тре ћег сте пе на, за допри нос на 
струч ном и науч ном оса вре ме њи ва њу Вој ске. 

Уред ник „Вој но тех нич ког гла сника”
 пот пу ков ник

  мр Небојша ГАЋЕ ША, дипл. инж.
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РЕКЛИ СУ ПОВОДОМ ОСНИВАЊА И ПРЕТХОДНИХ ЈУБИЛЕЈА
ПОДИ ЗА ЊЕ ТЕХ НИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ

(„Вој но тех нич ки гла сник”, број 1, годи на I, јану ар 1953)

ВАСПИТАЊЕ ВОЈНОГ КАДРА

(„Вој но тех нич ки гла сник”, број 2, годи на VI, фебру ар 1958)

КВА ЛИ ТЕТ

(„Вој но тех нич ки гла сник”, број 8, годи на X, август 1962)

Гене ралпот пу ков ник Милан Купре ша нин, први 
пред сед ник Уре ђи вач ког одбо ра, пово дом штам па
ња првог бро ја рекао је:

„Вој но тех нич ки гла сник” оправ да ће сво је изла-
же ње ако заи ста одго во ри свом основ ном задат-
ку – да поди же тех нич ку кул ту ру цело куп ног 
кадра наше арми је… Зада так часо пи са није само у 
томе да раз ма тра тех нич ка достиг ну ћа у ужем 
сми слу и так тич ко-тех нич ку упо тре бу бор бе них 
сред ста ва који ма је опре мље на јед на савре ме-
на арми ја, посеб но наша, чиме би само дели мич-

но одго во рио поста вље ном циљу, него и да буде 
упо ран тех нич ки аги та тор; да на нај при клад ни ји 
начин раз ви ја код људи и инте ре со ва ње за тех-
ни ку уоште, наро чи то за тех ни ку којом руку ју 
или којом ће руко ва ти; да буде носи лац одре ђе не 
поли ти ке тех нич ког раз во ја наше арми је; да буде 
место где ће људи раз ви ја ти сво ја мишље ња и 
запа жа ња и дава ти пред ло ге, на осно ву иску ста-
ва сте че них у прак си, у погле ду нај бр жег и нај е-
фи ка сни јег овла да ва ња тех ни ком у погле ду њеног 
уса вр ша ва ња и упот пу ња ва ња, неге и чува ња.

Гене ралпот пу ков ник Руди Пето вар, пред сед
ник Уре ђи вач ког одбо ра, пово дом пете годи шњи це 
часо пи са, иста кав ши напо ре Уред ни штва, рекао је: 

…У том погле ду стал но су се јавља ле две про-
тив реч не тежње: прва, да се часо пис по начи ну 
тре ти ра ња тема ти ке што више при бли жи зах-
те ви ма тру пе, труп них ста ре ши на, те да на нај-
при клад ни ји, непо сре дан и разу мљив начин раз ви-
ја инте ре со ва ње и љубав пре ма тех ни ци са којом 

они руку ју; дру га, да тре ти ра ју ћи сва ко днев ну 
про бле ма ти ку тех ни ке у тру пи, часо пис задр жи 
један виши науч ни ниво, нео п хо дан како струч-
ном и науч ном кадру, тако и оста лим, тех нич ки 
уздиг ну ти јим при пад ни ци ма Арми је…Нема сум-
ње да је „Вој но тех нич ки гла сник” у доса да шњем 
пери о ду сво га изла же ња оди грао зна чај ну уло гу у 
тех нич ком вас пи та њу нашег кадра и тре ти ра њу 
акту ел не мате ри јал но-тех нич ке про бле ма ти ке.

