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УВОЂЕЊЕ КОНЦЕПТА НАУЧЕНИХ ЛЕКЦИЈА
У ВОЈСКУ СРБИЈЕ

Генерал-мајор проф. др Митар Ковач

организација научених лекција обухвата структуру и функ
ционисање на свим нивоима организовања Војске Срби
је. Успостављањем система научених лекција успоставља

се и стандардизован приступ процесу анализе и имплементације но
вих сазнања на тактичком, оперативном и стратегијском нивоу, чиме
се стварају услови за унапређење квалитета рада и повећање опе
ративних способности.

*Аутор ради у Управи за планирање и развој (Ј-5) ГШ ВС

концепт и систем вредновања ис
кустава или концепт научених

лекција у Војсци Србије је релативно нова
област наше праксе, којом се на целовит
и јединствен начин дефинишу циљеви,
приоритети, активности и ресурси за орга
низацију.

Поред сопствених теоријских и доктри
нарних знања, Војска Србије се ослања и
на знања стечена кроз новију историју, ис
куства из савремених оружаних сукоба, као

и искуства из процеса образовања, обуке
и извођења заједничких вежби са земља
ма у окружењу и партнерима.

Научене лекције представљају скуп
искуствених сазнања стечених у различи
тим областима војне делатности, као што
су образовање, обука, вежбе и операције,
које су прикупљене и подвргнуте процеду
ри идентификације, критичке анализе и
имплементације ради унапређења дело
творности и ефикасности извршења до-



дељених мисија и задатака Војске Србије.
Научене лекције представљају превред
новано или објективизирана искуство, ко
је може бити позитивно или негативно.

Полазне основе за вредновање иску
става или израду концепта научених лек
ција су Доктрина Војске Србије и доктри
нарна документа нижег хијерархијског ни
воа, Основе за управљање обуком у Вој
сци Србије, Упутство о вежбама, друга под
законска акта и прописи, као и надлежно
сти утврђене формацијом

Систем научених лекција је структур
но и функционално дефинисан и може да
постоји на националном и регионалном
нивоу. За Војску Србије научене лекције
представљају практичан инструмент чија
се најзначајнија улога огледа у решавању
различитих проблема оперативне праксе
у складу са утврђеним мисијама и зада
цима.

Увођењем система научених лекција
Војска Србије на примерен начин изража
ва спремност за усвајање и имплемента-

1 Марковић, М., Дијалектичка теорија значења, БИГЗ,
Београд, 1994, стр. 260.

2 Dictionary.com, Experience, http://dictionary.referen
ce.com/Ьrowse/experience, 2011.

цију нових искустава, поспешује и унапре
ђује војнуделатности повећавастепен ин
тероперабилности са војскама других др
жава и партнерима.

Научене лекције представљају важан
инструмент командантима за отклањање
недостатака, као и за унапређење и при
мену искустава у области доктрине, орга
низације, командовања и руковођења,
обуке, припреме и извођења операција,
управљања људским и материјалним ре
сурсима, развоја производње и модерни
зације НВО, интероперабилности, као и у
другим садржајима војне делатности.

Појам и значај искуства
за војну делатност

Праксау ратнојвештинии војнојделат
ности је најстрожи "судија" одређеној тео
рији, доктрини и вештини. Она резултира
одређеним искуством, које је битно за те
орију,али и за будућу праксу.Такође, оби
латонаграђујеспособност,знањеи прогрес,
а још више кажњаваучмалост,застарелост
и неспособност.Развојратневештинеи вој-

не вештине обележилаје она др
жава, војска и војсковође који су
успевалида теоријски превредну
ју искуство, преточега у нове док
тринарне норме и да буду испред
времена у којем су стварали.

,,Подискуством треба подра
зумевати не само чулно опажање
материјалних предмета, већ и
свест о свим другим непосредним
и конкретним психичким дожи
вљајима (емоцијама и ефектима,
вољним импулсима, сликама ма
ште, итд.)".' Да бисмо на основуте
дефиниције "искуства" могли од
редитизначењетермина,односно
искустваиз ратаи оружанеборбе,
потребанје краћи коментар.

Искуство као општи концепт
садржава знање стечено изложе
ношћу одређеном феномену.
Страни извори слично дефинишу
искуство,као практичнознање,ве
штину или праксу стечене из по
сматрањапроцесаили појавеили
директнимучествовањему појави
или процесу.'

Битан садржај војних знања
има карактер применљивости и
налази своје исходиште у иску
ству. Знање је све оно што је по-



знато. Као и код сличних појмова, као што
су истина, вера и мудрост, нема егзактне
дефиниције знања, око које би се сложи
ли сви научници, али постоји велики број
теорија, као и дебата, око природе знања.'
Знање , углавном, има теоријски и приме
њени, односно практичан аспект. Са раз
војем људског друштва и војне делатности
теоријско знање је примарно, јер је поста
јало извор савремене доктрине и употре
бе војски у оружаној борби. Војске које не
уважавају такав приступ него копирају ту
ђу праксу осуђене су, пре или касније, на
неуспех.

Суштина искуства сведена је на чове
кову чулност и свесност. Искуство о поја
вама оружне борбе, као и било које друго
искуство, не може бити целовито без непо
средних и конкретних психичких дожи
вљаја. Оно се битно разликује од сваког
мишљења својом рецептивношћу и пред
ставља свест о конкретном дешавању од
ређене праксе. Мишљење је свест о оп
штем, константном и апстрахованом.

Не уочавајући на прави начин разлику
између искуства и мишљења, ортодоксна
војна мисао је често западала у емпири
зам, из којег су се са различитим успехом
успевали да отргну поједини посланици
војне мисли. Уместо да се искуство схва
ти као основа, односно објекат теоријског
мишљења, оно је дужи период некритич-

ки прихватано, уопштавано и преношено у
доктринарне ставове.

У војној делатности значајно су засту
пљени искуствено добијени ставови. Због
тога су често у друштву присутна мишље
ња да је војна организација присталица
екстремног емпиризма, односно да пред
ставља конзервативну друштвену орга
низацију која тешко прихвата било какве су
штинске промене. Такво стање сматра се
проблемом било које значајније реформе
војске.

За разумевање искуства "битно је то да
оно резултира из више пута поновљеног,
концентрованог искуства, помоћу издваја
ња и задржавања једних елемената и за
немаривања других" .4 Као појединацчовек
није у стању да доживи искуства из рата и
оружане борбе на дефинисани начин. Он
је принуђен да, поред личног,уважава ис
куства која су теоријски и интерсубјектив
но превреднована, а која могу испољити
утицај на војну делатност у будућности.

У теорији војних наука добар познава
лац рата и оружане борбе може уочити ге
незу и историјскиразвојстратегијског,опе
ративног и тактичког мишљења. Такав по
кушај је учињен при изради Историје рат
не вештине, где је потврђена претпостав-

3 Wikipedia, Znanje, http://sr.wikipedia.org/wiki/znanje,
2010.

4 Марковић М., Исто, стр. 261.



ка да искуство има веома битан утицај на
будућу праксу и војну делатност у целини,
а самим тим и на реформу војске и војну
доктрину.'

Да би се избегло могуће застрањива
ње, академик Марковић препоручује да ре
шење треба тражити у претпоставци интер
субјектив них елемената у самом искуству.
Ако су искази чувених стваралаца војне ми
сли заиста теоријски релевантни, онда
они морају имати упориште већ у најеле
ментарнијем стратегијском искуству.

Огроман део људског сазнања засни
ва се на искуству, али оно није и не може
бити поуздана основа за војну делатност у
будућности. Како би резултати истражива
ња ратова и оружане борбе били што по
узданији, неопходно је искључити субјектив
не жеље, интересе, емоције и идентифико
вати чињенице независно од свести ма ко
јег субјекта у истраживачком поступку.

Уопштавање својстава и односа у и из
међу појава је почетна апстракција и уоча
вање правилности, које су универзалне и
које ће се са великом вероватноћом пона
вљати. Проблем настаје када се не посе
дују таква искуства него личности на одго
ворним дужностима у војсци фаворизују
своје искуство или субјективни доживљај
о неком искуству, као објективно ваљано
искуство за будућу праксу. Знатан садржај
реорганизација и реформи војски, у свету
поготово у технолошком смислу, резултат
је договора и компромиса утицајних лично
сти. Таквим приступом углавном се уважа
ва лично искуство и схватање будуће уло
ге видовских, родовских, здружених и једи
ница служби. Такав приступ скоро никада
не може дати задовољавајуће резултате,

5 Група аутора, Историја ратне вештине, ВИЗ, Бео
град, 2000.

јер не уважава основне поставке које се од
носе на ваљаност искуствених сазнања и
начин њихове примене.

У процесу опажања у рату и оружаној
борби субјекти често нису свесни активне
улоге свести у одабирању, тумачењу, кон
цептуализовању података који се чулно
региструју. Примера ради, како другачије
објаснити панику у борби, него као резул
тат ирационалног понашања, на основу
подсвесно формираних представа. Војник
у паници најчешће се ослобађа онога што
му највише треба да би остао жив, а то су
оружје и другови из јединице.

Поред чулног искуства методолози ис
тичу тзв. практично искуство, када је субјект
активан у појави, као што је оружана бор
ба или војна пракса које се искуствено оп
сервирају. Такво искуство треба да садржи
бар четири елемента: (1) свест о циљу; (2)
свест о начину на који он треба да се ре
ализује; (3) свест о деловању (дескриптив
ни, вредносни); и (4) свест о резултатима
тог деловања. Интерсубјективни карак
тер искустава из оружане борбе и војне де
латности даје за право да се тврди да се
та стварност у конкретним просторним и
временским условима може објективно
сазнати, описати и објаснити у функцији де
финисања нових ефикаснијих решења.

Треба разликовати историјски приступ
и научни приступ војних наука у истражи
вању искустава. Суштина првог приступа
је у утврђивању чињеница и реконструк
цији догађаја, док се суштина другог при
ступа, који је релевантан за изградњу
оперативних способности војске, огледа
кроз естраховане универзално прихва
тљиве истине које су релевантне за буду
ћу праксу.
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У историји ратне вештине и војних
наука искуство је дуго било основни извор
спознаје и основа за реализовање разли
читих садржаја војне делатности, али се ни
један будући рат и оружани сукоб нису де
сили на исти начин. Због таквог догматског
приступа и због недовољне креативности
ретко су војске на време реформисане у
складу са значај ношћу деловања чинила
ца из стратегијског и оперативног окруже
ња иако су се декларисале као модерне
или савремене. Углавном, последице ра
това и оружаних сукоба су их демантова
ле и за њих нико није формално одговарао
због стручне некомпетентности и промаша
ја. Чак ни моћне државе и војске нису успе
вале да проналазе добитничке комбинаци
је и искоришћење технолошке надмоћи над
непријатељем кроз савремену доктрину,
организацију и начин употребе снага.

Поред крајности и изузетака може
се тврдити да су искуства из ратова и
оружаних сукоба остала значајназа укуп
ну теорију и праксу ратне вештине и
војних наука, а самим тим и за војну де
латност уопште.

У новијој војној литератури примена
искустава се реализује кроз релативно
сличне концепте и системе научених лек
ција. Лекција је обично дефинисана као
нешто из чега се могу научити корисна
знања или принципи'. У ширем значењу
појам лекција има и друго значење, а то је

да то може бити и опомена или казна која
се спроводи над неким ради упозорења и
поуке осталима. Постоји схватање да је
лекција и савет пажње за нешто негативно
што може да следни у блиској будућности.

НАТО је 201 О. године издао први при
ручник о наученим лекцијама. Научене
лекције описују активности у вези са учењем
из искуства како би се добило побољшање
актуелне праксе.' У војном смислу то зна
чи смањење оперативног ризика, финансиј
ских трошкова и унапређење оператвних
способности јединица.

Једна од општих дефиниција научених
лекција, за различите делатности, а која је
примењива и на војну праксу, гласи: науче
не лекције су знање или разумевање сте
чено искуством.' Кроз дефиницију појма ви
ди се да постоји значајна веза између прет
ходног искуства и новостеченог знања,
како би се постигао већи степен ефикасно
сти у обављању различитих друштвених
делатности.

Војна делатност је у својој суштини
праксеолошка, а самим тим и у непосред
ној вези са преиспитивањем постојеће

6 The free Dictionary, Lesson, http://www.thefreedictio
nary.com/lesson, 2011.

7 JALLC, Lessons Learned Handbook, first edition, NA
TO, Lisbon, October 2010.

8 Cowles R. Т., Criteria for Lessons Learned (LL), Rayt
heon Space and Airborne Systems, Denver, 2004.

Снимио: Д. Атлагић



праксе у функцији њеног унапређења кроз
успостављање и функционисање система
научених лекција. Није довољно само ус
поставити систем, већ га је потребно стал
но дограђивати у структурном и функцио
налном погледу ради добијања што објек
тивнијих и релевантних искустава за буду
ћу праксу.

ИСКУСТВА СТРАНИХ АРМИЈА
У ПРИМЕНИ КОНЦЕПТА
НАУЧЕНИХ ЛЕКЦИЈА

Ради сагледавања искустава других
војски у примени концепта научених лек
ција дате су основне информације о поје
диним државама и НАТО-у.Постоји много
заједничких елемената који су слични, јер
су условљени релативно истом логиком
односа према искуству и зато што је кон
цепт научених лекција релативно нов, без
обзира на то што се искуство из војне де
латности користи и уважава дуги низ го
дина и штоје искуство старо скоро колико
и ратови и оружани сукоби, односно војна
организација.

Процес научених лекција
у војсци Републике Грчке

У смислу концепта научених лекција
објекат је оно што се истражује или оно
што се осматра. Може бити поступак или

процедура извршавања задатака, органи
зација, систем оружја, начин рада и сл.

Први корак у процесу наученихлекци
ја је прикупљање података и регистраци
ја опажања. Посматрачи се користе запа
жањимауглавномса заједничкихвојнихве
жби вишег нивоа. Додатни инпути обично
могу бити примедбе руководства, посма
трача, учесника вежбе или операција. Ре
зултатанализе биће идентификованелек
ције (ИЛ) које се кроз поступак одобрава
ња потврђују или верификују.

Применоманализадобијајусе иденти
фиковане лекције. Главни део анализе
спроводегенералштабовивидова и Одсек
за наученелекције (НЛ)Управеза здруже
ну доктрину. Резултат анализе је нацрт
идентификоване лекције.

Нацрт идентификоване лекције до
ставља се Одбору за НЛ, који ради под
окриљем Управе за здружену доктрину.
Овај одборсачињавајупредставнициЗдру
женог генералштаба и генералштабова
видова. Одбор за наученелекције израђу
је коначан нацрт идентификоване лекци
је и шаље га на одобравање. Након одо
бравања нацрта идентификоване лекције
бира се акционо тело. Одбор за научене
лекције прослеђујеодобрену идентифико
ванулекцијуакциономтелу и уводије у ба
зу података научених лекција.

Акционо тело је установа или једини
ца која има задатак да спроведе научену

9 Ћирковић Д., Концепт научених лекција у ВС - ис
куство ОС Грчке, Управа за планирање и развој (Ј-5),
Београд, 2010.
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лекцију у дело и да забележи све аспекте
њеног спровођења. Информације о начи
ну спровођења научене лекције се, након
потпуног спровођења, прослеђују у базу
података научених лекција.

Свака научена лекција, која се нала
зи у бази података састоји се од две групе
података. Једна група података је у фор
мату одобреног нацрта идентификоване
лекције, а друга о начину и степену спро
вођења одобреног нацрта идентификова
не лекције. Коначна фаза у спровођењу и
стварању научене лекције је менаџмент
лекцијама помоћу базе података. На тај
начин и формално идентификоване лек
ције постају научене лекције.

Примена научених лекција
у војсци Републике Аустрије

Процес научених лекција у војсци Ре
публикеАустријеје углавном линијског ка
рактера и може бити примењен на широк
спектар активности како би се побољшао
менаџментквалитетоми посебноподржао
процес развојаоперативнихспособности."

Каои у примерупроцесанаученихлек
ција ОС Грчке сусрећемо се са појмовима
идентификованихи наученихлекција. По
сматрањенастајетоком некеод активности
јединицаи установавојскеАустрије.Оно се
бележинастандардизованомобрасцуи ли
нијом командовања шаље на анализу.

Процес анализе даје идентификовану
лекцију.На њује потребнопревентивноре
аговати често допунским акцијама. До
пунска акција је активност којом се према-

шћава стање од момента настанка посма
трања до изналажења организационог,
методолошкогрешењакојеће то посматра
ње претворитиу стандарднисетзнања,за
снованих на искуству.

Допунску акцију спроводи јединица
или установа која је најстручнија за спро
вођење наведене акције или непосредно
претпостављенајединица или установа.У
међувремену се посматра начин импле
ментациједопунске акције. Резултатекоје
та имплементације оствари јесу свеукуп
но, системско решење посматрања.

Анализа је процес који се спроводи
упоредо са процесом имплементациједо
пунскеакције.Анализомсе узимајуу обзир
сви фактори који су наведениу посматра
њу и резултатидо којих се дошло приме
ном допунске акције. На основу поређења
ових података и смерница садржаним у
стратегијским документима долази се до
најприхватљивијегсистемског решења по
сматрања.

Процес анализе ангажује и носиоце
развоја чинилаца оперативних способно
сти, посебно оне који су идентификовани
током примене допунске акције. Сваки од
носилаца развоја чинилаца оперативних
способности разматра резултате посма
трања, идентификовану лекцију и резул
тате примене допунске акције. На основу
тога доноси се закључак о степену утица
ја посматрања и примене допунске акци
је на неки од чинилаца оперативних
способности.

10 Waldner R., Lessons Learned, Military Strategy Divi
sion, presentation, Belgrade, 2011.
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Циљ овог модела научених лекција
јесте да се искуство уведе на најефикасни
ји начин у системска документа планирања,
организације, извршења и контроле актив
ности и да тако постане стандардизовано
знање које се касније преноси на нове ге
нерације професионалних официра, подо
фицира и војника на служењу војног рока.

Примена процеса
научених лекција у НАТО-у

"Сврха поступка научених лекција је
да се ефикасно учи из искуства и да се
обезбеди потврда оправдању за измену и
допуну постојећег начина обављања по
сла, у циљу побољшања перформанси,
током операције и за наредне операције.
Ово захтева да лекције имају смисла и да
надлежни органи буду са њима упознати
и одговорни за њихово решавање. То та
кође захтева да у ланцу командовања
имајујасно разумевањео томе како да од
реде приоритетнелекције и како да их об
раде ".11

Крајњи излаз процеса вредновањаис
кустава у НАТОје научена лекција. Она је
стандардизованог формата, уноси се у
базу података заједно са информацијама
о начину и степену имплементације и до
ступна је осталим заинтересованим чла
ницама или земљама партнерима.

Треба имати у виду да овај процес
прате три основна типа учења, "иденти
фикација" која се јавља током посматра
ња и "акција" и "институционализација"
која се појављују током процеса прера
стања идентификованеу научену лекцију.

У НАТО-у се "институционализација"
посматра као саставнидео активности ко
ји је неопходан да се дефинише и доку
ментује научена лекција. Предвиђено је
да информације које се генеришу током
процеса научених лекција могу да се раз
мењују у сваком тренутку.

Посматрач може вршити неке почет
не анализе да би образложио разлог(е)
због којих се резултат активности разли
кује од очекивања и да идентификује ре
шење. За сложенија запажања могу бити
потребне додатне анализе.

Анализа је проучавање целине дога
ђаја у којој се темељно испитују његови
делови и њихове интеракције. Анализа
ће се користити за проналажење узрока

11 АЈР-3.0, Allied Doctrine for Joint Operations, NSA, Lis
bon, 2007 pg. 4-19.

посматраног проблема и идентификова
ње корективних активности.

Често се мисли, када се спомене тер
мин анализа, да се ради о неком мисте
риозном, формалном, интелектуалном
процесу који мора да се деси како би се
дефинисао неки појам. У стварном живо
ту потребна је довољна доза здравог ра
зума и познавања материје како би се
одредили узроци и идентификовале одго
варајуће акције.

Поред тога, лице, јединица или уста
нова која би требало да изврше коректив
ну акцију биће идентификовани током
корака анализе. Циљ анализе јесте да се
генерише идентификована лекција.

Провером се одређује да ли је дога
ђај који је првобитно примећен успешно
исправљен корективном акцијом која је
спроведена у складу са акционим пла
ном.Провера може да подразумевавежбе
или експерименте, зависно од природе и

Сл. 3 - Фазе процеса научених
лекција у НАТО-у
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карактера идентификоване лекције. На
кон завршетка корективне акције и успе
шне провере, идентификована лекција се
сматра наученом лекцијом.

Анализа - од извештаја
о посматрању до
идентификоване лекције
Током овог процеса анализирају се

оне белешке о посматрању које су про
шле кроз иницијално разматрање, а да на
крају њега нису биле дефинисане као
идентификоване лекције. Белешке о по
сматрању анализом ће да прерасту у
идентификовану лекцију.

Анализа се, углавном, извршавау две
фазе:

- пронаћи узрок(е) и
- одредити мере за отклањање после-

дица (и) (корективна акција).
Понекадје потребно,при вршењуана

лизе информацијасадржаниху белешцио
посматрању,потражити помоћ кроз ланац
командовања или од лица која поседују
спец~ализована знања о посматраном
догађају.Тадаје потребнообратитисе Цен
тру за научене лекције НАТО (JALLC).
Овај центарсе бави анализама белешки о
посматрањунасталихприоперацијама,ве
жбама, током обуке, на разнимдогађајима
и при експериментима.

Да би се затражила помоћ од Центра
за научене лекције НАТОпотребноје кон
тактирати Центар преко SHAPE-a (Supre
me HeadquartersAllied Powers Europe) или

главног штаба SACT-a (Supreme Allied
Commander Transformation). Стручњаци
из JALLC могу да помогну у дефинисању
критеријума за спровођење процеса ана
лизе у зависности од информација које су
садржане у белешци о посматрању.

Превођење идентификоване
лекције у научене лекције
Када је дефинисана идентификована

лекција, са дефинисаном корективном ак
цијом и одређеним акционим телом треба
уложити напор да она постане научена
лекција. Да би се то десило потребно је
да особе, укључене у овај процес, пошту
ју принципе процеса научених лекција.

Први корак који предузима акционо
тело у превођењу идентификованелекци
је у научену лекцију је корак подршке и
одређивања задатака.

Подршка идентификованој лекцији
подразумева да је она одобрена од одго
варајућегтела, које има ингеренциједа до
носи одлуку о томе. Ова подршка импли
цира процес који проверава комплетност
и прецизност информација у идентифико
ваној лекцији у зависности од главних
узрока описаногдогађаја и предложенеко
рективне акције.

Додељивање задатака акционом телу
подразумева да је оно одређено и биће
одговорно за примену корективне акције.
У овом тренутку важно је размотрити ко
има овлашћења да одреди акционо тело.
Ниво ауторитетаза одређивање акционог
тела може варирати и у зависности је од



нивоа који треба да примени корективну
акцију. Такође је важно да се идентифико
вана лекција постави на одговарајући ни
во ланца командовања како би се ниво и
спектар активности садржаних у корек
тивној акцији поклопили са спектром од
говорности акционог тела.

Имплементација и надгледање
научених лекција
Када се заврши фаза подршке и доде

љивања задатака почиње наредна фаза
имплементацијеи надгледањаприменеко
рективнеакције.Акционо тело које спрово
ди корективну акцију развија план за ње
ну примену.Какоби се спровелаимплемен
тација корективнеакцијепотребноје у пла
ну одредитиконтролнетачке. Информаци
ја о напретку у имплементацији коректив
не акције добија се кроз контролне тачке
и омогућаванадређенимада пратеи кори
гују напредак имплементације.

Током ове фазе процеса научених
лекција улога старешина задужених за
научене лекције јесте да подржавају и
надгледају процес. Обично се од њега
тражи да буде упознат са нивоом импле
ментације корективне акције и да пружи
информације надређенима о трошкови
ма, роковима и другим ризицима за про-

цес имплементације корективне акције.
Кроз фазу провере установљава се

да ли је примењена корективна акција у
целости утицала на посматрани догађај
или само на неки његов део. У већини
случајева потребноје ангажовати незави
сног стручњака који ће моћи проценити
ниво и спектар деловања корективне ак
ције. Оцена стручњака је, у принципу,до
вољнада се прихвати корективна акција и
тада нису потребне допунске провере и
експерименти.

Уколико процена није показала задо
вољавајуће резултате може се организо
вати детаљна анализа. У том случају
потребно је ангажовати специјализоване
агенције које би се ангажовале као помоћ
у процесу анализе деловања корективне
акције. Помоћ специјализоване агенције
може се применити у организовању екс
перимента који ће потврдити или оповрг
нути дејства корективне акције, а тиме и
научене лекције.

Размена информација
о наученим лекцијама
Вредност процеса научених лекција

огледа се у доступности информација
онима којима је она потребна и када им је
потребна. Размена информација у проце-
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су научених лекција ствара услове и на
чине за организационоучење и доводи до
повећања оперативних способности.

Постојезначајни разлозикоји не моти
вишу све учесникеда размењујуинформа
ције произашле из процеса научених лек
ција. Најчешће изражени разлози због ко
јих се не остварује размена информација
јесу:

- размена негативних искустава ства
ра непријатности и/или осећај кри
вице па и одговорности,

- размена информација није вредна
док се не изнађе решење,

- размена информација је ризик, јер
ако их добије непријатељ могу да
укажу на слабости , рањивост или
осетљиве тачке, и сл.

Међутим, постоје велике предности у
превазилажењу ових проблема. Размена
знања даје боље резултате.У војном сми
слу, то значи и чување живота професио
налних припадника војске и успех у
мисијама без понављања грешака.

Приликом размене информација није
довољно само доставити информације
целом систему, већ је потребно нагласи
ти коме ова информација може бити од
користи. Потребно је да се информација

Сл.4-
Проц
и при

предочи на начин да прималац информа
ције можеда схвати релевантностинфор
мације за своје садашње или будуће
поступке. Време размене информације
може бити и када она није постала фор
мално део процеса научених лекција, а
након састављања извештаја - редовних,
периодичних, након активности, операци
је, вежби, састанака итд.

Поменута сазнања о искуствима и на
ученим лекцијама корисна су за утврђи
вање основних поставки и опредељења о
наученим лекцијама у Војсци Србије.

ОСНОВНА ОПРЕДЕЉЕЊА
О КОНЦЕПТУ НАУЧЕНИХ ЛЕКЦИЈА
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

Процес прикупљања информација о
искуствима требао би да почиње од сва
ког појединцау Војсци Србије. То значи да
су подједнако важне информације које би
биле добијене од командира водова и че
та и референата у ГШ, наставника, аси
стената и предавача у ВА. Зато се може
рећи да би сви носиоци и учесници у ак
тивностима команди, јединица и установа
требало да дају свој допринос у систему

Нижи и ОСНОВНИ
тактички ниво
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(1 референту ООП
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научених лекција. Потребно је избећи мо
гућност да претпостављени само на осно
ву личног става неселективно одбацује
предлоге и запажања својих потчињених.

Средство преко којег би се тај допринос
бележио треба да буде стандардизовано,
ради боље обраде и прегледности у бази
података. У све извештаје са наставничких,
вежбовних, борбених и неборбених актив
ности потребно је уградити тачку "Искуства".
Уз те извештаје треба прилагодити образац
предлога са ставом претпостављеног ста
решине.

Предлог је да се на некој електронској
адреси, која би била доступна свима у МО
и ВС, омогући постављање електронске
верзије обрасца, како би се избегло да ко
рисници погрешно попуне образац, али и
како би се добиле што детаљније инфор
мације о посматраном догађају. Сем тога,
потребно је омогућити да се образац по
пуњава и директно, електронски, на ин
терној адреси организацијске целине, која
је надлежна за прикупљање, обраду и чу
вање базе података.

База ових искустава или научених
лекција била би у једној од организацијских
целина ГШ Војске Србије. Та ОЈ ГШ била
би надлежна за прикупљање, примарну об
раду и чување искустава.

Снимио: Р.Поповић

Подациби се тададостављали надле-
жним институцијамау МО и ВС, као што су:

- Универзитет одбране (ВА и ВМА),
- Институтза стратегијскаистраживања,
-ВТИ,
-ТОЦ,
- команде видова и
- други заинтересовани у МО и ВС

(носиоцима функција и сл.).
На тај начин започео би процес вред

новања искуства. Ове институције имале
би за задатак да проуче информације ко
је су им достављене на стандардизова
ним обрасцима и да из своје надлежности
дају став да ли то треба тумачити као
идентификовано искуство. Сваки одговор
треба образложити, било да је позитиван
или негативан. Ако је одговор позитиван,
потребно је и навести шта, где и како би
требало променити да би идентификова
но искуство постало део система науче
них лекција. Промене би се изражавале
кроз чиниоце оперативних и функционал
них способности (доктрина,обука, органи
зација, наоружање и војна опрема,
образовање, инфраструктура, кадрови и
интероперабилност). Овај одговор би се
враћао у ОЈ ГШ ВС задужену за систем
научених лекција, како би се разрадио
предлог за имплементацију промене.
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Снимио: Р.Поповић

Овај предлог је потребно усвојити, а
зависно од тога шта и где треба да се ме
ња, потребно је да се предлог одобри од
одговарајућеинстанце командовања и ру
ковођења у систему одбране. Може се
формирати и посебно тело - Савет НГШ

ВС за примену искустава или научених
лекција.

По одобравању научене лекције при
ступало би се изради наређења надле
жног старешине и приступало би се
мењању свих потребних докумената или



делова докумената, као и мењању проце
са и/или процедура које се тичу поједи
начног искуства.

Информација о промени враћала би
се у ОЈ ГШ ВС где се налази база прику
пљених искустава или научених лекција,
како би се и на тај начин заокружио про
цес увођења нових знања и искустава у
процесе, планска документа и документа
за обуку.

Принцип размене информација тре
бало би да буде да се све информације,
које су дефинисане као хитне и/или ва
жне, размењују у што краћем циклусу. Ин
формације које се размењују по потреби,
тј. које нису важне и/или хитне могу да се
похране у базу података која би била до
ступна свим деловима МО и ВС. Ову базу
претраживала би сва заинтересована ли
ца и користила информације које су им
потребне, а не све.

То су само основне поставке и везе
које описују систем вредновања и приме
не искустава или концепт и систем науче
них лекција. Поред наведеног, требало би,
приликом формирања овог система води
ти рачуна и о следећим питањима:

- одређивање учесника у овом процесу,
- дефинисање критерија, алата и про-

цедура за прикупљање и анализу
података,

- дефинисање процедуре и надле
жности у размени информација и
прикупљању повратних информаци
ја од делова МО и ВС,

- дефинисање, надгледање и оцењи
вање рада система научених лекција,

- обука запослених који подржавају
систем научених лекција и

- размена информација о вредновању
и имплементацији научених лекција.

Закључак

Након реализоване анализе сазнања
о искуствима из ратова и оружане борбе,
у функцији успостављања новог система
научених лекција у Војсци Србије, може
се рећи да важи друштвена закономер
ност или правилност да је искуство до
бар слуга, али лош господар. Искуство не
треба фетишизирати, али ни потцењива
ти. Свако прецењивање искустава најче
шће резултира застарелим начином
понашања и деловања у будућој пракси,
а самим тим и великим последицама. Та
кође, неуважавање релевантних искуста-

ва за будућу праксу резултира истим ис
ходом. Довољно разумна мера је негде у
дијапазону наведених крајности, на шта
одговор о корисности искуставаза будућу
праксу треба да омогући наука и креатив
на примена од стране старешинског и вој
ничког састава.

Свака функција у војној делатности
има потребузаступљености у систему на
учених лекција. Нормално да је значај
ност заступљености различита. Природа
научених лекција је првенствено доктри
нарне, организацијске, техничко-техноло
шке природе, па су оне и доминантне у
области идентификовања и верификаци
је научених лекција.

Систем наученихлекција не би треба
ло да је сам по себи циљ, да представља
ново административнооптерећењекоман
ди и јединица него да у континуитетубуде
стваралачки коректор актуелне праксе.

Системнаученихлекцијатребапрофи
лисатии имплициратиуглавномкрозпосто
јећу организацијуВојскеСрбијеи другихор
ганизацијских целина Министарства од
бране, а не кроз додатно повећање броја
формацијскихместа на тактичкоми опера
тивномнивоу.Веомаје битнода се у систем
наученихлекција интегришу научноистра
живачки и образовни капацитети система
одбране, а понекад и из друштва, како би
се реализовалаобјективизацијаискустава
и избегаосубјективниприступ.Тобидопри
носилоновомквалитетуи ефикасностице
локупног система научених лекција.
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ЗАКОН О ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА

Мр Горан Матић

н раду су приказани најзначајнији институти Закона о тај
ности података уз напомену да у наредном периоду тек
треба подзаконским актима детаљније уредити ову

област.Неусаглашеностправног система РепубликеСрбије у обла
сти заштите тајних података са савременим општеприхваћеним
међународнимстандардима и упоредно-правним искуством има за
последицу неадекватну заштиту националних тајних података, и
отежану сарадњу у процесу размене тајних података са другим др
жавама и међународним организацијама. Један од циљева доно
шења закона био је и омогућавање транспарентности рада свих
државних органа када су у питању различите области њиховог де
ловања, кроз значајније смањивање примене дискреционих права
и арбитрарности, приликом обраде било које врсте података.

*Ауторрадикао директор Канцеларије Савета за националну безбедност и зашти
ту тајних података

Т Т ако су у раду приказанинајзначај
~ нији институти Закона о тајности

података, у наредном периоду тек треба
подзаконским актима детаљније уредити
ову област,кадаће бити разјашњенапрак
тична примена овог прописа. Република
Србија се на почеткуXXI века налази, као
и Кнежевина Србија на почетку XIX века,
на путу реформи и транзиције у демократ-

ски уређено друштво, које спроводи више
и мање успешно, кроз процедуре присту
пања европским интеграцијама. Први ко
рак на овом путу представља хармониза
ција прописа из области безбедности са
стандардима Европске Уније и Савета
Европе,какоу погледузаштитезајамчених
људских слобода и права, тако и у смеру
остваривања интереса националне, али и



регионалне безбедности. Следећи корак
представљала би имплементација ових за
конских решења у друштво и праксу посту
пања и организовања државних органа. Је
дан од најзначајнијих пројеката, везаних за
реформу система безбедности, са којима
се Србија суочава у овим процесима јесте
реформа националног система заштите
тајних података. Посматрајући позитивно
правна решења из правног система Репу
блике Србије у области заштите тајних по
датака, можемо закључити, са једне стра
не, да многобројни прописи из ове области
нису усаглашени са савременим општепри
хваћен им међународним стандардима и
упоредно-правним искуством, што за по
следицу има неадекватну заштиту нацио
налних тајних података, а са друге стране
отежану сарадњу у процесу размене тајних
података са другим државама и међународ
ним организацијама.

У сваком друштву постоје одређени по
даци и информације, које су недоступне јав
ности и, као такве, изузете из обавезе уви
да и давања грађанима, а проглашене су
тајним, због чега је током дуге историје чо
вечанства тајни податак представљао јед
но од основних средстава моћи у рукама
власти. Када говоримо о корацима уређе-

1 Видети: Саша Мијалковић, Национална безбедност
- друго, измењено и допуњено издање, Криминали
стичко-полицијска академија,Београд, 2011.

ња области тајних података у Републици
Србији, морамо имати у виду да је то била
област националне безбедности којој је у
последњих 20 година било посвећено нај
мање пажње у законодавној делатности.

О мерама безбедности можемо, према
неким ауторима', рећи да су оне скупови ак
тивности, радњи, и поступака које предузи
мају субјекти националног система без
бедности (самостално или у сарадњи са
другима) како би из стања свакодневног ан
гажовања организационих, кадровских, ма
тер~алних, техничких и функционалних
капацитета прешли у стање веће спремно
сти за извршавање безбедносних послова
и задатака који се по сложености и озбиљ
ности разликују од свакодневног - редовног
ангажовања. Циљ мера безбедности јесте
благовремено спречавање наступања поја
ва које могу да угрозе националну безбед
ност. Осим проглашења ванредног или
ратног стања, мерама безбедности сматра
ју се и мере приправности, мере мобилиза
ције и мере заштите тајних података.

Систем државне безбедности пред
ставља правним прописима и политичким
одлукама предвиђен и уређен делокруг над
лежности, права и дужности обавештајних
и безбедносних служби, војске, полиције и
других институција у оквиру система наци
оналне безбедности дате државе, који си
стематски прикупљају, обрађују и презен
тују обавештајна и безбедносна сазнања и

Из архива САЈ-а
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спроводе друге активности по захтеву но
силаца државне власти, с циљем да оства
ре спољну и унутрашњу безбедност земље.

Државна безбедност подразумева за
штиту државног јединства, унутрашње ста
билности правног и политичког система и
друштвене заједнице у целини. Такав сте
пен заштите постиже се благовременим от
кривањем и елиминисањем постојећих
или предстојећих појава и процеса, који се
негативно одражавају на стање безбедно
сти саме државе. По правилу, угрожавање
државне безбедности је организовано и кон
спиративно, односно тајно или потајно
(прикривено), док су његови носиоци поје
динци, групе лица, организације и институ
ције које непосредно организују или спро
воде обавештајне или субверзивне актив
ности у земљи или у иностранству. Пола
зећи од тога, појму безбедности државе не
припада само заштита државног апарата
као хијерархијске организације саставље
не од индивидуалних и колективних носи
лаца државне власти (држава у ужем сми
слу), него и заштићеност територије и ста
новништва обухваћених једном државном
организацијом (држава у ширем смислу).

Јавну безбедност, у основи, схватамо
као стање заштићености јавног поретка, од
носно заштите грађана и њихове имовине
у држави. Под јавним поретком подразуме
вамо укупност јавних интереса зајамчених
и заштићених правним системом, без обзи
ра на то да ли је реч о општим (јавним ред
и мир и слично) или појединачним прави
ла (личне слободе и права, имовина и дру
го). Јавна безбедност се остварује открива
њем, спречавањем и сузбијањем кривичних
и других кажњивих дела из домена тзв. кла
сичног криминалитета, одржавањем јавног
реда и мира, осигуравањем функциониса
ња саобраћаја на путевима, заштитом од
пожара и експлозија и вршењем других
стручних и административних послова.
Наведене послове и задатке традиционал
но врше органи јавне безбедности'.

Снимио: Капетан Љ. Славов,
припадник оружаних снага Р.Бугарске

Војна безбедност. Према истом крите
ријуму, понекад се и безбедност оружаних
снага експлицитно издваја из општег појма
безбедности, с тим што се такво схватање
не може прихватити. Полазећи од специ
фичног објекта заштите, војна безбедност
обједињује функцију (задатке) државне и
јавне безбедности ради заштите оружаних
снага од карактеристичних делатности ко
јима се угрожавају стање безбедности и
припреме за оружану борбу. На том плану
у оружаним снагама савремених држава
делују посебне службе војне безбедности
у чијој се организационој структури и изван
ње налазе војнообавештајне и војнобе
збедносне службе. Положај, делокруг и
овлашћења су им различити и зависе од
многобројних фактора. Осим тога, у неким
државама војна полиција и органи војне
безбедности имају овлашћења и изван ору
жаних снага, али има и супротних примера.
Имајући у виду изнето, као основни обли
ци безбедности државе постоје једино јав
на и државна (национална) безбедност.