Гене ралпот пу ков ник Вла до Мате тић, члан Уре
ђи вач ког одбо ра, пово дом десе то го ди шњи це изла
же ња часо пи са иста као је:

Дана шњи чита лац „Гла сни ка” мора у њему да 
нађе члан ке науч ног и струч ног карак те ра о раз-
во ју нове тех ни ке не само код нас него и у све ту, 
да би био у току тех нич ких и науч них достиг ну ћа 
дана шњи це... Данас је „Вој но тех нич ки гла сник”... 
дости гао зави дан ква ли та ти ван ниво и успео да 
се пла си ра не само у Арми ји, већ га кори сте и у 
њему сара ђу ју и тех нич ки кадро ви ван ње... Један 
гла сник ова кве врсте никад не дола зи у завр шну 
фазу, никад не доби ја фор му ни садр жај ност на 

који ма се тре ба зау ста ви ти, он не сме да уђе у 
фазу стаг на ци је. Гла сник, као што је наш, живи, 
раз ви ја се, моди фи ку је и при ла го ђа ва усло ви ма 
живо та сре ди не којој при па да, сле ди зах те ве које 
та сре ди на поста вља, слу жи тој сре ди ни. Наш 
„Гла сник” посто ји ради нашег тех нич ког кадра 
(под о фи ци ра и офи ци ра, тех ни ча ра и инже ње ра) и 
дру гих кадро ва, ради наше нау ке, тех ни ке и прак-
се уоп ште. Он има мно ге и вео ма одго вор не оба-
ве зе, тим пре што је он гла си ло и низа тех нич-
ких инсти ту ци ја у Арми ји и што тре ба да буде 
непре ста ни пра ти лац и реги стра тор зби ва ња у 
нашој тех нич кој и науч ној делат но сти.

15. август 2012.
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ЗАХВАЛ НОСТ

(„Вој но тех нич ки гла сник”, број 1, годи на LI, јануар-фебруар 1993)

У КОРАК С ПРАК СОМ

(„Вој но тех нич ки гла сник”, број 2, годи на XLII, март-април 1994)

Гене ралмајор Рато мир Мило ва но вић, пред сед
ник Изда вач ког саве та, пово дом 40. годи шњи це 
часо пи са рекао је:

 Вели ки јуби леј „Вој но тех нич ког гла сни ка” при-
ли ка је да се под се ти мо свих пре га ла ца из изда-
вач ког саве та, редак ци ја, уред ни ка, сарад ни ка и 
рецен зе на та, који су ула га ли мак си мал не напо ре 
за очу ва ње њего вог ста ту са, дава ли подр шку 
уре ђи вач кој поли ти ци и обез бе ђи ва ли непре кид-

но и редов но изла же ње часо пи са. Њима и свим 
дру ги ма који су на било који начин уче ство ва-
ли у ста вра њу и раз во ју часо пи са, ода је мо пуну 
захвал ност. Без обзи ра на све што се у послед-
њих неко ли ко годи на деша ва ло у вој сци и дру-
штву, часо пис је успео да одр жи висо ки ниво 
науч но-струч ног про фи ла и да се исто вре ме но 
бави тео ри јом и прак сом тех нич ке слу жбе и вој-
ном тех ни ком.

Генералпотпуковник Синиша Боровић, заменик 
председника Издавачког савета, поводом 42. 
годишњице:

 „Вој но тех нич ки гла сник” мора одр жа ти корак 
са кон крет ном прак сом из живо та, рада, ино-
ва тор ства и про на ла за штва у једи ни ца ма и 
уста но ва ма Тех нич ке слу жбе и буд но пра ти ти 
достиг ну ћа у ору жа ним сна га ма дру гих раз ви је-
них зема ља све та. Основ на бри га уред ни штва и 
свих сарад ни ка мора бити пер ма нент но поди за-

ње струч ног и тео риј ског нивоа часо пи са, њего-
во пове зи ва ње са дру гим зна чај ни јим часо пи си-
ма у окви ру међу ар миј ске сарад ње са инсти ту-
ци ја ма изван вој ске. Поред наве де ног, посеб ну 
пажњу тре ба посве ти ти и тех нич ком нивоу 
уре ђе ња часо пи са. Тре ба тежи ти дизај ну какав 
нуде савре ме ни часо пи си свет ске публи ци сти ке 
– рекао је гене рал-пот пу ков ник Сини ша Боро вић, 
заме ник пред сед ни ка Изда вач ког саве та, пово-
дом 42. годи шњи це часо пи са.