Сама организација приступу обради
тајних података била је организована по ре
сорном моделу. Наиме, постојало је више
заокружених нормативних области и то у
оквиру: система одбране; система спољних
послова; система унутрашњих послова;
Безбедносно-информативне агенције (на
кон издвајања ресора државне безбедно
сти из система унутрашњих послова); си
стема министарства надлежног за право
суђе (извршење заводских санкција и пра
восудни органи); Народне банке Србије,
као и осталих органа државне управе. Је
дан од проблема био је и паралелно посто
јање нормативе из периода СФРЈ, СРЈ, али
и старих републичких прописа, који су нај
чешће били у правној колизији, али приме
њивани у пракси по инерцији.

2 М. Милошевић, Систем државне безбедности, Бео
град, 2001, стр. 3-5.



Суштински, сама реформа области
заштите тајних података подразумева: 1)
реформу националног система безбедно
сти; 2) уставне и законске измене, кроз
хармонизацију прописа са прописима и
стандардима Европске уније у овој обла
сти; 3) едукацију и обуку кадрова који не
посредно учествују у креирању и заштити
тајних података; 4) евалуацију од међуна
родних институција кроз успостављање
процеса билатералне сарадње, али и оне
везане за Евроспку унију, НАТО и слично;
5) превођење практичних позитивних и
негативних искустава у одговарајућу за
конску и подзаконску регулативу.

Можемо закључити да је уређење си
стема заштите тајних података процес ко
ји траје, а упоредна ускуства држава које
су прошле овакве процесе говоре о пери
оду од 1О година или више. У државама ис
точноевропске оријентације (друштва у
транцзицији), након распада Варшавског
уговора, у пракси организовања национал
ног безбедносног тела за заштиту тајних по
датака карактеристично је постојање два
модела, и то: 1) централизованог модела
(Чешка, Словачка, Бугарска, Македонија,
Хрватска ...), који карактерише формирање
нове службе безбедности (додуше опште
безбедносне или безбедносне надлежно
сти), која представља централну национал
ну извршну власт у области заштите тајних
података, са великом бројем запослених и
разноврсним надлежностима од контроле
рада цивилних и војних служби безбедно
сти до рада са тајним потписима и издава
ња електронског потписа и 2) децентрали
зованог модела (Мађарска, Словенија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора ...), који
представља само једног од носиоца зашти
те тајних података на националном нивоу,
са подељеном надлежношћу са ресорним
министарствима и агенцијама, односно
представља малобројну стручну агенцију
која се бави координацијом свих надлежних
државних органа који се баве пословима
безбедности и заштитом тајних података.

Рад са подацима уређен је у више си
стемских прописа, од којих су најзначајни
ји: Закон о слободном приступу информа
цијама од јавног значаја, Закон о заштити
података о личности, као и Закон о тајно
сти података. Поред ових, обрада подата
ка је уређена и прописима у области одбра
не, унутрашњих послова, здравства, слу
жбама безбедности и слично. Једна од но
вина у области обраде података је и уво
ђење нових механизама контроле (који се
разликују од досадашњег модела) у прав-
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ни систем Републике Србије, како од инсти
туције Повереника за слободан приступ ин
формацијама од јавног значаја и заштиту
података о личности, тако и од Канцелари
је Савета за националну безбедност и за
штиту тајних података.

Обрада података у најширем смислу
може обухватити неколико подела. Пре
свега, подаци могу бити јавни - доступни
најширој јавности и публиковани путем раз
личитих јавних медија, који се у стручној
јавности називају и "отвореним" подацима.
Затим, подаци могу бити са ограниченим
приступом из различитих правних разлога,
односно:

- подаци од интереса за Републику Ср
бију, који представљају сваки податак
или документ којим располаже орган
јавне власти, у смислу Закона о тајно
сти података, који се односи на терито
ријални интегритет и суверенитет, за
штиту уставног поретка, људских и
мањинских права и слобода, национал
ну и јавну безбедност, одбрану, унутра
шње и спољне послове. Дакле, у фор
малном смислу, то су тајни подаци ко
ји су законом, другим прописом или од
луком надлежног органа донесеном у
складу са законом одређени и означе
ни одговарајућим степеном тајности, ко
ји може бити ИНТЕРНО, ПОВЕРЉИ
ВО, СТРОГО ПОВЕРЉИВО и ДРЖАВ
НА ТАЈНА;

- подаци о личности који представља
ју сваку информацију која се односи на
физичко лице, без обзира на облик у
којем је изражен и на носач информа
ција (папир, трака, филм, електронски
медијум и слично), без обзира на окол
ност чувања информација, на начин
прибављања информација (слуша
њем, гледањем, путем увида у доку
мент и слично) и на друга својства те
информације. Податак о личности зато
је сваки податак који се односи на фи
зичко лице ако је оно одређено или од
редиво;

- пословне тајне, које су уређене по
себним прописима и не спад~у у
област заштите тајних података, на
пример оне проистичу из прописа који
ма се уређује лекарска, психијатријска
и психолошка делатност, адвокатура,
свештенички позив и слично;

- професионалне тајне, које спадају у
област која није на довољан начин
законски уређена. Постоји само прав
ни основ или један законски члан у
прописима о привредним друштвима,
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а сама обрада и критеријуми препу
штени су привредним друштвима да
их сами уреде. Сматрамо да би кри
теријуми везани за пословну тајну
требало да буду уређени слично као
и у закону о тајности, односно по об
лику и обиму штете која наступа у
привредним друштвима неовлашће
ним откривањем података.
Обрада података када јавност има

оправдани интерес да сазна информаци
ју Одредбама Закона о јавном информи
сању' уређено је право на јавно информи
сање као право на слободу изражавања
мишљења, као и права и обавезе учесни
ка у процесу јавног информисања. Право
на јавно информисање обухвата нарочито
слободу изражавања мисли, слободу при
купљања, истраживања, објављивања и
ширења идеја, информација и мишљења,
слободу штампања и дистрибуције (расту
рања) новина и других јавних гласила, сло
боду производње и емитовања радио и те
левизијског програма, слободу примања
идеја, информација и мишљења, као и сло
боду оснивања правних лица која се баве
јавним информисањем. У јавним гласили
ма се слободно објављују идеје, информа
ције и мишљења о појавама, догађајима и
личностима о којима јавност има оправда
ни интерес да сазна информацију, осим ка-

да је то другачије одређено законом, што
се примењује без обзира на начин на који
је прибављена информација. Носиоцима
државних и политичких функција ограниче
на су права на заштиту приватности која
имају лица на која се односи информаци
ја, ако је информација важна за јавност с
обзиром на чињеницу да лице на које се
односи информација обавља одређену
функцију, односно права ових лица ограни
чена су сразмерно оправданом интересу
јавности у сваком конкретном случају. По
ред овог закона, интересантне су и одред
бе Закона о одговорности за кршење људ
ских права4 (о лустрацији!) којим су уређе
ни, ОДНОСНО одређени: облици и ВИДОВИ кр
шења људских права као основ за испити
вање одговорности; лица према којима се
спроводи поступак испитивања одговорно
сти за кршење људских права; начела и
правила поступка испитивања одговор
ности за кршење људских права; састав,
надлежност и поступак надлежних органа
и мере које се изричу лицима за која је
утврђено да су кршила људска права. Ин
тересантно је напоменути и да се поступак
по овоме закону, односно обрада подата
ка о личности, спроводи без пристанка тог
лица.

3 "Службени гласник РС" број 43/2003 и 61/2005.
4 "Службени гласник РС" број 58/2003 и 61/2003.



Питање односа између слободног
приступа информацијама и заштите
тајности података. Један од новонаста
лих проблема у пракси представља пита
ње односа између слободног приступа
информацијама и реализација задатка за
штите тајности података. Тако, на пример,
према одредбама Закона о слободном
приступу информацијама, подаци се мо
рају уступити на увид јавности, али одред
бама члана 9. предвиђени су и одређени
изузеци, који се односе на: 1) националну
безбедност; 2) јавну безбедност; 3) комер
цијалне и друге економске јавне и приват
не интересе; 4) економску, монетарну и
девизну политику државе; 5) спречавања,
истраживања и процесуирања кривичних
дела; 6) приватност и друга лична права;
7) обраду и доношење службених аката.

Поред тога, примену Закона о слобод
ном приступу информацијама отежава
околност да је овај закон први донет, да је
након њега, током 2008. године, донет За
кон о заштити података о личности, а да
још увек не постоји Закон о заштити тај
них података, који би заправо претходио
овим законима и био "кровни" или "те
мељни" закон за примену закона о сло
бодном приступу информацијама.

Закон о тајности података

Закон о тајностиподатакаусвојен је
2009. године и објављен у "Службеном гла
снику РС" број 104/2009. Овим законом уре
ђен је јединствен систем одређивања и за
штите тајних података који су од интереса
за националну и јавну безбедност, одбра
ну, унутрашње и спољне послове Републи
ке Србије, заштиту страних тајних подата
ка, приступ тајним подацима и престанак
њихове тајности, надлежност органа и
надзор над спровођењем овог закона, као
и одговорност за неизвршавање обавеза из
овог закона и друга питања значајна за за
штиту тајности података.

Закон има следећу структуру: основ
не одредбе; одређивање тајних података;
мере заштите тајних података; приступ
тајним подацима; поступак за издавање
сертификата односно дозволе; контрола
и надзор; казнене одредбе; прелазне и за
вршне одредбе. У међувремену, у другој
половини 201 О. године, од ступања овог
закона на снагу на основу њега донете су
и одређене уредбе:

1) Податак који се може одредити
као тајни јесте податак од интереса за

Републику Србију чијим би откривањем
неовлашћеном лицу настала штета, ако је
потреба заштите интереса Републике Ср
бије претежнија од интереса за слободан
приступ информацијама од јавног значаја.
Тајним податком се не сматра податак ко
ји је означен као тајна ради прикривања
кривичног дела, прекорачења овлашћења
или злоупотребе службеног положаја или
другог незаконитог акта или поступања
органа јавне власти.

2) Овлашћена лица за одређивање
тајности података су: председник На
родне скупштине; председник Републике;
председник Владе; руководилац органа
јавне власти; изабрани, постављени или
именовани функционери органа јавне
власти који су за доређивање тајних по
датака овлашћени законом, односно про
писом донетим на основу закона, или их
је за то писмено овластио руководилац
органа јавне власти; лице запослено у ор
гану јавне власти које је за то писмено
овластио руководилац тог органа;

3) Поступак одређивања тајности
података почиње приликом његовог на
станка, односно када орган јавне власти
започне обављање посла чији је резултат
настанак тајног податка. При одређивању
тајности податка овлашћено лице проце
њује могућу штету по интересе Републике
Србије.

4) Одлукао одређивању степена тај
ности доноси се на основу процене могу
ће штете по интересе Републике Србије
и, у складу с тим, врши се обележавање
документа ознаком тајности предвиђеном
овим законом. Ова одлука доноси се у пи
саном облику са образложењем.

5) Посебни случајеви одређивања и
означавања тајних података. Овлашће
но лице одређује као тајни онај податак
који је настао обједињавањем или пове
зивањем података који сами по себи нису
тајни, ако тако обједињени или повезани
представљају податак који треба зашти
тити због разлога утврђених овим зако
ном.

6) Ознаке тајности. Документ који
садржи тајне податке означава се: 1)
ознаком степена тајности; 2) начином пре
станка тајности; 3) подацима о овлашће
ном лицу; 4) подацима о органу јавне
власти;

7) Степени тајности и садржина по
датака. Подаци од интереса за Републи
ку Србију имају један од следећих степе
на тајности: ДРЖАВНА ТАЈНА- који се од
ређује ради спречавања настанка неоткло-
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њиве тешке штете по интересе Републике
Србије; СТРОГО ПОВЕРЉИВО - који се
одређује ради спречавања настанка ште
те по интересеРепубликеСрбије; ПОВЕР
ЉИВО - који се одређује ради спречава
ња настанка штете по интересе Републи
ке Србије; ИНТЕРНО- који се одређујера
ди спречавања настанка штетеза рад, од
носно обављањезадатака и пословаорга
на јавне власти који их је одредио. Ближе
критеријуме за одређивање наведених
степена тајности одређује Влада, уз прет
ходно прибављено мишљење Савета за
националну безбедност или на предлог
надлежног министра, односно руководио
ца органа јавне власти.

8) Означавање страних тајних пода
така - документ који садржи страни тај
ни податак задржава ознаку степена
тајности којим је означен у страној држа
ви или међународној организацији. При
означавању степена тајности докумената

намењенихза сарадњу са стартнимдржа
вама, међународним организацијама, од
носно другим субјектима међународног
права могу се користити и одговарајуће
ознаке степена тајности на енглеском је
зику, и то: ДРЖАВНА ТАЈНА - ТОР SEC
RET; СТРОГО ПОВЕРЉИВО - SECRET;
ПОВЕРЉИВО - CONFIDENTAL; ИНТЕР
НО - RESTRICTED.

9) Временско ограничење тајности
података - тајност података престаје: 1)
датумом утврђеним у документу у којемје
садржан тајни податак - када се утврди
да наступањем одређеног датума преста
ју разлозизбог којих је податак проглашен
за тајни; 2) наступањем одређеног дога
ђаја утврђеног у документу који садржи
тајни податак - када се утврди да насту
пањем одређеног догађаја престају раз
лози због којих је податак проглашен за
тајни; 3) истеком законом одређеног рока
-за степен ДРЖАВНА ТАЈНА након ЗО го-



дина, за степен СТРОГО ПОВЕРЉИВО
након 15 година, за степен ПОВЕРЉИВО
након 5 година, за степен ИНТЕРНО на
кон 2 године; 4) опозивом тајности, када
се утврди да постоје чињенице и околно
сти услед којих податак престаје да буде
од интереса за Републику Србију, на осно
ву периодичне процене тајности и пред
лога за опозив; 5) ако је податак учињен
доступним јавности.

1О) Опозив тајности - 1) у поступку
вршења контроле Канцеларија Савета за
националну безбедност и заштиту тајних
податакаможе од овлашћеноглица захте
вати ванредну процену тајности података
и на основу те процене сама донети одлу
ку о опозиву тајности; 2) на основу одлуке
надлежногоргана овлашћенолице органа
јавне властиопозиватајностподаткаи омо
гућаваостваривањеправатражиоцу,одно
сно подносиоцу захтева на основу реше
ња Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности у
поступку по жалби, односно на основу од
луке надлежног суда у поступку по тужби,
у складу са законом којим се уређује сло
бодан приступ информацијама од јавног
значаја и законом којим се уређује зашти
та података о личности; 3) у јавном инте
ресу,када Народнаскупштина,председник
Републике и Влада могу са појединих до
куменатаопозватиознакутајности,без об-

зира на степен тајности, ако је то у јавном
интересуилизбог извршавањамеђународ
них обавеза.

11) Периодична процена тајности.
Овлашћено лице врши периодичну про
цену тајности, на основу које може извр
шити опозив тајности, и то: 1) за степен
ДРЖАВНА ТАЈНА најмањеједном у 1О го
дина; 2) за степен СТРОГО ПОВЕРЉИВО
најмање једном у 5 година; 3) за степен
ПОВЕРЉИВО најмањеједном у 3 године;
4) за степен ИНТЕРНО најмање једном
годишње.

У складу са одредбама Закона о тај
ности података, мере заштите тајних по
датака обухватају следеће целине:

- критеријуме заштите тајних пода
така - када орган јавне власти успо
ставља систем поступака и мера
заштите тајних података према сле
дећим критеријумима: 1) степену тај
ности; 2) природи документа у којем
је садржан тајни податак; 3) процени
претње за безбедносттајног податка;

- врсте мера заштите -опште и по
себне мере заштите које се предузи
мају ради спречавања настанка
штете, односно мере које се односе
на остваривање административне,
информатичко-телекомуникационе,
персоналне и физичке безбедности
тајних података;



- опште мере заштите тајних пода
така, које обухватају: 1) одређивање
степена тајности; 2) процену претње
за безбедност тајног податка; 3) одре
ђивање начина коришћења и поступа
ња са тајним податком; 4) одређива
ње одговорног лица за чување, кори
шћење, размену и друге радње обра
де тајног податка; 5) одређивање ру
коваоца тајним подацима, укључујући
и његову безбедносну проверу у зави
сности од степена тајности података;
6) одређивање посебних зона, зграда
и просторија намењених заштити тај
них података и страних тајних подата
ка; 7) надзор над поступањем са тај
ним податком; 8) мере физичко-тех
ничке заштите података, укључујући и
уградњу и постављање техничких
средстава заштите, утврђивање без
бедносне зоне и заштиту ван безбед
носне зоне; 9) мере заштите информа
ционо-телекомуникационих система;
1О) мере криптозаштите; 11) заштит
ни режим радних и формацијских ме
ста, у оквиру акта о унутрашњем уре
ђењу и систематизацији радних места
(принцип ,,ПОТРЕБНО ДА ЗНА"); 12)
утврђивање посебних програма обра
зовања и обуке за потребе обављања
послова заштите тајних података и
страних тајних података; 13) друге
опште мере одређене законом;

- посебне мере заштите, које се уре-

ђују актом Владе, а неке и актом над
лежног министра, односно руководи
оца посебне организације;

- обавезе руковаоца, који предузима
мере заштите тајних података и омо
гућава корисницима непосредан при
ступ тајним подацима, издаје копије
докумената, води евиденције кори
сника и стара се о размени тајних по
датака;

- чување, преношење и достављање
тајних података. Они се могу прено
сити и достављати изван органа јав
не власти само уз придржавање про
писаних мера безбедности и поступа
ка којима се обезбеђује да податке до
бије лице које има сертификат за
приступ тајним подацима и које има
право да их добије,

- дужност обавештавања у случају гу
битка, крађе, оштећења, уништења
или неовлашћеног откривања тајних
података и страних тајних података.
Овлашћено лице је дужно да без одла
гања предузме све потребне мере за
утврђивање околности због којих је до
шло до губитка, крађе, оштећења, уни
штења или неовлашћеног откривања
тајног податка и страног тајног податка,
изврши процену проузроковане штете,
као и да предузме потребне мере ради
отклањања штете и спречавања понов
ног губитка, крађе, оштећења, униште
ња или неовлашћеног откривања.



Контрола и надзор над применом
Закона о тајности података

Контрола и надзор над применом За
кона о тајности података може се подели
ти на послове који се обављају у оквиру:
унутрашње контроле, Канцеларије Саве
та за националну безбедност и заштиту
тајних података и министарства надле
жног за послове правосуђа.

Унутра шњу контролу спроводи руко
водилац органа јавне власти. У министар
ству надлежном за унутрашње послове,
министарству надлежном за послове од
бране и Безбедносно-информативној аген
цији, а по потреби и у другим органима јав
не власти, за унутрашњу контролу и дру
ге стручне послове у вези са одређивањем
и заштитом тајних података систематизу
је се посебно радно место или се за оба
вљање ових задатака и послова посебно
задужује постојећа организациона једини
ца у саставу министарства или агенције.

Канцеларија Савета за националну
безбедност и заштиту тајних подетекв'
је стручна служба Владе са својством
правног лица, у чијој су надлежности одре
ђени послови спровођења и контроле при
мене овог закона и надзор над спровође
њем Закона о тајности података. У складу
са Законом о тајности података, Канцела
рија Савета: 1) поступа по захтевима за из
давање сертификата и дозвола; 2) обезбе
ђује примену стандарда и прописа у обла
сти заштите тајних података; 3) стара се о

5 Према ратификаваним међународним споразумима
и стандардима у области заштите тајних података,
ова канцеларија обавља и послове NSA (National Se
curity Authority), односно органа надлежног за спрово
ђење одређених стандарда и политика на териотирји
Србије када су у питању страни тајни подаци.

извршавању прихваћених међународних
обавеза и закључених међународних спо
разума између Републике Србије и других
држава, односно међународних органа и
организација у области заштите тајних
података и сарађује са одговарајућим ор
ганима страних држава и међународних ор
ганизација; 4) израђује и води Централни
регистар страних тајних података; 5) пред
лаже образац безбедносног упитника; 6)
предлаже образац препоруке, сертифика
та и дозволе; 7) води евиденцију о издатим
сертификатима, односно дозволама, као и
евиденцију о одбијању издавања сертифи
ката, односно дозвола; 8) организује обу
ку корисника тајних података у складу са
стандардима и прописима; 9) предлаже
Влади план заштите тајних података за
ванредне и хитне случајеве; 1О) опозива
тајност податка у складу са одредбама овог
закона; 11) после престанка органа јавне
власти који немају правног следбеника,
обавља послове који се односе на зашти
ту тајних података; 12) сарађује са органи
ма јавне власти у спровођењу овог закона
у оквиру своје надлежности; 13) обавља и
друге послове који су предвиђени овим за
коном и прописима донетим на основу овог
закона. Директор Канцеларије Савета под
носи Влади годишњи извештај о активно
стима у оквиру надлежности Канцеларије
Савета. Размена тајних података са стра
ним државама и међународним организа
цијама врши се преко Канцеларије Саве
та, осим ако посебним законом или закљу
ченим међународним споразумом није
другачије одређено.

Министарство надлежно за правосу
ђе врши надзор над спровођењем овог за
кона и прописа донетих на основу закона.
У складу са Законом о тајности података,
у вршењу надзора, ово министарство: 1)
прати стање у области заштите тајних по
датака; 2) припрема прописе неопходне за
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спровођење овог закона; 3) даје мишље
ње на предлоге прописа у области зашти
те тајних података; 4) предлаже Влади са
држину, облик и начин вођења евиденци
је тајних података, као и прописе којима се
уређују образац безбедносног упитника, од
носно образац препоруке, сертификата и
дозволе; 5) налаже мере за унапређивање
заштите тајних података; 6) контролише
примену критеријума за означавање степе
на тајности и врши друге послове контро
ле у складу са одредбама овог закона; 7)
подноси кривичне пријаве, захтеве за по
кретање прекршајног поступка и предлаже
покретање другог поступка због повреде
одредаба овог закона, у складу са законом;
8) сарађује са органима јавне власти у
спровођењу овог закона у оквиру своје над
лежности; 9) обавља и друге послове ко
ји су предвиђени овим законом и прописи
ма донетим на основу овог закона.

Министар надлежан за правосуђе
подноси одбору Народне скупштине над
лежном за надзор и контролу у области
одбране и безбедности годишњи извештај
о активностима у спровођењу и контроли
примене овог закона. У обављању надзо
ра министарство врши контролу спрово
ђења мера обезбеђења, коришћења,
размене и других радњи обраде тајних по
датака, без претходног обавештавања ор
гана јавне власти, овлашћеног лица,
руковаоца, односно корисника тајног по
датка.

Приступ тајним подацима

Приступ тајним подацима и коришће
ње података и докумената било ког сте
пена тајности без издавања сертификата,
на основу функције и ради обављања по
слова из њихове надлежности имају пред
седник Народне скупштине, председник
Републике и председник Владе. Државни
органи које бира Народна скупштина, ру
ководиоци државних органа које бира На
родна скупштина, судије Уставног суда и
судије, овлашћени су да приступе подаци
ма свих степена тајности који су им по
требни за обављање послова из њихове
надлежности без безбедносне провере.

Изузетно, ова лица имају право на при
ступ тајним подацима који су означени сте
пеном ,ДРЖАВНА ТАЈНА" и "СТРОГО ПО
ВЕРЉИ ВО" уз претходну безбедносну
проверу из члана 53. тач. 2) и 3) овог зако
на, ако је то потребно за обављање посло
ва из њихове надлежности, ако се ти пода-

ци односе на: 1) радње спречавања, откри
вања, истраге и гоњења за кривична дела,
које спроводе надлежни државни органи,
до окончања истраге, односно гоњења; 2)
начин примене посебних поступака и ме
ра у прибављању безбедносних и обаве
штајних података у конкретном случају; 3)
припаднике министарства надлежног за
унутрашње послове и служби безбедности
са прикривеним идентитетом, док је то нео
пходно ради заштите животних интереса
ових лица, односно чланова њихових по
родица (живот, здравље и физички интегри
тет); 4) идентитет садашњих и бивших са
радника служби безбедности, односно
трећих лица, док је то неопходно потреб
но ради заштите животних интереса ових
лица, односно чланова њихових породица
(живот, здравље и физички интегритет). Ли
ца која имају приступ тајним подацима у
складу са овим законом, овлашћена су и
дужна да у поступку који воде и иначе, на
сваки сврсисходан начин и од свакога за
штите тајност података које су сазнали и
да тајним подацима приступају лично.
Функционери, запослена лица, односно ли
ца која обављају послове у органима јав
не власти имају приступ тајним подацима
означеним степеном тајности "ИНТЕРНО".
Наведена лица потписују изјаву, којом по
тврђују да ће поступати са тајним подаци
ма у складу са законом и другим прописом.

Приступ страним тајним подацима вр
ши се у складу са овим законом, прописи
ма донесеним на основу овог закона,
односно у складу са међународним спо
разумом који је са страном државом, ме
ђународном организацијом или другим
међународним субјектом закључила Ре
публика Србија, а по принципу "потребно
да зна".

Физичко и правно лице - корисник тај
ног податка, има право приступа тајним по
дацима који су неопходни за обављање по
слова из делокруга његовог рада и који су
по степену тајности одређени у сертифика
ту за приступ тајним подацима (у даљем
тексту: сертификат), односно дозволи. У
случају изузетне хитности у поступању,
лице коме је издат сертификат, односно до
звола за приступ тајним подацима означе
ним нижим степеном тајности, може бити
упознато са тајним податком означеним не
посредно вишим степеном тајности. Ово ли
це је дужно да потпише изјаву, којом потвр
ђује да ће поступати са тајним подацима,
у складу са законом и другим прописом.
Пре издавања сертификата, односно дозво
ле, лице коме се издаје сертификат дужно



је да потпише изјаву, којом потврђује да ће
поступати са тајним подацима у складу са
законом и другим прописом. Ако ово лице
не потпише изјаву, поступак издавања сер
тификата, односно дозволе, обуставља
се. Писана изјава чини саставни део доку
ментације на основу које је издат сертифи
кат, односно дозвола.

Ослобођење од дужности чувања
тајности. Лице коме је издат сертификат,
односно дозвола, те податке не може да ко
ристи у друге сврхе, осим за оне за које је
сертификат, односно дозвола издата. Ру
ководилац органа јавне власти може да на
захтев надлежног органа ослободи лице
дужности чувања тајности податка посеб
ном одлуком којом ће се предвидети и ме
ре заштите тајности података, али само за
намене и у обиму који садржи захтев над
лежног органа, у складу са законом. На зах
тев надлежног органа, руководиоца орга
на јавне власти дужности чувања тајности
податка може ослободити орган који га је
именовао, изабрао, односно поставио, о
чему обавештава Канцеларију Савета.

Достављање тајних података уз
обавезу чувања тајности. Тајни подаци
могу се доставити другом органу јавне вла
сти на основу писменог одобрења овла
шћеног лица органа јавне власти који је по
датке означио као тајне, ако посебним за
коном није одређено друкчије. Тајни пода
так добијен од органа јавне власти не мо
же се без сагласности органа који је пода
так одредио као тајни доставити другом ко
риснику, ако посебним законом није одре
ђено друкчије. Лица која обављају посло
ве у органу јавне власти коме су доставље
ни тајни подаци дужна су да поступају у
складу са одредбама овог закона, уз оба
везу поштовања ознаке тајности и преду
зимања мера заштите тајности података.

Достављање тајних података на
основууговорниходноса.У упоредном пра
ву и по стандардима у области заштите тај
них података ове процедуре се најчешће
називају "индустријском безбедношћу",
што представља један од озбиљнијих про
пуста приликом доношења овог закона, ко
ји изазива највише забуне у пракси. Пре
ма закону, овлашћено лице може достави
ти тајне податке другим правним или фи
зичким лицима, која по основу уговорног
односа пружају услуге органу јавне власти:
1) ако правно или физичко лице испуња
ва организационе и техничке услове за чу
вање тајних података у складу са овим за
коном и прописом донетим на основу овог
закона; 2) ако су за лица која обављају уго-

варене послове извршене безбедносне
провере и издати сертификати; 3) ако ли
ца из тачке 2. овог става писаном изјавом
потврде да су упозната са овим законом и
другим прописима који уређују чување
тајних података и обавежу се да ће са тај
ним подацима поступати у складу са тим
прописима; 4) ако је приступ тајним пода
цима неопходно потребан ради реализаци
је послова предвиђених уговором. Мере за
штите тајних података које из наведеног
проистичу морају бити садржане у угово
ру који у вези са реализацијом послова за
кључе орган јавне власти и правно или фи
зичко лице. Руковалац тајних података
код органа јавне власти успоставља и во
ди ажурну евиденцију о тајним подацима
који су достављени другим корисницима
изван органа јавне власти.

Поступак издавања сертификата, од
носно дозволе - на који се примењују од
редбе закона којим се уређује општи
управни поступак, осим ако законом то ни
је другачије одређено, обухвата: услове за
издавање сертификата физичком и прав
ном лицу; издавање дозволе страном ли
цу; подношење захтева и његове садржи
не; безбедносну проверу. За вршење без
бедносне провере - за степене ДРЖАВНА
ТАЈНА и СТРОГО ПОВЕРЉИВО надлежна
је Безбедносно-информативна агенција
(за своје потребе врши и провере за ИН
ТЕРНО и ПОВЕРЉИВО); за степене тајно
сти ПОВЕРЉИВО и ИНТЕРНО надлежно
је министарство надлежно за унутрашње
послове (за своје потребе и за степен
СТРОГО ПОВЕРЉИВО); за све степене
тајности у оквиру министарства надле
жног за послове одбране и Војску Србије
надлежна је Војнобезбедносна агенци
ја.За сарадњу са страним државама и
међународним организацијама.рок за извр
шење безбедносне провере је ЗО дана за
основну безбедносну проверу; 60 дана за
потпуну безбедносну проверу; 90 дана за
посебну безбедносну проверу; решење и
допунску проверу. Канцеларија Савета о из
давању сертификата одлучује решењем у
року од 15 дана од дана достављања из
вештаја са препоруком. Канцеларија Саве
та има могућност да захтева и допунске
провере ако не може утврдити да ли су ис
пуњени законом предвиђени услови за из
давање сертификата. Решење се доста
вља руковаоцу органа јавне власти који је
тражио издавање сертификата и лицу за
које је тражен сертификат. Против решења
Канцеларије Савета може се попднети
жалба министру надлежном за правосуђе,
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а против овог решења може се покренути
управни спор. Садржај, облик и доставља
ње сертификата - уређено је посебном
уредбом. Сертификат престаје да важи: 1)
истеком времена за који је издат (ДР
ЖАВНА ТАЈНА важи 3 године, СТРОГО
ПОВЕРЉИВО важи 5 година, ПОВЕРЉИ
ВО важи 10 година и ИНТЕРНО важи 15 го
дина); 2) престанком функције из члана 38.
Закона о тајности података; 3) престанком
обављања дужности и послова из делокру
га рада лица из члана 40. овог закона; 4)
на основу решења Канцеларије Савета у
поступку провере издатог сертификата;
смрћу физичког лица или престанком
правног лица коме је издат сертификат;
привремена забрана приступа; провера
сертификата; издавање дозволе страном
лицу; службене евиденције и други пода
ци везани за сертификат и дозволу које во
ди Канцеларија Савета, органи надлежни
за вршење безбедносних провера и орга-

ни јавне власти - на ове евиденције се при
мењују одредбе закона којим је уређена за
штита података о личности, изузев на по
датке који би открили методе и поступке ко
ришћене у прикупљању података који ко
ристе службе безбедности.

За лица којима је приступ тајним пода
цима потребан ради обављања функције
или радних дужности у службама безбед
ности Републике Србије, изузетно од чла
на 66. овог закона, одлуку о издавању сер
тификата за приступ тајним подацима ко
јима располаже служба безбедности доно
си руководилац службе из члана 54. ст. 3.
и 4. овог закона. Законодавац је на овај на
чин покушао да уреди питање приступа тај
ним подацима који се односе на нарочито
осетљиве активности државних органа и
угрожавање националне безбедности, ко
ји су традиционално били третирани као
тајни подаци од највишег значаја за опста
нак државе, односно настојало се да се на-



ђе компромис између два супротставље
на пола јавности и тајности, са основним
задатком да се омогући успостављање кон
троле над активностима којима се задире
у људске слободе и права, али и заштиту
легитимних интереса државе. Самим тим,
ове активности су изазивале највише па
жње међународних организација, невлади
ног сектора, медија и различитих експера
та из области заштите људских права.

Одбијање захтева за издавање серти
фиката. КанцеларијаСаветарешењемод
бија захтев за издавање сертификата ако
се на основуизвештајабезбедносне,одно
снодопунскебезбедноснепровереутврди:
1)да је подносилацзахтева навео неисти
ните и непотпуне податке у основном, од
носно посебномбезбедносномупитнику;2)
да подносилацзахтева не испуњаваусло
ве за издавање сертификата, односно до
зволе из чл. 48. до 50. овог закона; 3) да
подносилац захтева није обезбедиоусло
ве за предузимање прописаних мера за
штите тајних података; 4) да постоји без
бедносни ризик од приступа и коришћења
тајних податакаподносиоцазахтева.Обра
зложење решења о одбијању издавања
сертификата не садржи податке који се
сматрају тајним у смислу овог закона, ни
ти навођењеизворабезбедноснепровере.

Безбедносне провере физичких
и правних лица

Критеријуми(безбедносникритеријуми)
који се односе на заснивање радног одно
са у одређенимструктурама,као и обавља
ње одређених специфичних дужности у
оквиру система (на пример, службе крип
тозаштите, ангажовање на дужностима
везаним за војне службе безбедности и
слично) разликују се од оних који предста
вљају безбедносну сметњу и ризик за ру
ковање тајним подацима и могу бити спе
цифични за заснивање радног односа у
спољним пословима,службама безбедно
сти, полицији, војсци и другим осетљивим
радним местима за националну безбед
ност.Сматрамода их је потребнодефини
сати у различитим прописима. Заједничко
питање за све безбедноснепровере, било
да су везане за заснивање радног односа
у државним органима, обављање одређе
них специфичних дужности у њима или су
потребне ради приступа тајним подацима
своде се на питање провере и процене по
датака које обавља полицијаи овлашћени
органи служби безбедности. Методоло-

шки се могу поделитина:А) проверупо ме
сту становања и месту запослења; Б) про
веру из јавних и других евиденција и опе
ративних евиденција којима располажу
органијавне власти,полицијаи службебез
бедности;

В) проверу података на основу међу
народне сарадње из евиденција које се
налазе у иностранству.

Када је реч о проценама, битно је ука
зати на:

- процену личности кандидата за којег
се обавља безбедносна провера -
личних идентификационих података,
његовог друштвеног понашања, лич
них особина, образовања, положаја у
друштву, социјалног окружења и кон
таката са другим лицима, његове по
родице (супружника, деце, рођака и
слично) и лица са којимаживи у зајед
ничком домаћинству, раније осуђива
ности и слично. Ова процена оба
вља се на основу јавних и других по
датака и евиденција које водедржав
ни органи;

- процену безбедносногризика - своди
се на податкекоје оперативнимрадом
прикупљају службе безбедности на
основу индикатора угрожавања без
бедности, али и процену могућег ста
ња безбедносног ризика које би про
веравано лице могло имати на наци
оналну безбедност омогућавањем
приступа тајним подацима највишег
нивоа.
Приликомобављањапровераи проце

на задире се у област обраде нарочито
осетљивих података о личности за потре
бе безбедности,одбране и слично,тако да
највећи проблем у пракси може предста
вљати, дефинисање односа нормирана
стање - дискрециона процена надлежног
органа.

Нарочито осетљиви подаци дефини
сани су одредбама члана 16. Закона о за
штити података о личности и односе се
на: националну припадност; расу; пол; је
зик; вероисповест; припадност политичкој
странци; синдикално чланство; здрав
ствено стање; примање социјалне помо
ћи; жртву насиља; осуду за кривично
дело; сексуални живот (или опредељење
хетеро или хомосексуално). Критеријуми
за безбедносне сметње и процедуре су
различити за "ДРЖАВНУ ТАЈНУ", "СТРО
ГО ПОВЕРЉИВО",,,ПОВЕРЉИВО"и "ИН
ТЕРНО". Провера за ,,ДРЖАВНУТАЈНУ"
обухвата податке из основног и посебног
упитника за физичка и правна лица, као и



вршење посебне безбедносне провере;
провера за "СТРОГО ПОВЕРЉИВО" обу
хвата податке из основног и посебног
упитника за физичка и правна лица, као и
вршење потпуне безбедносне провере;
провера за "ИНТЕРНО" и ,,ПОВЕРЉИВО"
обухвата податке из основног упитника за
физичка и правна лица, као и вршење
основне безбедносне провере.

У случајевима када се доноси одлука
о одбијању захтева за издавање безбедно
сног сертификата - на основу извештаја,
односно допунске безбедносне провере,
одређене законом, такође су наведени
одређени критеријуми за безбедносне про
вере и процене: 1) ако је подносилац зах
тева навео неистините и непотпуне подат
ке у основном, односно посебном безбед
носном упитнику. Тада могу постојати две
ситуације: да је подносилац захтева или
кандидат намерно поднео нетачне подат
ке у намери да прикрије одређене чињени
це које би могле имати утицаја на безбед
носну процену ризика; да је подносилац
захтева погрешио случајно приликом уно
шења података у упитник, погрешан број,
слично име или презиме, превид у редо
следу и слично; 2) ако подносилац не ис
пуњава услове за издавање сертификата,
односно дозволе из члана 48. до 50. овог
закона - који се односе на услове за: а) фи
зичко лице - држављанство Републике Ср
бије; пунолетство; пословну способност;

неосуђиваност за кривично дело за које се
гони по службеној дужности, односно за
прекршај предвиђен овим законом; по
стојање одговарајуће безбедносне про
вере (осим у случајевима када то није пред
виђено чл. 37 и 38. став 1.); б) правно ли
це - регистровано седиште на територији
Републике Србије; обављање делатности
у вези са интересима из члана 8. овог за
кона; постојање одговарајуће безбедносне
провере; ако није у поступку ликвидације
или стечаја; није кажњавано мером забра
не вршења делатности, односно да му ни
је изречена казна престанка правног лица
или мере безбедности забране обављања
одређених регистрованих делатности или
послова; уредно измирење пореских оба
веза и доприноса; г) страно лице - посе
довање одговарајућег сигурносног серти
фиката издатог од стране државе чији је др
жављанин, односно у којој правно лице има
седиште или од стране међународне орга
низације чији је члан. 3) ако подносилац
захтева није обезбедио услове за предузи
мање прописаних мера заштите тајних
података; 4) ако постоји безбедносни ризик
од приступа и коришћења тајних података.
Посебно питање у вези са проценама ко
је обављају надлежне безбедносне службе
представљају индикатори угрожавања на
ционалне безбедности и методлогија рада
служби безбедности, који се морају по
хитном поступку преиспитати и уредити на



један нови начин, који не би остављао или
би остављао што мање простора за дис
креционе оцене које нису утемељене на
конкретним подацима који дају основа за
утврђивање безбедносног ризика.