УРЕД НИЧ КИ КАДАР

Од осни ва ња до данас уред ни ци „Вој но тех
нич ког гла сни ка” били су пуков ни ци Добри во
је Авра мо вић (уред ник бро ја 1/1953 и од бро ја 
7/1960 до  9/1960), Воји слав М. Илић (уред ник 
од бро ја 2/1953 до 6/1960), Здрав ко Вер бић 
(уред ник од бро ја 11/1960 до 5/1966), Слав
ко Чолић (уред ник од бро ја 6/1966 до 7/1968), 
Ради сав Бра јо вић (уред ник од бро ја 8/1968 до 
бро ја 6/1973), Ста ни мир Ћирић (уред ник од  
бро ја 1/1974 до 3/1974), Нико ла Зорић (уред ник 
од бро ја 4/1974 до 3/1978), Миро слав Ћој ба шић 
(уред ник од бро ја 4/1978 до 6/1989, и  од бро
ја 3–4/1994 до бро ја 2/2000), Томи слав Шту лић 
(уред ник од бро ја 1/1990 до 6/1991) и Живо јин 
Гру јић (уред ник од бро ја 1/1992 до 6/1993), те 
пот пу ков ник Вла ди мир Ристић (уред ник од бро

ја 1 до бро ја 2/1994), пуков ник Сте ван Јоси фо
вић (уред ник од бро ја 3/2000 до бро ја 1/2007) 
и пот пу ков ник мр Небој ша Гаће ша (уред ник од 
бро ја 2/2007).

Уред ни ци у редак ци ји „Вој но тех нич ког гла
сни ка” били су: Сер геј Алту хов, Анто Башић, 
Нико дим Брче ро вић, Петар Вој но вић, Душан 
Ђуро вић, Воји слав Јор га ћи је вић, Тодор Кне же
вић, Милан Кон тић, Радо Лац ко вић, Јован Мило
ше вић, Алек сан дар Мак си мо вић, Милан Пав ко
вић, Или ја Петро вић, Саво Ради во је вић, Јурај 
Радо ња, Мар тин Росан дић, Милен ко Ста јин, 
Мом чи ло Сто ји ће вић, Мили ја Тор би ца, Вла ди
мир Ћера нић, Вла ди мир Удов чић и Бра ни слав 
Цвет ко вић.



При ли ком изра де библи о гра фи је „Вој но тех нич
ког гла сни ка”, тј. индек са ауто ра чла на ка и 

уред ни ка, као и при ре ђи ва ња библи о гра фи је и диги
тал не архи ве за стра ни це сај та, дана шња редак ци
ја има ла је при ли ку да сагле да бога ту тра ди ци ју и 
кон ти ну и тет овог часо пи са. Немер љи ви су изу зет ни 
напо ри ауто ра, рецен зе на та, прет ход них уред ни ка, 
редак ци ја и уре ђи вач ких одбо ра, од самог покре та
ња усме ре них на одр жа ва ње и уна пре ђе ње ква ли те
та „Вој но тех нич ког гла сни ка”, данас науч ног часо пи
са Мини стар ства одбра не Репу бли ке Срби је. Свих 
тих годи на посто ја ла је стал на тежња за напрет ком и 
оса вре ме ња ва њем, како садр жа јем, тако и фор мом. 

Сада шња редак ци ја је у прет ход ним годи нама 
наро чи ту пажњу посве ти ла пред у зи ма ња свих 
потреб них актив но сти за оства ре ње шире дру штве
не вери фи ка ци је и при зна ва ња „Вој но тех нич ког 
гла сни ка” на наци о нал ном нивоу и аде кват ног фор
мал ног вред но ва ња обја вљи ва них чла на ка. До оства
ре ња дана шњих пози ци ја уред ни штво је пред у зе ло 
низ мера како би се побољ шао ста тус часо пи са. 