Основна и потпуна безбедносна про
вера. Попис критеријума за безбедносне
ризике и сметње које проистичу из члана
58, 59 и 60. Закона о тајности података:

- кривична осуђиваност - питање кри
вичних дела која се сматрају безбед
носном сметњом и ризиком, као и
примена одредби Кривичног законика
које се односе на брисање правних и
других последица кривичне пресуде.
Осуђиваност представља облик стиг
матизације осуђених лица и има после
дице везане за заснивање радних од
носа уопште, али и за приступ тајним
подацима и рад на безбедносно осе
тљивим радним местима - рок за по
себну безбедносну проверу обухвата
најмање десет година од дана подно
шења захтева (чл. 62);

- кривични поступци у току - не про
изводе последице, осим у кривично
процесном смислу. Међутим, ова окол
ност представља безбедносну сметњу
и ризик за приступ тајним подацима,

али и за рад на безбедносно осетљи
вим радним местима - рок за посеб
ну безбедносну проверу обухвата нај
мање десет година од дана подноше
ња захтева (чл. 62);

- прекршајна осуђиваност - питање
обима прекршаја који се сматрају без
бедносном сметњом и ризиком, пита
ње последица брисаних прекршајних
решења (или пресуда). Знатно блаже
последице за заснивање радног одно
са и за приступ тајним подацима -
ствар процене надлежног органа (слу
жбе безбедности)- рок за посебну без
бедносну проверу обухвата најмање
десет година од дана подношења зах
тева (чл. 62);

- прекршајни поступци у току_- не про
изводе последице, осим у прекршајно
процесном смислу. Међутим, ова окол
ност представља знатно блажу без
бедносну сметњу и ризик за приступ
тајним подацима од оне која се одно
си на кривичне поступке у току, као и
за рад на безбедносно осетљивим
радним местима - рок за посебну
безбедносну проверу обухвата нај
мање десет година од дана подноше
ња захтева (чл. 62);



ВОЈНА твш=ы.гх ы ПРАКСА

- контакти са страним службама без
бедности и обавештајнимслужбама
- могу бити планирани кроз активно
сти државних органа (међународна са
радња, оперативно комбиновање и
слично) или самоиницијативни и за ра
чун ових страних служби (шпијунажа).
Заснива се на дискреционој процени
органа који врши проверу и на њего
вој оперативној документацији која
као таква не може бити коришћена
приликом вођења управног спора, без
предузимања одговарајућих мера за
штите - рок за посебну безбедносну
проверу обухвата најмање десет годи
на од дана подношења захтева (чл.
62);

- учешће у активностимаорганизаци
је чије су деловање и циљеви забра
њени_- организације које су забрање
не одлукама Уставног суда или других
надлежних органа или организације
које у старту делују илегално (терори
стичке организације). Може бити пове
зано са другим безбедносним сметња
ма. Постоје и листе УН и ЕУ о овим ор
ганизацијама. Питање уређивања и во
ђења листе забрањених и илегалних
организација је у надлежности Саве
та за националну безбедност - тзв.
"црне листе" - рок за посебну безбед
носну проверу обухвата најмање де
сет година од дана подношења захте
ва (чл. 62);

- подаци о одговорности за повреду
прописа који се односе на тајност
података_-представљају податке ко
јима располажу државни органи и
друга правна лица која рукују тајним
подацима. Временско важење за при
мену ових критеријума - када се бри
шу, како се евидентирају, персонална
досијеа запослених, разлог за раскид
радних односа - рок за посебну без
бедносну проверу обухвата најмање
десет година од дана подношења зах
тева (чл. 62);

- подаци о праву својине или другом
стварном праву на непокретности
ма, подаци о праву својине на другим
стварима уписаним у јавни реги
стар, као и податако годишњемфи
нансијском извештају за претходну
годину у складу са законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија -
рок за посебну безбедносну проверу
обухвата најмање десет година од
дана подношења захтева (чл. 62);

- служба у страним војскама и пара-

војним формацијама- рок за посебну
безбедносну проверу обухвата најма
ње десет година од дана подношења
захтева (чл. 62);

- другиподаци и чињенице који физич
ко и правно лице чине подложним
утицајима и притисцима који пред
стављају безбедносни ризик;

- дугови настали услед финансијских
задужења или преузетих гаранција.

Додатни критеријуми за правна лица
(чл. 59), поред оних претходно наведених,
обухватали би и оне (из тач. 9) које се од
носе на податке о осудама за кривично
дело, привредни преступ и прекршај прав
ног лица и одговорних лица у правном ли
цу, као и податке поступцима за кривично
дело, привредни преступ или прекршај
против правног лица који су у току.

Посебна безбедноснапровера. Крите
ријуми за потребе посебне безбедносне
провере - за утврђивање безбедносног
ризика приступа тајним подацима (чл. 62)
обухватају, поред оних из потпуне безбед
носне провере, и проверу чињеница, окол
ности и догађаја из приватног живота
подносиоца захтева, најмање у послед
њих десет година од дана подношења зах
тева за издавања сертификата, које би, у
том случају, представљале основ за сум
њу у његову поверљивост и поузданост, а
нарочито ако су његове активности у су
протностима са интересима Републике
Србије или ако је повезан са страним ли
цима која могу да угрозе безбедност и ме
ђународне интересе Републике Србије.

Допунска безбедносна провера (члан
66) - ако се из извештаја о резултатима
безбедносне провере, али и из препоруке
не може утврдити да ли су испуњени зако
ном прописани услови за издавање серти
фиката физичком или правном лицу, или
је после обављене безбедносне провере
дошло до битне измене провераваних по
датака који би могли бити од утицаја на из
давање сертификата, Канцеларија Савета
ће захтевати од надлежног органа из чла
на 54. овог закона да изврши допунску про
веру, односно допуну извештаја и израду
нове препоруке, најкасније у накнадном ро
ку од ЗОдана.

Казнене одредбе' у Закону о тајности
података обухватају кривично дело и два
прекршаја. Кривичнодело из члана 98. За-

6 У судској пракси још није забележен ниједан случај
примене кривичног дела или прекршаја на основу Зако
на о тајности података, јер још увек нису донете одгова
рајуће уредбе које би у целости омогућиле примену
овог дела закона.



кона о тајности гласи: ко неовлашћено не
позваном лицу саопшти, преда или учини
доступним податке или документа који су
му поверени или до којих је на други начин
дошао или прибавља податке или докумен
та, а који представљају тајне податке са
ознаком тајности "ИНТЕРНО" или ,,ПО
ВЕРЉИВО", одређене према овом закону,
казниће се затвором од три месеца до три
године. Ако је дело из става 1. овог члана
учињено у односу на податке означене, у
складу са овим законом, степеном тајности
"СТРОГО ПОВЕРЉИВО", казниће се затво
ром од шест месеци до пет година. Ако је
дело из става 1. овог члана учињено у од
носу на податке означене, у складу са овим
законом, степеном тајности ,,ДРЖАВНА
ТАЈНА", учинилац ће се казнити затвором
од једне до десет година. Ако је дело из ст.
1. до 3. овог члана учињено из користољу
бља или ради објављивања или кори
шћења тајних података у иностранству
или је извршено за време ратног или ван
редног стања, учинилац ће се казнити за
дело из става 1. овог члана затвором од
шест месеци до пет година, за дело из ста
ва 2. затвором од једне до осам година, а
за дело из става 3. затвором од пет до пет
наест година. Ако је дело из ст. 1. до 3. овог
члана учињено из нехата, учинилац ће се
казнити за дело из става 1. овог члана за
твором до две године, за дело из става 2.
затвором од три месеца до три године, а
за дело из става 3. затвором од шест ме
сеци до пет година.

Прекршајна одговорност одговорног
лица у органу јавне власти из члана 99.
Закона о тајности података: новчаном ка
зном у износу од 5.000 до 50.000 динара
казниће се за прекршај одговорно лице у
органу јавне власти ако: 1) податак и доку
мент који се очигледно не односе на за
штићене интересе означе као тајни (члан
8. став 2); 2) овлашћење за одређивање
тајности података пренесе на треће лице
(члан 9.став 3); 3) означи тајне податке са
држане у документу неодговарајућим сте
пеном тајности (члан 11. став 2); 4) донесе
одлуку о одређивању тајности податка без
образложења (члан 11. став 4); 5) не опо
зове тајност податка после наступања да
тума или догађаја после којег престаје
тајност податка (чл. 17. и 18); 6) не опозо
ве тајност податка после истека законског
рока за престанак тајности податка (члан
19); 7) не спроведе периодичну процену
тајности податка (члан 22); 8) не опозове
тајност податка на основу решења Пове
реника за информације од јавног значаја и

заштиту података о личности или одлуке
надлежног суда (члан 25); 9) промени сте
пен тајности документа супротно одредби
члана 27. овог закона; 1О) пропусти да ор
гане јавне власти обавести о промени сте
пена тајности и опозиву тајности (члан 28);
11) не пропише, организује и надзире оп
ште и посебне мере заштите тајних пода
така који одговарају степену њихове
тајности (чл. 32. и 33); 12) лицу коме је из
дат сертификат за приступ тајним подаци
ма не да на потписивање изјаву о томе да
је упознато са прописима који уређују за
штиту тајних података (члан 42. став 3); 13)
тајне податке достави правним и физичким
лицима супротно одредби члана 46. овог
закона; 14) не води евиденцију решења о
сертификату за приступ тајним подацима
(члан 82. став 1); 15) решење за приступ
тајним подацима не чува у посебном делу
кадровског досијеа (члан 82. став 2); 16) не
организује унутрашњу контролу над за
штитом тајних података (члан 84. став 1);
17) не предузме мере да се образује, води
и обезбеђује посебан регистар страних тај
них података (члан 94. став 2). Прекршајна
одговорност руковаоца тајних података
из члана 1ОО. Закона о тајности података:
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новчаном казном у износу од 5.000 до
50.000 динара казниће се за прекршај ру
ковалацтајних податакакоји не предузима
мере заштите тајних података (члан 34).

Обавезе које произлазе
из Закона о тајности података'

Закон о тајности података унео је у
правни систем Републике Србије један
нов системски приступ утемељен на без
бедносним, правним и техничким стан
дардима који се примењују у Европској
унији, НАТО, али и земљама у окружењу
које су га имплементирале у своје правне
системе. Сам Закон о тајности података
наметнуо је одређене обавезе органима
јавне власти које се огледају у следећем:
1) израда подзаконске регулативе о одре
ђивању критеријума за степен тајности
ИНТЕРНО и ПОВЕРЉИВО; 2) израда
подзаконске регулативе која се односи на
поједине посебне мере заштите; 3) уса
глашавање прописа са законом о тајности
података који се односе на рад са тајним
подацима (канцеларијско пословање и

слично); 4) измене међународних спора
зума који подразумевају размену тајних
података и формирање посебних региста
ра за те намене; 5) измене аката о унутра
шњој организацији и систематизацији или
формацији, увођењем степена тајности
коме лице има приступ у обављању сво
јих послова;6) израда аката о преносу тај
них података,примени општих и посебних
мера и слично; 7) одређивање руковаоца
тајних података у органу јавне власти и
формирање регистарског система за рад
са тајним подацима Републике Србије; 8)
организовање система перманентне еду
кације из области заштите тајних подата
ка; 9) вођење службених евиденција у
складу са Законом о тајности података;
1О) успостављање непосредне сарадње и
комуникације са Канцеларијом Савета за
националну безбедност и заштиту тајних
података; 11)унутрашње регулативео ин
форматичкој сигурности/безбедности.

7 Напомена аутора: ове обавезе се примењују само
на рад са страним тајним подацима, док се не уреде
критеријуми за рад са подацима степена тајности ДР
ЖАВНА ТАЈНА, СТРОГО ПОВЕРЉИВО, ПОВЕРЉИ
ВО и ИНТЕРНО.



Међународна сарадња у области за
штите тајних подетвкв' обавља се на
више нивоа: на првом нивоу - у оквиру
међународне мултилатералне сарадње
везане за евроатлантске интеграције др
жава Западног Балкана, а посебно у окви
ру НАТО и програма Партнерство за мир,
Европске Уније и Савета Европе; на дру
гом нивоу - у оквиру различитих регио
налних иницијатива везаних за сарадњу у
области одбране, правосуђа, полиције и
друге области, уз напомену да још увек не
постоје посебно разрађени регионални
механизми сарадње у области размене и
заштите тајних података на Западном
Балкану; на трећем нивоу - у оквиру би
латералне сарадње држава западног
Балкана, кроз потписвање појединачних
билатералних споразума и њихову импле
ментацију у правне системе сваке држа
ве. Значајни помак био би формирање
регионалног борда директора надлежних
за заштиту и размену тајних података на
Западном Балкану, који би у првој фази
обухватао Словенију, Хрватску, Босну и
Херцеговину, Србију, Црну Гору и Македо
нију и који би довео до повећања степена
регионалне безбедности кроз повећање
конкретних активности "на терену".

Закључак

Демократизација друштва у савреме
ним условима нарочито се односи на др
жаве у транзицији и она мора да буде за
снована на принципима правне и социјал
не државе, транспарентности и отвореног
друштва, што подразумева и реафирмаци
ју јавне сфере.

,,Пут од 1.000 миља почиње првим ко
раком". Република Србија чини велике на
поре да на законодавном пољу среди
област креирања и обраде тајних подата
ка, при томе реформишући и сектор без
бедности (и одбране) у целости. Први ко
рак је учињен доношењем Закона о тајно
сти података, а следећи би требало да бу
де посвећен доношењу законског текста о
информатичкој сигурности или безбедно
сти. Након тога следи подзаконска уређе
ње ове области, са којим се касни због сло
жености и комплексности ове материје, као
и његове практичне примене, а вероватно
и одговарајуће измене законских текстова

8 РепубликаСрбијаје од ступањана снагу Законао
тајностиподатакапотписаламеђународнеспоразуме
са НАТО,ЕУ,Словачкоми Бугарском.

у складу са праксом и међународним стан
дардима. Сама имплементација Закона о
тајности података омогућава успоставља
ње сарадње на највишем нивоу између си
стема одбране Републике Србије и НАТО,
ЕУ, али и на билатералном нивоу, омогућа
вајући припадницима Министарства одбра
не и Војске Србије (али и других државних
органа и правним лицима) учешће у разли
читим међународним активностима које
подразумевају приступ одређеним тајним
подацима.

У савременој пракси (и теорији у Срби
ји), за потребе обављања заштите тајних
података, поред контраобавештајне за
штите, постоје следећи садржаји: 1) физич
ко обезбеђење; 2) техничко обезбеђење; 3)
заштитни режим формацијских или радних
места и безбедносне провере; 4) заштита
од пожара и експлозија; 5) заштита од еле
ментарних непогода; 6) заштита у ванред
ним околностима; 7) заштита која се одно
си на боравак странаца; 8) заштита инфор
мационих и телекомуникационих система;
9) процедуре стварања и утврђивања ни
воа заштите тајних података; 1О) преноше
ње тајних података; 11) чување, складиште
ње и употреба тајних података; 12) уништа
вање тајних података; 13) контрола спро
вођења мера. Поред тога, морамо указа
ти да од примене овога закона није изузет
ниједан орган државне власти, ни правно
лице које рукује тајним подацима, односно
да у његовој практичној примени нема из
узетака.

Поред тога, један од циљева закона је
и омогућавање транспарентности рада
свих државних органа када су у питању
различите области њиховог деловања,
кроз значајније смањивање примене дис
креционих права и арбитрарности, прили
ком обраде било које врсте података.

Проблематика која се односи на архи
вирану грађу државних органа са ознаком
тајности, као ни питање отварања тзв.
"тајних досијеа" није у надлежности овог
закона, који би требало да уреди рад само
са тајним подацима који се креирају од
момента његовог доношења.

Литература:

1. Милошевић, М.: Систем државне безбед
ности; Криминалистичко-полицијска академија,
Београд, 2001.

2. Мијалковић, С.: Национална безбедност -
друго, измењено и допуњено издање; Криминали
стичко-полицијска академија; Београд, 2011.
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ИЗБОР ОБЈЕКАТА ДЕЈСТВА
У ОПЕРАЦИЈАМА ЗДРУЖЕНИХ СНАГА

Пуковник Миле Јелић
Пуковник Александар Бјелић
Пуковник Никола Гузина

физиономија савремених оружаних сукоба, потреба прак
се за избором објеката дејства, као и неразрађени са
држаји о њиховом избору у нашој теорији узрок су

проблема у процесу планирања операција. Разумевање појмовног
одређења, значаја избора, карактеристика, принципа, процедура
реализације процеса избора објеката у операцији здружених сна
га један су од кључних услова за потпуну и успешну реализацију
процеса њиховог избора, а тиме и процеса планирања операција.
Схватање релација између процеса оперативног планирања и про
цеса избора објеката дејства је услов да се схвате међузависно
сти органа штаба Здружене оперативне команде, органа штабова
команди компоненти, привремено формираних тимова за избор
објеката дејства и тима ватрене подршке. Разумевање и схватање
одговорности, међусобних односа, надлежности и задатака наве
дених команди и привремено формираних тимова у процесу избо
ра објеката од суштинске је важности за њихов правилан избор и
успешно планирање операције здружених снага.

*Аутори раде у Војној академији

t..J складу са мисијама и задацима
i:J Војске Србије извршено је ускла

ђивање рада команди ради унапређења
њихових способности за извршење доде
љених мисија и задатака. Један од битних
елеменатакоји је промењену раду коман-

ди на доношењу одлуке и који је у проце
су завршне израдејесте процес оператив
ног планирањаи рад командиу Војсци,чи
ји је саставни део и процес избора објека
та дејства.

Процес избора објеката није посебно
и у довољној мери разматрану до сада из-

Снимио: Д. Атлагић



рађеним документима који су настали као
производ организацијско-формацијских
промена Војске Србије, тако да се само на
води као једна од неопходних фаза или као
корак у процесу доношења одлуке коман
ди. У пракси, при планирању и извођењу
организационих облика обуке команди и је
диница, указала се потреба да се процес
избора објеката дејстава разматра и угра
ди у постојећа упутства чиме би се обез
бедили сви потребни елементи командама
и јединицама за адекватно, правоврено и
комплетно планирање, организовање и
извршење ватрене подршке. Реализацијом
овог процеса обезбеђује се неопходна ко
ординација између компоненти здружених
снага и њихових састава у операцијама.

Значај објеката дејства проистиче из
њихове међусобне повезаности и утицаја
на оперативне способности непријатеља,
а одређују их њихове основне карактери
стике. Оне су основ за њихово откривање,
лоцирање, идентификацију и класифика
цију. Избор објеката дејства је процес ко
ји је у непосредној вези са процесом пла
нирања операције и паралено се одвијају.
Процес оперативног планирања и рада ко
манде на доношењу одлуке био би непот
пун уколико би изостало привремено фор
мирање органа за избор објеката дејства.
И сам процес избора објеката који обухва
та низ активности кроз фазе (кораке) током
анализе мисије, развоја, анализе и поре
ђења курсева акције, а које се интензиви
рају након одобравања курса акције и до
ношења одлуке био би непотпун уколико би
изостало привремено формирање органа
за њихов избор. Процесом избора објека
та дејства у планирању и извођењу опера
ција руководи надлежни командант који
сноси и највећу одговорност за његову ор
ганизацију и реализацију.

1 Види: Јелић М., Бјелић А. и Гузина Нл.Избор обје
ката дејства у операцијама",Нови гласник, бр.3-4.
201О., стр.60. и 61.

2 Види: исто, стр. 62. и 63.
3 Карактеристике објекта дејства су: физичке карак

теристике, функционалне карактеристике, сазнајне ка
рактеристике, фактори окружења, промењивост
значаја ивременска осетљивост.

4 Види: Јелић М., Бјелић А. и Гузина Н.: "Избор обје
ката дејства у операцијама", Нови гласник, бр. 3-4.
201О., стр. 63.

Појам, значај, карактеристике
и класификација

Схватање појма, карактеристика и
класификације објеката дејства услов су
да се схвати значај, место и улога проце
са њиховог избора у процесу планирања
операције.

Рат је комплексан, вишедимен
зионалан оружани сукоб, у којем се
дејства не своде само на пуко фи
зичко уништење непријатеља и

његових ресурса, већ су
она, пре свега, усмерена
на обликовање његове
воље и понашања. Гледано са тог
аспекта, објекат дејства може се дефи
нисати као материјални или немате- \
ријални елемент (држава, рејон, комплекс,
инсталација, снаге, опрема, агенција или
личност, способност, функција или начин
понашања), по којем је могуће дејствова
ти (физички напад) или деловати, ради
остварења подршке командантовим ци
љевима, смерницама и намерама.'

У том смислу, он може бити: одређена
зона операције, елемент оперативног рас
пореда непријатеља, комплекс физичких
објеката, појединачни објекат, снаге, опре
ма, капацитет, функција, информација,
појединац, група лица, систем или облик
понашања, а не само елемент оперативног
распореда непријатеља.

Значај објеката дејства' проистиче из
њихове међусобне повезаности и утицаја
на оперативне способности непријатеља,
преко којих, директно или индиректно,
утичемо на његов центар гравитације и до
стизање циљева и жељеног крајњег стања
сопствених снага. Њихов значај, мањи
или већи, одређују и његове основне карак
теристике' које су основ за његово откри
вање, лоцирање, идентификацију и класи
фикацију, за потребе осматрања, анализе,
процене и извршење дејства, без чијег по
знавања би процес избора објеката био до
веден у питање, а често и неуспешан.

Класификација објеката дејства' је је
дан од задатака у процесу њиховог одре
ђивања и избора, а може се извршити пре
ма различитим критеријумима: нивоу,
структури, броју елементарних делова,
облику, величини, отпорности и заштити,
покретљивости, месту у распореду не-

,
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Снимио: Г.Станковић

пријатеља, функционалности, временској
експозицији, ефикасности и сазнању о о по
стојању у оперативном окружењу.

Процес избора

Избор објеката дејства обухвата низ ак
тивности које се реализују кроз фазе (ко-

~ раке)' током анализе мисије, развоја, ана
лизе и поређења курсе
ва акције, који се посеб
Н{> интензивира након

1 \...,..Dдобравања најповољ-
нијег курса акције и до

~ ношења одлуке, при че-
му се стално води рачу

на о ефектима дејства.С
тим у вези њихов избор не
подразумева само њихово
неутралисање, уништење
или онеспособљавање. Он
омогућава ангажовање
сопствених снага на наје-
фикаснији начин, чиме се
стварају повољни услови
за њихово економично ан-
гажовање, слабљење кри-
тичних способности непри-
јатеља и стицање значајне

предности у извођењу операција и дости
зању жељеног крајњег стања.'

Процесом избора објекта дејства ру
ководи надлежни командант (у операцији
здружених снага, командант Здружене
оперативне команде; у операцијама снага
оперативног нивоа, команданти компонен
ти здружених снага; у операцијама тактич
ког нивоа, команданти јединица), док су
његови носиоци у сарадњи са органима за
планирање операција привременоформи
рани тимови за избор објеката дејства
из састава команди, који се налазе у Гру-

5 Избор објеката дејства одвија се кроз шест фаза:
схватање жељеног крајњег стања, намере и циљева
команданта; израда листе и одређивање приоритетних
објеката дејства; анализа могућности; командантова
одлука и одређивање снага; планирање задатка и из
вршење и процена ефеката.

6 Види: Јелић М., Бјелић А. и Гузина Н.: "Избор обје
ката дејства у операцијама" , Нови гласник, бр. 3-4.
2010., стр. 64-66.

Снимио: Р.Поповић



пи за оперативно планирање. Овај процес
је временски ограничен и одвија се пара
лелно са процесом планирања операција.

Значај избора објеката дејства, на
свим нивоима командовања, огледа се у
томе да се њиховим правилним избором,
неутралисањем, уништењем или онеспо
собљавањем у току извођења операције,
постиже главни ефекат, спречавање непри
јатељевих снага да започну или у одређе
ном моменту наставе извођење операци
је, односно утицај на центар гравитације не
пријатеља, његово уништење или неутра
лисање, а самим тим и достизање жеље-

7 Види о циклусу у процесу избора објеката: исто,
стр. 68-75.

8 Преузето из: FM 5-0, Army Planning and Orders Pro
duction, Appendix Н-4, Headquarters Department of the
Army, January 2005.

ног крајњег стања сопствених снага.
Процес избора објеката и подршку

компоненти здружених снага треба прила
годити динамици дејстава здружених сна
га и циклусу одлучивања (табела 1)7.

Органи Здружене оперативне
команде у процесу избора
објеката дејства

Избор објеката дејства у операцији
здружених снага представља сложен про
цес, обухвата низ радњи и поступака Здру
жене оперативне команде у процесу пла-

Табела 1 - Упоредни преглед процеса
планирања, припреме и извођења операције

и процеса избора објеката дејства'

Активности

ФАЗЕ
процеса

Кораци и задациизбораОПЕРАЦИЈЕ
објеката

процеса избора објеката дејстава

дејстава
Анализа мисије. Реализација анализе вредности циљева ради одређивања о/д високе
вредности. Развој смерница и циљевау току процеса избора објеката дејства

Развој курсева акције
• Означавањепотенцијалних врло исплативих објеката дејства (ВИо/д). Разјашњавање (скидање) ограничења и интеграцијапотенцијалних

•••• врло исплативих објеката дејства=S< Анализа курсева акције~
::::: ОДЛУЧИ= • Развој листе врло исплативих објеката дејства
~ • Одређивање критеријума за избор објеката дејства
1::::1

••••
• Развој матрице напада на објекте дејства

=S • Одређивање критеријума успеха и захтева за процену оштећења о/д<~ у борби:::::
=S Израда наређења
••••~ . Финализација листе врло исплативих објеката дејствао~ . Финализација стандарда за селекцију објеката дејства1::::1 . Финализација матрице напада на објекте дејства. Подношење Захтева за обавештајним информацијама према СЈ-2. Реализација Плана прикупљања података

~ ~
• Ажурирање приоритетних захтева за информацијама након добијених

ОТКРИЈ одговора од СЈ-2
••••••••~s • Ажурирање листе врло исплативих објеката дејстава и матрице
1::::1 ~

напада на објекат::::: ~
~ м
1::::1::::: • Извођење напада сходно матрици напада на објекат дејства

ДЕЈСТВУЈ • Реализација задатака информационе операције

ПРОЦЕНИ • Процена ефеката напада
• Процена ефеката информационе операције
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нирања операције. Поред других фактора,
кроз процес избора објеката разматрају се
и средства за напад на њих, имајући у ви
ду расположиве капацитете и постављене
циљеве у командантовим смерницама.

Основна улога Здружене оперативне
команде огледа се у избору објеката, по ко
ј има ће команданти дејствовати (делова
ти) ангажовањем снага Копнене војске,
ВиПВО, tериторијалних снага и снага за
специјална дејства. Она одређује приори
тете и јасне смернице у избору објеката и
дефинише неопходне активности у извође
њу операција, на основу чега њени органи
и команданти компоненти здружених сна
га идентификују врло исплативе и врло
вредне објекте дејства', ради прикупља
ња података о њима, ангажовања снага, из
вођења планираних активности или напа
да у складу са смерницама команданта.

У процесу избора здружених објеката
дејства, оперативни орган (СЈ-3)10, орган за
планирање (СЈ-5) и обавештајно-извиђач
ки орган (СЈ-2) кључни су учесници, али
своје место и улогу, у зависности од врсте
операције, имају и сви остали органи шта
ба, укључујући и специјалистичке штабне
официре. Координација, сарадња и комуни
кација међу учесницима кључни су за аде
кватно ангажовање свих расположивих
ресурса компоненти здружених снага.

Сам процес избора објеката захтева
сталну анализу, идентификацију, процену
и избор приоритетних објеката дејства,
како би се достигли циљеви операције и
крајње жељено стање за што краће вре
ме. Избор објеката, на нивоу здружених
снага, подржава јединство напора кроз:

- сагласност са циљевима, смерницама
и намерама команданта Здружене
оперативне команде,

- координацију, интеграцију, синхрони
зацију и раздвајање свих дејстава,

- координацију свих расположивих сред
става ватрене подршке,

- заједнички (општи) став, да је избор
објеката дејстава подршка командан
товој замисли,

- смањење појаве дуплирања напора,
- пуну интеграцију свих расположивих

капацитета,
- смањену могућност дејства по соп

mвеним снагама и изазивање
ралне штете,

9 Види: Јелић М., Бјелић А. и Гузина Н.: "Избор обје
ката дејства у операцијама",Нови гласник, бр. 3-4.
2010., стр. 63.

10 Словне ознаке у заградама исписане су латинич
ним писмом (прим.аут.).

- извршену процену планираних же
љених ефеката.

Одговорност у процесу
избора објеката дејства

Одговорност у процесу избора здруже
них објеката дејства је нужна због великог
броја активности, информација, потенци
јалних објеката у зони операције и ограни
ченог времена у планирању операције. Сви
елементи штаба Здружене оперативне ко
манде, команданти компоненти здружених
снага, команданти снага којима је подршка
потребна, команданти снага за ватрену по
дршку, Тим за избор објеката дејства и Тим
здружене ватрене подршке (када су фор
мирани) имају одређене одговорности у
процесу избора објеката на здруженом ни
воу, што зависи од врсте операције која се
планира (шема 1).

Командант ЭОК -t Команданти видовских команди

·~ Корак 1: ЖКС и командантови циљеви ~

· Корак 2: Иэрада nисте и одређивање nрморнтетних о/д

1~

1
't!

Корак 3: Анаnиэа моrућности

Корак 4: Командантова одnука и одређивам.е снага /

Корак 5: Пnанирање мисије и иэврwење )

"'----
Корак 6: Процена _Ј

Шема 1 - Подела одговорности
у процесу одређивања

здружених објеката дејства

Командант Здружене оперативне ко
манде (шема 2) одговоран је за планира
ње операције и правилан избор објеката
дејства. У процесу планирања операције
одговоран је за одређивање циљева опе
рације, командних релација, интегрисање
и координацију активности у надлежности
команданата компоненти, а у процесу из
бора објеката за спречавање дуплирања
активности, спречавање извођења ватре
них дејстава по сопственим снагама, син
хронизацију и интеграцију процеса одређи
вања објеката у складу са осталим актив
ностима здружених снага.



Процес оnвратмвноr ппанирања
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Шема 2 - Место и улога команданта
Здружене оперативне команде
у планирању операције и у избору
здружених објеката дејстава

Здружена оперативна команда успоста
вља процес избора објеката, а командан
ти потчињених компоненти обезбеђују да се
одреде објекти дејства за разматрање на
здруженом нивоу. Команданти снага за
ватрену подршку и снага којима је подршка
потребна реализују сопствени процес избо
ра објеката, који допуњава и подржава Опе
ративни план и процес избора објеката
Здружене оперативне команде и истовре
мено и компоненти здружених снага.

Командант Здружене оперативне ко
манде, подржани команданти компоненти,
њима потчињени команданти и командан
ти снага за ватрену подршку одговорни су
за координацију процеса избора објеката и
раздвајање одговорности сваког коман
данта подржане јединице или јединице
која обезбеђује подршку, а ради обезбеђи
вања подршке процеса избора објеката
Здружене оперативне команде.

Командант Здружене оперативне ко
манде одговоран је:

- за одређивање параметара за извође
ње операција у зони операције здру
жених снага, саопштавањем намера,
циљева, смерница и приоритета;

- за обезбеђење правовремених, де
таљних и јасних смерница за избор
објеката, за потребе команданата ком
поненти и јединица за подршку и за по
требе других ангажованих снага из си
стема одбране;

- за ажурирање упутства за планирање
задатка, намера и приоритетних оба
вештајних захтева током операције;

- за формирање Тима за избор објека
та дејства и Тима ватрене подршке
(састав, специфичне одговорности и
др.), уколико се формирају;

- за одобравање Здружене листе при
оритетних објеката дејства, коју
израђују штабови Здружене опера
тивне команде и компоненти;

- за дефинисање критеријума за иден
тификацију временски осетљивих
објеката дејства у зони извођења опе
рације здружених снага.
Одговорност штаба Здружене опера-

тивне команде - елементи штаба Здруже
не оперативне команде имају одређене од
говорности у процесу избора објеката на
здруженом нивоу, што, пре свега, зависи од
врсте операције која се планира и изводи.

Одељење за обавештајно-извиђачке
послове (СЈ-2) сноси кључну одговорност
за одређивање приоритетних обавештај
них активности на прикупљању података,
анализи и процени ситуације у операција
ма здружених снага. Обезбеђује главне
улазне податке за СЈ-3 и СЈ-5 кроз проце
ну непријатељевог курса акције, што има
кључни значај у процесу одређивања при
оритета у избору објеката, као и у иденти
фикацији врло вредних и врло исплативих
објеката. У току процеса избора одеље
ње је надлежно за:

- сарадњу са СЈ-3 и СЈ-5 у развоју
упутства за избор објеката дејства и за
приоритете

- и циљеве које треба унети у смерни
це команданта за планирање;

- ангажовање на изради обавештајне
припреме бојишта (подршка у плани
рању и извршењу задатка);

- дефинисање, у сарадњи са осталим ор
ганизацијским елементима штаба, обје
ката дејства укључујући истраживање
о објектима, стављање на листу, спре
чавање дуплирања дејстава, израду ин
формације о објектима, одређивање
времена поновног стављања у функци
ју и процену колатералне штете;

- руковођење и управљање провером
активности објеката ;

- дефинисање објеката на основу ана
лиза података заснованих на свим из
ворима расположивих обавештајних
органа;

- подношење предлога у координацији
са Тимом здружене ватрене подршке,
да неки одређени објекат дејстава
буде унет у Здружену листу приори
тетних објеката дејства;
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- развој и одржавање у координацији са
Тимом здружене ватрене подршке,
Здружене листе објеката дејства,
Листе објекатадејствакоји се не на
падају и Листе рестриктивних обје
ката дејства;

- одређивање приоритета у прикупља
њу података и координацију активно
сти прикупљања података са команда
ма компоненти;

- координирано прикупљање података
ради подршке процене колатералне
штете на бојишту, у складу са приори
тетима у прикупљању података, које
одређује командант;

- координиран рад на даљој изради
приоритетних обавештајних инфор
мација за команданта;

- руковођење и координацију током из
раде процена и

- обавештајну процену зоне операције
здружених снага.
Одељење за оперативне послове

(СЈ-3) ствара услове команданту да успе
шно реализује активности у току планира
ња, извођења ( командовања и руковође
ња, праћења, контроле) и завршетка неке
операције. По формирању Тима здружене
ватрене подршке организује га и одређује
свог представника који улази у његов са
став. Надлежно је за активности:

- координацију активности које су везане
за процену на нивоу здружених снага,

- израду актуелне оперативне процене;

11 Гране и наставци у планирању операције омогућа
вају предвиђање промена, што се не односи само на
одређивање фаза, већ и на реакцију на суштинске
промене, које су неопходне у случају неочекиваних
непријатељевих активности или резултата тих актив
ности. Види: Доктрина операција Војске Србије (на
црт), ГШ Војске Србије, Здружена оперативна коман
да, 2010. стр. од 36. и 37.

Снимио: Ј. Мамула

- израду правила употребе у координа
цији са осталим елементима штаба и
службама;

- саопштавање циљева и смерница ко
манданта за избор објеката;

- координацију са оперативни органом,
органом за планирање и обавештајно
извиђачким органом и правном слу
жбом (за разматрање правила ангажо
вања) и саопштавање дневних упут
ства и смерница команданта;

- обједињавање, ревидирање и про
слеђење Здружене листе приори
тетних објеката дејства и Листе
рестриктивних објеката дејства на
одобрење команданту;

- припрему варијанте у избору објеката,
границе и промену мера за координа
цију ватрене подршке за будуће опе
рације;

- дефинисање објеката који се уносе у
Здруженулисту приоритетнихобје
ката дејства;

- праћење и, ако је могуће, интеграци
ју објеката за подршку информационих
операција и

- дефинисање објеката за подршку
Плана обмањивања на бојишту.
Одељењеза логистичкуподршку (СЈ-

4) идентификује јединствена или специ
фична питања логистичке подршке у избо
ру објеката. Пореди оперативне планове ло
гистичке подршке са Листом објекатадеј
ства,да би се обезбедила заштита инфра
структуре и неопходних залиха средстава као
подршка актуелним и будућим операцијама.

Одељење за планирање (СЈ-5) у про
цесу избора здружених објеката најче
шће обавља следеће активности:

- саопштава упутства команданта и ди
рективу за планирање,

- идентификује могуће гране и настав
ке11Оперативног плана операције на
бојишту,



- развија, анализира, пореди и предла
же курсеве акције сопствених снага, ко
ји се подносе команданту на одобрење,

- проверава све споразуме са страним
државама о летовима пре почетка
операције.

Правна служба штаба саветујекоман
данта и чланове штаба о применљивости
међународнихи домаћихзакона,обичајног
права и праксе, мултилатералних и била
тералних споразума, питањима закона о
оружаном сукобу и другим значајним пита
њима у одлучивању о здруженим објекти
ма дејства. Разматраи избор објеката, ка
ко би и они били легитимни за напад у
складу са домаћим и међународним зако
нима, мултилатералним и билатералним
споразумима, законом о оружаном сукобу
и правилима ангажовања. Обезбеђује ин
формације о потенцијалним проблемима
(штетниутицаји на природнусредину) или
неким другим последицама које могу бити
производ процеса избора објеката.

Привремени органи - Тим за избор
објеката. У командама се, по процени и
на предлог штаба, а по одлуци командан
та, привремено формирају састави који у
сарадњи са органима штаба и специјали
стима из других састава учествују у про
цесу избора објеката по прописаним
стандардним оперативним процедурама
и конкретним задацима. У зависности од
нивоа снага привремено се формирају са
стави, тимови за избор објеката дејства и
тимови ватрене подршке. Методологија
рада тимова по нивоима у процесу избо
ра објеката је веома слична.

На свим нивоима командовања изра
ђују се Листе објеката дејства" које са
држе приоритетнеобјекте, чије је униште
ње, неутралисањеили онеспособљавање
у функцији извршења операције, које се
подносе као предлог Здруженој опера
тивној команди.

На основу предлога штаба командант
одобраваформирање Тима за избор обје
ката дејства (шема 3), при чему дефини
ше његову улогу. Тим припрема састанке
на којима компоненте здружених снага
подносе предлоге приоритетних објеката
у будућим операцијама, како би се обез-

12 Фаза развоја Листе објеката дејства заснива се на
свим расположивим ресурсима, укључујући и анализу
потенцијалних објеката.

13 Извор: Доктрина операција Војске Србије (нацрт),
ГШ Војске србије, Здружена оперативна команда,
2010. стр. 38.

бедила њихова синхронизација и интегри
сање.

УколикоТим за избор објеката дејства
није формиран, а нису пренета овлашће
ња за одређивање објеката на заменика
или потчињеног команданта једне од ком
поненти, командант непосредно руководи
избором објеката у штабу здружених сна
га, а носилац процеса избораје одељење
за оперативне послове. Основни задатак
тимаје да обезбедикоординацијуактивно
сти на избору здружених објеката дејства
у складу са шемом маневара компоненти
и свим приоритетима Здружене опера
тивне команде.