Оства ре на је непо сред на и стал на кому ни ка ци
ја са ЦЕОНом (Цен тар за ева лу а ци ју у обра зо ва њу 
и нау ци), рефе рент ном инсти ту ци јом која вред ну је 
дома ће науч не часо пи се и одр жа ва и раз ви ја наци о
нал ни цитат ни индекс СЦИ (Срп ски цитат ни индекс). 

Пози ци о ни ра ње часо пи са

Годи не 2008. годи не извр ше на је прва ана ли за 
часо пи са (ретро ак тив но од 2000. годи не) и доби је на 
кате го ри ја науч ни часо пис (М53). Од тада се „Вој но
тех нич ки гла сник” редов но пра ти у Репо зи то ри ју му 
Народ не библи о те ке Срби је (НБС), Библи о ме триј
ском изве шта ју и СЦИ индек су и под врг нут је стал
ном вред но ва њу (мони то рин гу) у зави сно сти од ути
цај но сти (импак та) у самој бази и, допун ски, у међу
на род ним (Thomp sonISI) цитат ним индек си ма.

„Вој но тех нич ки гла сник” насто ји да испу ња
ва нор ме за вред но ва ње науч них часо пи са, које 
су про пи са не ЦЕОНовим доку мен том „Општа 
мери ла за ода бир дома ћих часо пи са за пра ће ње и 
вред но ва ње у окви ру библи о ме триј ског изве шта ја 
о часо пи си ма и рефе ри са ње у Срп ском цитат ном 
индек су”.

Актуелни тренутак и перспектива

Традиција
залог будућности

Фор ми ра њем Вој ске Срби је и Мини стар ства одбра не Репу бли ке Срби је,  
2006. годи не, „Вој но тех нич ки гла сник” се вра тио сво јим коре ни ма. Његов рад  

обе ле жа ва ју дуго го ди шња тра ди ци ја, напо ри ауто ра и рецен зе на та  
и подр шка чита ла ца, редак ци ја и уре ђи вач ких одбо ра.

12 15. август 2012.



Актуелни тренутак и перспектива

Традиција
залог будућности
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При сту пи ло се у и реди зај ну часо пи са и фор ма та 
чла на ка, пре ма зах те ви ма про пи са ним у Акту о уре
ђе њу науч них часо пи са, које је 9. јула. 2009. годи не 
доне ло Мини стар ство за нау ку и тех но ло шки раз вој 
Репу бли ке Срби је. Фор ми ран је и зва нич ни спи сак 
рецен зе на та, саста вљен од еми нент них струч ња ка 
из Вој ске Срби је и Мини стар ства одбра не Репу бли
ке Срби је и про фе со ра Уни вер зи те та у Бео гра ду, 
Новом Саду, Нишу, те ком пе тент них струч ња ка из 
ино стран ства. 

Успо ста вљен је и дирек тан и непре ки дан кон
такт са чла но ви ма матич них науч них одбо ра Мини
стар ства про све те и нау ке Репу бли ке Срби је, који 
су над ле жни за пра ће ње науч них часо пи са, ради 
њихо вог јасни јег уви да у ста ње и тен ден ци је „Вој
но тех нич ког гла сни ка”. 

Важан иско рак у пози ци о ни ра њу међу науч ним 
часо пи си ма Репу бли ке Срби је било је и поја вљи
ва ње првог елек трон ског изда ња „Вој но тех нич ког 
гла сни ка ONLINE” , на пет јези ка, које је обја вље
но на интер не ту 1. јану а ра 2011. годи не, на адре
си www.vtg.mod.gov.rs, са посеб ним елек трон ским 
eISSN бро јем.  

Тако ђе, мини стар одбра не донео је, 9. јуна. 
2011. годи не, Одлу ку о име но ва њу новог уре ђи вач
ког одбо ра „Вој но тех нич ког гла сни ка”, након што 
је прет ход ном уре ђи вач ком одбо ру иста као ман дат 
од две годи не. Том одлу ком је, по први пут, фор ми
ран Међу на род ни уре ђи вач ки одбор „Вој но тех нич
ког гла сни ка”.