Пре!Дставниц'~'I сетвлих oprBHLi3tllЦ'l'l,ctcюc
ueл'lll нa no потреби

• • о• о ф

Шема 3 - Састав Тимаза избор објеката
дејства у Здруженој оперативној команди ээ

Командантначелноименујесвог заме
ника или команданта неке од компоненти
за шефа Тима за избор објеката дејства,
који обједињава заједничке активности
које вршепредставници штаба здружених
снага, свих компоненти и, уколико је по
требно,других служби, мултинационалних
партнера и/или потчињених јединица.

Тимомза изборобјекатадејства најче
шће председавазаменик команданта или
именовани представник. Представници
компоненти и штаба Здружене оператив
не команде у Тиму за избор објеката деј
ства требада будуофицириодређеногис
куства и са потребним знањима, како би
моглида учествујуи дају највећидопринос
у раду тима.

Тежиште у раду Тима за избор објека
та дејстваје на прикупљањуобавештајних
података и планирању напада на објекте
дејства. На основу командантове намере
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(замисли) и концепта операције, устано
вљава своје приоритетеза сваку фазу или
критични догађај" операције.

Тим за избор објеката дејства одго
воран је за:

- разматрањепроцена на оперативном
нивоу, ради обезбеђивања смерница
команданту за доношење одлуке;

- сагледавање(преглед)ситуације опе
ративног окружења;

- разматрање шема маневара компо
ненти и ширих смерница у избору
објеката, да би се обезбедила њихо
ваусаглашеностса намерамаЗдруже
не оперативне команде;

- усаглашавање и интегрисање опера
тивнихплановакомпонентиса концеп
том операције Здружене оперативне
команде;

- израду и редефинисање правилника
и приоритета у одређивању објеката
дејства у компонентама;

- израду и редефинисање захтева за
прикупљање података о објектима
дејства и обавештајне процене, на
основу приоритета и намера Здруже
не оперативне команде;

- сталнупроценуобјеката,радиподршке
планирању операције (израда свих
расположивихваријантикоманданту);

- непрекидно разматрање великог бро-

ја објеката и процену њиховог знача
ја и ефеката који би се постигли деј
ством по њима, као и утицај тих ефе
ката на сам ток и циљеве операције;

- флексибилно понашање у решавању
питања избора објеката и мешање у
одлучивање на тактичком нивоу у
неопходној мери;

- брифинге, који треба да буду фокуси
рани на усмеравање, координацију и
синхронизацијуобавештајнихактивно
сти, ватрених дејстава и маневара
(компонентии расположивихелемена
та штабова) у операцијама;

- подношењеусаглашенеЗдружене ли
сте приоритетних објеката дејства
на одобрење команданту (или пред
ставнику са његовим овлашћењем) и

- проверу да ли су Здружена листа
објеката дејства, Листа објеката
дејства који се не нападају, Листа ре
стриктивних објеката дејства и дру
гезначајнелисте објеката,израђенеи

14 Критични догађаји су они који непосредно утичу на
извршење задатка. Обухватају догађаје који покрећу
значајне акције или одлуке (ангажовање непријате
љеве резерве), сложене акције које захтевају детаљ
не разраде и битне задатке идентификоване за време
анализе задатка. Види: Упуство за оперативно плани
рање и рад команди у Војсци Србије (привремено), ГШ
Војске Србије, Управа за планирање и развој (Ј-5),
Београд, 2008, стр. 117.



ажуриране, на основу смерница ко
манданта.

Одобрење Здружене листе приори
тетних објеката дејства од команданта
(или представника са његовим овлашће
њем) за наредни дан најчешће се захте
ва одмах, по завршеном састанку тима, а
затим се доставља потчињеним коман
дантима у саставу здружених снага.

Одређивање објеката у појединим си
туацијама (када се тим/тимови не могу са
стати) решава се на нивоима ван Тима за
избор објеката дејства, непосредном ко
ординацијом између елемената здруже
них снага, уз то да тим и/или командант
Здружене оперативне команде, преко
официра за везу, могу да укажу на неке
специфичне објекте дејства, који раније
нису разматрани.

Тим се у највећој мери бави избором
објеката у будућим, а не у тренутним опе
рацијама. Оперативни органи и јединице
ангажовани у операцијама које су у току
располажу дневним планом (плановима)
изабраних објеката и спремни су да га
(их) реализују.Промена приоритетаје мо
гућа, али се најчешће врши преко опера
тивног органа.

Тим здружене ватрене подршке
На предлог штаба,командантЗдруже

не оперативне команде може да одобри
формирање Тима здружене ватрене по
дршке, који је привремени (необавезни)
штабни елемент.Он је интегришућиштаб
ни елемент који усклађује и координира
планирање ватрених дејстава за потребе
здруженихснага, врши изборборбенихси
стема,блискосарађујеса органимаза пла
нирање операције, како би се успоставио
реаланоднос између примене расположи
вих снага и капацитета у односу на неоп
ходност постизањажељених ефеката.

У току расподеле снага, овај састав
требада кроз пет коракау петојфази обез
беди ажуриране податке о статусу објека
та, анализу ефикасности и процену ризи
ка од колатералнештетеи губиткесопстве
них снага.

Тим здружене ватрене подршке начел
но чине (шема 4):

- представник оперативног органа,
-представници оперативних органа

компоненти здружених снага и
- представнициосталихелеменаташта

ба Здруженеоперативнекоманде (са
ставСЈ-2за изборобјеката,СЈ-5 и др.)

Тим помаже оперативном органу у из
вршавању задатака кроз улогу штабног
саветника из њиховог састава и разраду
осталих задатака у њиховој надлежности
на основу претходнодефинисаних надле
жности.

Остеле еnадмне
•• - 1 аrенцмје

Државне
безбедносно
о&~веwпјне

структуре

'ЛЕГЕНДА:
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., ~.:'Ј'- повремене ееэе

Шема 4 - Састав Тима ватрене подршке
у Здруженој оперативној команди

Пореднаведеног,Тим здружене ватре
не подршке обављаи задаткевезанеза из
бор здружених објеката дејства:

- координира развој Здружене листе
приоритетних објеката дејства са
компонентама здружених снага;

- помаже обавештајно-извиђачком ор
гануу развојуЛисте врло исплативих
објеката дејства и Листе врло вред
них објеката дејства;

- за потребе оперативног органа прати
временскиосетљивеобјектедејства и
препоручујеевентуалнораздвајањеод
других објеката како би се избеглиду
плирани напори и трошење ресурса;

- врши класификацију и процену иза
браних објеката на нивоу Здружене
оперативнекоманде,након чега пред
лаже приоритетне објекте дејства ко
је прослеђујекомандантуна разматра
ње, одобрење и унос у Здружену ли
сту приоритетних објеката дејства;

- ажурира Листу објеката дејства на
нивоу Здружене оперативне команде
на основу Здружене листе објеката
дејства, Листе објеката који се не
нападају и Листе рестриктивних
објеката дејства;

- идентификујепотенцијалнепроблемеу
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припреми за састанак Тима за избор
објекатадејстваилисличнихсастанака;

- помажеТимуза изборобјекатадејства
у радуу времетрајањаактуелнихопе
рацијаи израдеплановаза будућеопе
рације;

- ажурира листу регистрованих зона и
зона забрањених ватрених дејстава
(зоне операција специјалних снага,
других компоненти и других састава)
да би се избегла дејства по сопстве
ним снагама и сукоб са снагама у ак
туелним и будућим операцијама;

- врши процену сарадње са компонен
тама здружених снага и

- врши координацију и управља мера
ма координације ватрене подршке и
другим мерама које компонентездру
жених снага примењују илиће их при
менити.

Процес избора објеката
у командама компоненти

Избор објеката у командама компо
ненти је саставни део оперативног плани
рања, што подразумева активно учешће
команданата и њихових штабова, одно
сно одређених тимова за избор објеката
у њиховом избору. Када су компоненте
део здружених снага у операцији, њихови
тимови са израђеним листама у виду
предлога и проценама учествују активно

у раду Тима за избор објеката дејства на
здруженом нивоу. Како на здруженом ни
воу,тако и на оперативном, избор објека
та представља, пре свега, командантову
одговорност,због чегаје важно и нужно да
командант и штаб активно буду укључени
у процес избора објеката.

Команданти компоненти одговорни су
команданту Здружене оперативне коман
де за одређивањеобјеката,учешће на са
станку Тима здружене ватрене подршке
и израду својих оперативних планова.

Одређивање објеката дејства. Пре
састанка Тима за ватрену подршку Здру
жене оперативне команде, на којем се из
рађује Здруженалиста приоритетнихобје
катадејстава, команде компонентиажури
рају Листе објеката дејстава, на свом ни
воу, у складу са добијеним смерницама,
ограничењима и задатком, не узимајући у
обзиревентуалнеобјектедејствакојису од
значаја за операцију компоненте.

Учешће на састанку Тима здружене
ватрене подршке. На састанцима тима,
који се одржавају свакодневно, компонен
те здружених снага представљају стручна
лица, која активно учествују предлажући
приоритетне објекте и замисао за извође
ње операције својих јединица.

Израда оперативних планова. По
одобрењу Здружене листе приоритет
них објеката дејства, команде компонен
ти израђују своје оперативне планове,
који се по завршетку доносе на састанак



Тима за избор објеката дејства ради упо
ређивања и контроле усаглашености.

Поред наведених одговорности, ко
манданти компоненти у процесу избора
објеката треба да обезбеде:

- израду Листе објеката дејства,
- дефинисање потенцијалних објеката

за унос у Здружену листу објеката
дејства,

- Листу објеката дејства који се не на
падају и Листу рестриктивних обје
ката дејства,

- дефинисање објеката који се уносе у
Листу врло осетљивих објеката деј
ства на здруженом нивоу и вођење

Табела 2 - Надлежности Тима за избор
објеката дејства у команди компоненте

сопствене листе Врло исплативих
објеката дејства,

- именовање свог представника у Тим
здружене ватрене подршке и Тимза из
бор објеката дејства у претпоставље
ној команди, када се они формирају,

- ажурирање и дефинисање приори
тетних и дуплираних објеката који се
уносе у Здружену листу приоритет
них објеката дејства,

- правовремено и прецизно извештава
ње Тима здружене ватрене подршке,

- тактичку и оперативну процену за Тим
здружене ватрене подршке, ради ажу
рирања опште процене команданта и

- координацију динамичког одређивања
објеката у компонентама, преко успо
стављених процедура (непосредна

Належности Тима за избор објеката дејства
Компонента Копнене војске Компонента В и ПВО

-координацију рада дела команде којије -координацију рада дела команде којије
ангажован у избору објеката у току ангажован у избору објеката дејства у
процеса планирања операција, процесу планирања операција,
-достављање предлога употребе борбених -достављање предлога употребе борбених
система, као и придодатих система за система, као и придодатих система за
извиђање и осматрање и ватрену подршку, извиђање и осматрање и ватрену подршку,
-вођење састанака Тима, -вођење састанака тима,
-припрему Листе објеката дејства, Плана -припрему Листе објеката дејства,
извиђања и Плана одређивања објеката, -Плана извиђања и одређивања објеката
-учешће у изради обавештајне припреме дејства,
бојишта, -учешће у изради обавештајне припреме
-контролу и одржавање (праћење) објеката бојишта,
дејства са листи, -контролу и одржавање (праћење) објеката
-унос објеката дејства у Оперативни план дејства са листи,
операције, -унос објеката дејства у Оперативни план,
-контролу ангажовања борбених система, -контролу ангажовања борбених система,
укључујући и придодате системе за укључујући и придодате системе за извиђање
извиђање и осматрање и ватрену подршку, и осматрање и ватрену подршку,
-израду предлога положаја борбених -израду Матрице синхронизације објеката
система и зона одговорности извиђања за дејства
Оперативни план, -израду Матрице напада на објекте дејства.
-контролу правовременог ангажовања
борбених система у складу са израђеним
матрицама,
-израду Матрице синхронизације објеката
дејства, -израду Матрице напада на
објекте дејства
-координирану подршку ваздухопловних
снага и
-израду захтева за ваздухопловну
подршку.
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координација између компонената
обезбеђује услове за брзу координа
цију динамичког одређивања објеката,
чиме се избегава одлагање или могу
ћи неспоразуми).
Одређивање објеката дејства. Оба

вештајно-извиђачки органи компоненти
здружених снага, опремљени за извиђање
и одређивање објеката, врше процес оба
вештајне припреме бојишта, одређивање
центра гравитације непријатеља, врло
вредних и врло исплативих објеката. У то-

15 Захтев треба да садржи: број захтева, опис (аеро
дром, оклопна бригада, логистичка инсталација и сл.),
локацију са планираним временом напада, елементе
објекта ( командна места, тенкове, складишта, комуника
цијски чворови и сл.), жељене ефекте (уништити, неутра
лисати и сл.) и образложење и/или оправдање за напад.

ку одређивања објеката разматра се и део
врло вредних и врло исплативих објека
та који су ван домета система којима рас
полаже сопствена компонента, за које се
претпостављеној команди правовремено
доставља захтев за њихово разматрање."

Тим за избор објеката у команди ком
поненте надлежан је за реализацију ак
тивности у току процеса њиховог избора
(табела 2).

На основу обавештајних података и
Листе приоритетних објеката дејства, Тим
за избор објеката дејства у компоненти ло
цира и координира нападе на њих, из че
га произилазе његови задаци (табела 3):

Табела 3 - Задаци Тима за избор објеката
дејства у команди компоненте

Задаци Тима за избор објеката дејства
Компонента Копнене војске Компонента В и ПВО

- усклађивање напада на објекте дејства у - усклађивање напада на објекте дејстава у
свим врстама операција, свим врстама операција,
-израда Шеме ватрене подршке која је додатак -израда Шеме ватрене подршке која једодатак
прилога Оперативног плана, прилога Оперативног плана,
-класификација објеката дејстава по значају и -класификација објеката дејстава по значају и
израда листи вредних, исплативих, израда листи вредних, врло исплативих,
приоритетних, рестрективних и објеката који приоритетних, рестрективних и објеката који
се не нападају за сваку фазу операције, се не нападају за сваку фазу операције,
-сагледавање захтева потчињених и -сагледавање захтева потчињених и
садејствујућих снага за откривање и лоцирање садејствујућих снага за откривање и лоцирање
објеката дејства и укључивање истих у План објеката дејства и укључивање истих у План
прикупљање обавештајних података, прикупљање обавештајних података,
-праћење реализације Плана синхронизације -праћење реализације Плана синхронизације
прикупљања обавештајних података, прикупљања обавештајних података,
-одређивање објеката дејства за напад, -одређивање објеката дејства за напад,
-дефинисање и по потреби допуна -додела а/пи х/п за извиђање и за нападе на
координационих мера ватрене подршке, системе непријатеља,
-израда захтева за помоћ од претпостављених -дефинисање и по потреби допуна
и снага суседа, координационих мера ватрене подршке,
-израда предлога смерница за израду правила -израда захтева за помоћ од претпостављених
употребе, и снага суседа,
-координација и праћење извршење напада на -израда предлога смерница за израду правила
одобрене објекте, употребе,
-утврђивање параметара за процену штете- -координација и праћење извршење напада на
губитака на бојишту, одобрене објекте,
-процена штете-губитака на бојишту и -утврђивање параметара за процену штете-
утрошака ресурса и израда предлога за губитака на бојишту,
понављање напада и -процена штете-губитака на бојишту и
-доставља предлоге за измене у Оперативном утрошака ресурса и израда предлога за
илану операције. понављање напада и

-доставља предлоге за измене у Оперативном
илану операције.



Тим за избор објеката дејства у ко
манди компоненте планира развој и анга
жовање сопствених и придодатих снага за
осматрање и извиђање и система ватрене
подршке у додељеној зони операције пре
ма командантовим смерницама и задаци
ма оперативног плана, ради чега је дели
мично или у потпуности на вези и коорди
нацији с њима (табела 4).

на Листа врло исплативих објеката и Ма
трица напада на објекте представљају
основу за наставак рада Тима за избор обје
ката. Оперативни орган обезбеђује да се ли
ца из обавештајно-извиђачког, оперативног
и других органа планирања интегришу у из
ради Оперативног плана операције.

Тим утврђује шта је потребно од сред
става за правовремено откривање испла-

У компоненти Копнене војске У компонента В и ПВО
Снаге за - обавештајни органи, Снаге за - обавештајни органи,
осматрање - извиђачке јединице, осматрање - извиђачке јединице В и ПВД
и извиђање - артиљеријски осматрачи, и извиђање и снаге за извиђање и

- снаге за електронска дејства, осматрање из састава
- снаге за специјална дејства, компоненте Копнене војске,
- ваздухопловне снаге за - снаге за електронска дејства,
извиђање и - снаге за специјална дејства и
- јединице ВОЈИН - јединице ВОЈИН.

Системи - артиљеријско-ракетне- Системи - ваздухопловне снаге и
ватрене јединице, ватрене -артиљеријско-ракетне
подршке - ваздухопловне снаге, подршке јединице.

- снаге за специјална дејства и
- јединице речне флотиле

Табела 4 - Корелација снага за осматрање
и извиђање и система ватрене подршке
са Тимом за избор објеката дејства

У реализацији процеса избора објека
та, чланови тима компоненте су носиоци
одређених активности, за чији су кван
титет и квалитет одговорни (табела 5).

Процедура рада на избору објеката

Расподелу снага за извиђање и систе
ма за борбену подршку које се ангажују у
извођењу операције здружених снага вр
ши Здружена оперативна команда. Ко
мандант компоненте здружених снага по
добијању задатка формира Тим за избор
објеката дејства. Процес избора објекта
одвија се паралелно са процесом опера
тивног планирања, а започиње пријемом
мисије, односно задатка од претпоста
вљене команде и давањем команданто
вих смерница за почетак планирања."

Тим, такође, по пријему предлога Ли
сте врло вредних објеката од потчињених
састава, који немају одговарајуће елемен
те за извиђање, избор објеката или извр
шења напада, након ажурирања листе на
свом нивоу, одобрава их. Једном одобре-

тивих објеката и средстава ватрене подр
шке. Ако би утврдио да су објекти ван до
мета елемената за извиђање и расположи
вих система ватрене подршке, на време
претпостављеној команди доставља зах
тев да размотри, из своје надлежности, ан
гажовање расположивих средстава за из
виђање и евентуални напад.

У компоненти ВиПВО, одобрене Ли
сте објеката достављају се Оператив
ном центру ВиПВ017, који у оквиру својих
надлежности обавља следеће задатке:

- извршно командовање операцијом,
- надгледање развоја тренутне опера-

ције,
- издавање наређења за ваздухоплов-

16 Тим за избор објеката дејства, из компоненте здру
жених снага, начелно израђује: Листу приоритетних
објеката дејства, Листу рестриктивних објеката деј
ства, Листу врло исплативих објеката дејства, Листу
врло вредних објеката дејства, Листу објеката дејства
који се не нападају, План прикупљања обавештајних
података, Процену штете/губитака на бојишту, Матри
цу усклађивања избора објеката дејства и Шему ватре
не подршке.

17 Оперативни центар ваздухопловне компоненте је
место са којег командант компоненте ВиПВО прати
реализацију тактичких планова и контролише ресур
се. Види шире: КШП у ВиПВО, Војна штампарија
Сплит, 1976. и Доктрина ВиПВО, (нацрт), Команда
ВиПВО, 2010, стр.45
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Табела 5 - Корелација Тима за избор објеката дејства
и активности за које је надлежан

Компонента Копнене војске Компонента В и ПВО
Члан тима Активност Члан тима Активност

Специјалиста Израђује и доставља информације Специјалиста Израђује и доставља
артиљерије из о могућностима и способностима из Одељења за информације о могућностима и
Одељења за непријатељеве артиљерије, оперативне способностима сопствених
оперативне предлаже организацију послове (А-3) снага, предлаже организацију
послове (L-3) артиљеријског извиђања и извиђања и осматрања и

осматрања и употребу артиљерије. предлаже ангажовање
сопствених снага.