Елек трон ско уре ђи ва ње

Завр ше на је и библи о граф ска обра да архи ве 
„Вој но тех нич ког гла сни ка”. Обра ђе на је цело куп
на гра ђа часо пи са, од првог бро ја из јану а ра 1953. 
Тако је на сај ту www.vtg.mod.gov.rs, захва љу ју ћи 
апли ка ци ји коју је раз вио Цен тар за команд но
инфор ма ци о не систе ме и инфор ма тич ку подр шку 
(ЦКИ СИП) Вој ске Срби је, доступ на за пре тра жи ва
ње пот пу на индек са ци ја ауто ра, чла на ка и уред ни
ка, а у скла ду са стан дар ди ма COBISS.SRa (Коо пе
ра тив ног онлајн библи о граф ског систе ма и сер ви са 
Срби је). Завр ше так изра де Библи о гра фи је нео п хо
дан је пред у слов за реа ли за ци ју и диги та ли за ци ју 
ком плет не архи ве часо пи са, која ће, тако ђе, бити 
доступ на на сај ту.

Уз све срд ну подр шку ЦЕОНа, уред ни штво „Вој
но тех нич ког гла сни ка” од ове јуби лар не годи не 
при ме њу је онлајн систем еУр: елек трон ско уре
ђи ва ње, а од 27. јула и њего ву уна пре ђе ну вер зи ју 
ASE E STANT. 

Систем елек трон ског уре ђи ва ња засно ван је 
на Open Jour nal Systems (OJS), плат фор ми отво ре
ног кода, раз ви је ној у окви ру Public Know led ge Pro
ject (PKP), која се масов но кори сти у све ту. ЦЕОН 
вер зи ја темељ но је при ла го ђе на потре ба ма дома ћих 
кори сни ка и оја ча на је сер ви си ма наме ње ним кон
тро ли и обез бе ђи ва њу ква ли те та науч них чла на ка. 



Тако ђе, ASE E STANT је део међу на род ног систе ма 
SEE SA ME, наме ње ног дома ћим часо пи си ма и часо пи
си ма зема ља југо и сточ не Евро пе. Засно ван је на иску
стви ма ЦЕОНа и 26 дома ћих часо пи са који су укљу
че ни у про грам е-Ур од 2011. годи не. Нови систем 
пред ста вља бит но уна пре ђе ње, посеб но у функ ци ја
ма наме ње ним оси гу ра њу ква ли те та чла на ка. 

Сер вис ASE E STANT данас омо гу ћу је „Вој но тех
нич ком гла сни ку”: онлајн при ја ву радо ва и пра ће
ње рецен зент ског про це са; онлајн кому ни ка ци ју 
изме ђу уред ни ка, чла но ва уред ни штва, ауто ра и 
рецен зе на та; ауто мат ски тран сфер мета по да та ка 
у СЦИн декс и дру ге базе, које подр жа ва ју међу на
род не про то ко ле за пре нос пода та ка; доступ ност 
и пре тра жи вост под СЦИн дек сом пуног тек ста 
свих радо ва; Cros sRef – доде лу нуме рич ког иден ти
фи ка то ра (DOI), којим се обез бе ђу је већа видљи
вост и доступ ност радо ва обја вље них у часо пи су; 
CrossCheck – про ве ру ори ги нал но сти при спе лих 
радо ва, ради спре ча ва ња публи ко ва ња пла ги ја та 
и дупли ка та; KWASS – ауто мат ско екс тра хо ва ње 
кључ них речи из дисци пли нар них теза у ру са/реч ни

ка по избо ру и рути не за њихов ода бир (при хва та ње 
одно сно одба ци ва ње) од стра не ауто ра и/или уред
ни ка; те публи ко ва ње чла на ка у режи му onli nefirst.

Поред функ ци о нал но сти, које су раз ви је не, про
ве ре не и уса вр ше не у окви ру е-Ура, ASE E STANT 
обу хва та и: полу а у то мат ско фор ма ти ра ње рефе
рен ци, у скла ду са ода бра ним сти лом цита та (Ref-
For mat ter), ауто мат ску про ве ру сагла сно сти цита та 
у тек сту рада и цита та у попи су рефе рен ци (Cite-
Matcher), те  кори шће ње сер ви са за лек ту ру радо ва 
на енгле ском јези ку (EdSer vi ce).

Од ове јуби лар не годи не „Вој но тех нич ки гла
сник”  је лицен ци ран код EBSCO Publis hingа, нај ве
ћег свет ског агре га то ра часо пи са, пери о ди ке и оста
лих изво ра у пуном тек сту. Ком пле тан текст „Вој но
тех нич ког гла сни ка” досту пан је у база ма пода та ка 
EBSCO Publis hingа.

Овај часо пис ће и убу ду ће насто ја ти да пред
ста вља науч ни потен ци јал Репу бли ке Срби је, а 
посеб но при пад ни ка Вој ске Срби је и Мини стар
ства одбра не Репу бли ке Срби је. У којој мери ће 
одго во ри ти на буду ће иза зо ве пока за ће суге сти је 
и кри ти ке науч не јав но сти, које ће с пажњом бити 
раз ма тра не и ува жа ва не.

             
  Уред ник „Вој но тех нич ког гла сника”

пот пу ков ник
   мр Небој ша ГАЋЕ ША, дипл. инж.
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ONLINE ИЗДАЊЕ

Важан иско рак у пози ци о ни ра њу међу 
науч ним часо пи си ма Репу бли ке Срби је било 
је и поја вљи ва ње првог елек трон ског изда
ња – „Вој но тех нич ки гла сник ONLI NE”, на пет 
јези ка, које је обја вље но на интер не ту 1. јану
а ра 2011. годи не, на адре си www.vtg.mod.gov.
rs, са посеб ним елек трон ским eISSN бро јем.  
На тој адре си, на срп ском (ћири лич ном и лати
нич ном писму), руском, енгле ском, немач ком и 
фран цу ском јези ку, нала зе се, поред оста лог, 
акту ел не инфор ма ци је о часо пи су, упут ства и 
обра сци за чита о це и сарад ни ке.

ЛИСТЕ ЧАСОПИСА

„Вој но тех нич ки гла сник” се за 2011. годи ну, 
пре ма одлу ци  Мини стар ства про све те и нау ке 
Репу бли ке Срби је, нала зи на сле де ћим листа
ма: за област основ на истра жи ва ња – на листи 
часо пи са за мате ма ти ку, рачу нар ске нау ке и 
меха ни ку (кате го ри ја науч ни часо пис наци о
нал ног зна ча ја – М52), те на листи часо пи са 
за гео на у ке и астро но ми ју (кате го ри ја науч
ни часо пис наци о нал ног зна ча ја – М52); за 
област тех но ло шки раз вој – на листи часо пи са 
за елек тро ни ку и теле ко му ни ка ци је: кате го ри
ја науч ни часо пис наци о нал ног зна ча ја – М52, 
на листи часо пи са за машин ство: кате го ри ја 
науч ни часо пис наци о нал ног зна ча ја – М52,  
на листи часо пи са за мате ри ја ле и хемиј ске 
тех но ло ги је: кате го ри ја науч ни часо пис наци
о нал ног зна ча ја (М52), и на листи часо пи са за 
инду стриј ски софт вер и инфор ма ти ку: кате го
ри ја науч ни часо пис (М53).

15. август 2012.
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Наредбом министра одбране Александра Вучића, 
број 1215, од 8. августа 2012. године, 

Министарство одбране Републике Србије 
доделило је Војнотехничком гласнику 

Војну спомен-медаљу 
за изузетан допринос систему одбране Републике Србије