Специјалиста Предлаже најцелисходније Специјалиста Предлаже најцелисходније
инжењерије из ангажовање инжињеријских инжињерије из ангажовање инж. јединица, План
Одељења за јединица, План препрека, План одељења за маскирања, План утврђивања,
оперативне минских поља и координационе оперативне План израде ВП и РВП и План
послове (L-3) мере. послове (А-3) санације инфрасгпектупе.
Специјалиста Захтева, прикуиља и анализира Специјалиста Захтева, прикуиља и анализира
из Одељења за обавештајне податке из свих из Одељења за обавештајне податке из свих
обавештајно- извора, врши обавештајну извиђање (А-2) извора, врши обавештајну
извиђачке припрему бојишта, анализира припрему бојишта; анализира
послове (L-2) важност објеката дејстава, важност објеката дејстава,

доставља податке о доставља податке о
расположивости, могућностима и расположивости,могућностима
способностима снага за извиђање и способностима снага за
у додељеној зони операције и извиђање у додељеној зони
усмерава и контролише рад снага операције, усмерава и
са Планом прикупљања контролише рад снага са
обавештајних података и Планом прикупљања
израђеном матрицом напада. обавештајних података и

израђеном матрицом напада и
предлаже употребу извиђачке
авијације.

Специјалиста Брине о довољној расположивости Специјалиста
из Одељења за снага и средства из Одељења за
телекомуникац телекомуникација за потребе телекомуникац
ије и обезбеђења, предлаже планове, ију и
информатику одрживост и мере заштите информатику
L-6) телекомуникација (А-6)

Официр за везу Предлаже мере и поступке за Официр за везу Предлаже мере и поступке за
(специјалиста електронска дејства и иста (специјалиста електронска дејства и иста
ЕД) усклађује са израђеном матрицом ЕД) усклађује са израђеном

напада. матрицом напада.
Официр за везу Доставља потребне податке о Официр за везу Прати и анализира борбена
изВиПВО могућностима и способностима (КоВ) дејдтва компоненте Копнене
(специјалиста сопствених ваздухопловних снага војске са лицима у
ваздухопловних и преко оперативног центра Ваздухопловним оперативним
снага) координира активности у центром, доставља тренутне

ваздухопловном простору обавештајне и оперативне
податаке за размену и захтеве за
подршку, координира и
интегрише захтеве команданта
компоненте Копнене војске с а
ваздухопловним Оперативним
центром и врши координацију
ватрене подршке.



не задатке и контролу ВаП-а и
- координира одговоре на основу захте

ва компоненте КоВ.

Специфичности процеса
избора објеката у команди
компоненте Копнене Војске
Копнена војска планира, припрема и

изводи операције тактичког, оперативног
и стратегијског значаја, самостално, као
део операције здружених снага или као
део кампање, у садејству и сарадњи са
другим снагамау додељеним зонама, што
има за последицу разматрање свих аспе
ката при планирању, припреми и извође
њу операција, као и процеса избора
објеката дејстава. Снаге КоВ, или део тих
снага у операцијама здружених снага, ан
гажују се као компонента КоВ.

Командант компоненте КоВ формира
Тим за избор објеката дејства, начелно
састава (шема 5):

- специјалиста из Одељења за опера
тивне послове, руководилац тима,

- специјалиста из Одељења за обаве
штајно-извиђачкепослове,сталничлан,

- официри специјалисти из састава ко
манде компоненте, привремени чла
нови,

- привремени чланови, официри за ве
зу из других компоненти, стални чла
нови,

- представници из тимова за избор
објекатадејства из потчињених,прет
почињених и подржаваних јединица,
стални чланови.

спецмјалмстм
команде

Шема 5 - Састав Тима за избор објеката
дејства компоненте Копнене Војске

Усклађивање објеката
компоненте КоВ
и претпостављене команде
Усклађивање активности на избору

објеката компоненте здружених снага са
претпостављеном и командом компонен
те ВиПВО битан је предуслов за успешно
извођење операције. Због система којима
располаже, у расподелиобјеката, претпо
стављена команда разматра објекте на
већој дубини, а компонента здружених
снага ближе линији додира, тако да је ви
ши ниво надлежан за усклађивање рада
на избору објеката.

Напад на објекте који се налазеу зони
извођењаоперацијекомпонентездружених
снагаможесе изводитии системимаватре
не подршкедругих компоненти здружених
снага у ситуацијама када компонента не
располажесистемимакојитребада постиг
ну потребне- жељене ефекте на објекти
ма. Претпостављениодређује приоритет
не објекте, време и жељени ефекат у
складу са добијеном мисијом. Усклађива
ње18објекатаотпочињеса процесомплани
рања операције и врши се стално у скла
ду са оперативним променама.

Размена информација између коман
ди врши се преко официра за везу за све
време планирања и извођења операције.

Специфичности процеса
избора објеката у команди
компоненте Ви ПВО
Ваздухопловство и противвездухо-

пловна одбрана планира, припрема и из
води ваздухопловнеоперације и операци
је противваздухопловне одбране, само
стално, као део операције здружених сна
га или као део кампање, у садејству и са
радњи с другим снагама, што подразуме
ва разматрање свих аспеката при пла
нирању и извођењу операција, као и про
цеса избора објеката дејства. Снаге ВиП
ВО, или део тих снага, у операцијама
здруженихснагаангажујусе као компонен
та Ви ПВО.

18 Усклађивање подразумева координацију открива
ња, праћења и извештавања о објектима страна у су
кобу или за поједине јединице; брзу размену информа
ција о објектима између јединица; одређивање
критеријума за избор објеката, одређивање снага за
извиђање и избор објеката и нападних система за деј
ство по њима и формирање сталне и сигурне комуни
кације између система ватрене подршке и доносиоца
одлуке.
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Снимио: Д. Атлагић

За потребе рада у процесу избора
објеката, командант формира Тим за из
бор објеката дејства, који, начелно, чи
не (шема 6):

- специјалиста из Одељења за опера
тивне послове, руководилац тима,

- специјалиста из Одељења за извиђа
ње, стални члан,

- специјалистички официри из састава
команде компоненте, привремени чла
нови,

- официри за везу из других компонен
ти здружених снага, стални чланови

- представници из тимова за избор обје
ката дејстава из потчињених и подржа
ваних јединица, стални чланови.

Шема 6 - Састав Тима за избор објеката
дејства компоненте ВиПВО

Усклађивање објеката
компоненте В и ПВО
и претпостављене команде
Усклађивање активности на избору

објеката компоненте Ви ПВО са претпоста
вљеном и командама компоненти здруже
них снага је битан предуслов за успешно
извођење операције. Због система којима
располаже (могућност за прецизан напад
на удаљене објекте) у расподели објеката,
команда компоненте Ви ПВО разматра их
у и ван зоне операције са тежиштем на они
ма који се налазе на већој дубини.

Планирање објеката представља
усклађени рад преко којег се контролишу
напади на њих. Неопходно је да однос ор
гана за планирање из претпостављене
команде и команди компоненти здружених
снага буде флексибилан, а појединости ве
зане за контролне мере ажуриране и коор
диниране на време, пре почетка дејстава.

Оперативни центар компоненте ВиПВО
захтеве компоненти здружених снага за из
виђање из ваздушног простора, ваздушни
транспорт, непосредну ваздухопловну по
дршку и изолацију бојишта уноси у своја на
ређења. Да би се избегли евентуални не
споразуми и остварила боља координаци
ја, по потреби се састају тимови компонен
ти, када се уједно захтеви компоненте
прилагођавају одобреном броју налета и
тренутној ситуацији у ВаП-у, израдом Листе
приоритетних објеката. Ова питања, без ти
мова за избор објеката, не могу решавати
само официри за везу и Оперативни цен-



тар. Међутим, наглом променом ситуаци
је у зони операције може се наметнути по
треба за хитну подршку копнених снага од
компоненте Ви ПВО. Тада се не може че
кати састанак тимова за избор објеката, већ
се проблем решава директном комуника
цијом команданата компоненти.

Због строгих захтева за контролу коор
динационе линије ватрене подршке", ко
манда компоненте В и ПВО фокусира се на

19 Линија координације ватре
не подршке (ЛКВП) је линија ко
ју успоставља командант ком
поненте здружених снага на
копну како би омогућио коорди
нацију ватрених дејстава која
нису под његовом командом,
али која могу да утичу на акту
елне тактичке операције, и тре
ба да одговара концепту опе
рација компонената здружених
снага по дубини и симултаним
нападима.

Снимио: Д. Банда

објекте који су размештени по дубини зо
не операције. Израђује се и други план у ко
ји се уносе и објекти близу линије коорди
нације ватрене подршке, по којима се из
води дејство по захтеву команданта једи
нице из тог рејона.

Објекат дејства по захтеву компонен
ти класификује се по приоритету и садржи
следеће податке: опис, локацију (пројек
цију за мобилне објекте) и време за напад
на објекат који осигуравају синхронизаци
ју и усклађеност са операцијом снага ком
поненти и жељене ефекте.

Команданти компоненте, за одобрене
објекте за које је потребна ваздухопловна
подршка, податке шаљу преко официра за
везу Оперативном центру ваздухопловне
компоненте, који након пријема податка
планира напад у зони операције компонен
ти. Усмеравање напада ваздухопловних
снага на објекте у својој зони врше коман
данти компоненти.
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Снимио:Д. Аmагић

Официр за везу компоненте здружених
снага је важан за планирање и координа
цију у току извођења операција између ли
нија координације ватрене подршке и пред
ње границе и обавља следеће функције:

- са оперативним центром прати и ана
лизира борбена дејства компоненте,

- доставља тренутне обавештајне и опе
ративне податке и захтеве за подршку,

- координира и доставља захтеве ко
манданта компоненте и

- доставља координационе мере ва
трене подршке.

Закључак

Успешна реализација процеса избора
објеката, паралелно са планирањем опе
рација, зависи од сагледавања и схватања
њиховог значаја, чија међусобна повеза
ност и утицај на оперативне способности
непријатеља, директно или индиректно,
утичу на његов центар гравитације и дости
зање циљева и жељеног крајњег стања
сопствених снага.

Нема успешног процеса избора објека
та без доброг познавања њихових карак
теристика, које их одређују и чине основ за
њихово откривање, лоцирање, идентифи
кацију и класификацију на основу чега се
врши ангажовање расположивих борбених
система и достизање жељених ефеката и
умањење вероватноће дејства по соп
ственим снагама и изазивања колатерал
не штете.

Основу за реализацију процеса избо
ра објеката у операцијама за органе Здру
жене оперативне команде, команде компо
ненти здружених снага, јединица ватрене
подршке, подржаваних јединица и привре
мено формираних органа за избор објека
та представљају: додељена мисија, дефи
нисана жељена крајња стања, циљеви,
смернице и замисао команданта, обаве
штајна припрема бојишта и ограничења.

Процес избора објеката дејства пред
ставља низ активности и одговорност ко
манданата ангажованих снага на одређи
вању и избору објеката,ммн узимајући у об
зир оперативно окружење, сопствене мо
гућности и планиране ефекте.

Одговорност свих који учествују у про
цесу избора објеката дејства је нужна
због великог броја активности и информа
ција, великог броја потенцијалних објека
та у зони операције и ограниченог време
на у планирању операције.

Сви елементи штаба Здружене опера
тивне команде, команданти компоненти
здружених снага, команданти снага којима
је подршка потребна, команданти снага за
ватрену подршку, привремено формирани
елементи штаба имају одређене одговор
ности у процесу избора објеката на здру
женом нивоу, што зависи од врсте опера
ције која се планира. Командант Здруже
не оперативне команде је одговоран за
планирање операције и правилан избор
објеката дејства.

Здружена оперативна команда успоста
вља процес избора објеката, а командан-



ти потчињених компоненти обезбеђују да се
одреде објекти дејства за разматрање на
здруженом нивоу. Команданти снага за
ватрену подршку и снага којима је подршка
потребна реализују сопствени процес избо
ра објеката, који допуњава и подржава Опе
ративни план и процес избора објеката
Здружене оперативне команде и истовре
мено и компоненти здружених снага.

У самом процесу избора објеката деј
ства веома је значајно привремено фор
мирање тимова за избор објеката дејства
и тимова ватрене подршке, посебно у ко
мандама стратегијског и оперативног ни
воа. Такође је неопходна сарадња и
усаглашавање и реализација активности
на избору објеката, команди компоненти
ангажованих снага са Здруженом опера
тивном командом,

Истовремено се успоставља веза из
међу обавештајног процеса и процеса
планирања ватрене подршке која омогу
ћава правовремену размену информаци
ја и координацију планираних активности,
тако да сам процес избора објеката деј
ства није изолован, већ је саставни део
процеса планирања операција, који зах
тева координацију, како више штабних ор
гана у оквиру команде истог нивоа, тако и
са органима у командама непосредно ни
жег нивоа.

На предлог штабова команди, коман
дант Здружене оперативне команде и ко
манданти компоненти могу одобрити фор
мирање привремених штабних елемената,
тимова за избор објеката дејства и ти
мова здружене ватрене подршке, при че
му одређују њихово место и улогу у проце
су оперативног планирања.

Тим за избор објеката дејства припре
ма састанке на којима компоненте здруже
них снага подносе предлоге приоритетних
објеката у будућим операцијама, како би се
обезбедила њихова синхронизација и инте
грисање. У команди компоненте планира се
развој и ангажовање сопствених и придода
тих снага за осматрање и извиђање и си
стема ватрене подршке у додељеној зони
операције према командантовим смерни
цама и задацима оперативног плана, ради
чега је делимично или у потпуности на вези
и координацији с њима.

Тим здружене ватрене подршке је ин
тегришући штабни елемент који усклађу
је и координира планирање ватрених
дејстава за потребе команде која га је
формирала, врши избор борбених систе
ма, блиско сарађује са органима за пла
нирање операције, како би се успоставио

реалан однос између примене располо
живих снага и капацитета у односу на нео
пходност постизања жељених ефеката.

Процес избора објеката у командама
осталих компоненти здружених снага се
планира, организује и реализује у складу са
наведеним процедурама избора објеката
компоненте КоВ и компоненте ВиПВО, при
чему се уважавају организацијско- форма
цијска структура састава компоненти, спе
цифичност ангажовања снага и задатака ко
је извршавају и доктрина употребе снага у
операцијама и остале специфичности.

Презентовани садржаји нису формал
ног карактера; напротив, они индиректно
могу имати импликације на промену и до
пуну Упутства за оперативно планирање и
рад команди у ВојсциСрбије (привремено).

Литература

1.АЈР 2, Allied Joint lntelligence, Coиnterlintelli
gence and Secиrity Doctrine, Brussels, 2001.

2. АЈР 2.1, lntelligence Procedиres, NATO Ooc
triпe апd Coпcepts Ceпtre Brussels, 2002.

3.АЈР 2.2, Couпter/iпtelligeпce апd Security Pro
cedures, NATO Ooctriпe апd Coпcepts Ceпtre Brus
sels, 2001.

4. ЈР-2, Joiпt Operatioп lпtelligeпce Support Ooc
triпe, JCS, Washiпgtoп, ОС, 2000.

5. ЈР 2-01.1, Joint Tactics, Techniqиes,and Pro
cedиres for lntelligence Sиpport to Targeting, JCS,
Washiпgtoп, ОС, 2000.

6. ЈР 3-60, Joint Doctrine for Targeting,Joiпt Chi
efs of Staff, Washiпgtoп, ОС, 2007.

7. FM 101-5, Staff organization and operations,
Headquarters, Oepartmeпt of Army, 1984.

8. FM 5-0, Аrту Planning and Orders Prodиction,
Headquarters Oepartmeпt of the Army, Jaпuary 2005.

9. FM 6-20-1О,Tactics, Techniqиesand procedи
res for The TargetingProcess, HQ, Oepartmeпt of the
Army, USMC, Washiпgtoп, ОС, 8 Мау1996.

1О. Доктрина Војске Србије, Министарство од
бране, ГШ Војске Србије, 201О.

11.Доктрина операција Војске Србије (нацрт),
ГШ Војске Србије, Здружена оперативна команда,
2010.

12. Упутствоза оперативно планирање и рад
команди у Војсци Србије (привремено), ГШ Војске
Србије, Управа за планирање и развој (Ј-5), Бео
град, 2008.

13. Јелић, М., Бјелић, А. и Гузина, Н.: "Избор
објеката дејства у операцијама", Нови гласник, бр.
3-4, МЦ "Одбрана", Београд, 2010.

14. Стојаковић, Д., Недељковић, С., Избор обје
ката дејства у здруженој операцији, Стручни рад,
Војна академија, ШНО, ГШУ, Београд, 2009.

15. Војнилексикон, Групааутора, ВИЗ, Београд,
1981.

16.Доктрина ВиПВО, (нацрт), Команда ВиПВО,
2010.

17.Доктрина КоВ, (нацрт), Команда КоВ, 201О.



BUДDBU, PDДDBU

МОДЕЛОВАЊЕ И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
РАТНЕ ИГРЕ У ОПЕРАЦИЈАМА

Др Војислав Ђорђевић

н лога ратне игре је средство подршке команданту и шта
бу да донесе целисходну одлуку у условима сукоба - бор
бе и одлучи се за целисходни курс акције. Као облик ана-

лизе курсева акције, ратну игру је потребно операционализовати ра
ди остварења њене сврхе: подршке субјекту одлучивања - коман
данту - штабу у закључивању, одређивању и идентификацији начи
на употребе борбене моћи властитих снага. Операционализација је
комплексан процес по логици, садржају, поступцима, радњама, тех
никама рада команданата и њихових подржавајућих субјеката од
лучивања. Она подразумева приступ операцији и ратној игри, раз
ради улоге модела у ратној игри, опцији акционог модела, разради
логичко-математичког модела, разради способности снага и крите-
ријумима њихове анализе, процене, вредновања, избора и одлуке.

*Аутор ради као професор на Војној академији

наука о методу - методологија је
есенцијална теорија исправног

приступа и систематскогистраживања
неке науке (или групе наука) у зависности
од њеног предмета и од теоријско-мето
долошких резултата претходних истражи
вања. У сфери наука одбране, посебно
оператици, издваја се ратна игра - мето
да коју је могуће именовати и као акциону
методу, као посебан тип операционалне

методе, следећи критеријуме њене сврхе
и улоге.

Истражујући и примењујући ову ком
плексну методу - поступак - процедуру из
дваја се њена методска, моделарна и опе
рационална прилагодљивост операцији -
предмету оператике, који је еволуирао до
неслућених граница. О овим специфично
стима дат је простор у првомпитању- ме
тодолошком приступу ратној игри.

Снимио: Ј. Мамула



Друго питање је посвећено модели
ма и моделарним приступима, на којима
се заснива примена и развијање ратне
игре.

Трећепитање је посвећено операци
онализацији акционог модела, као основи
приступа и развијању ратне игре у проце
су одлучивања. У садржају ових питања
приказани су одређени математички, симу
лациони и оперативни модели са конкрет
ним инструметаријумом њиховог изража
вања, што је неопходно за успешну приме
ну садржаја ратне игре. Понуђени модели
су један од могућих приступа моделовања
и операционализације тако сложене мето
де као што је ратна игра. Њих ваља схва
тити као приступ аутора, елеменат за да
љи развој и примену, иако су, истина, зна
чајним делом засновани на изведеним
истраживањима аутора као и других субје
ката, који се баве оваквом и сличном про
блематиком.

При томе, неопходно је разумевање
приступа ратној игри као средству коман
данта и инструменту штаба у аргументаци
ји оперативног плана и одлуке по делови
ма, сегментима и у целини. Математичке
моделе схватити условно као аргументаци
ју у издвајању релевантних услова-чинила
ца и расветљавању њихових односа-веза,
који утичу и/или могу утицати на курсеве и

ток операције у целини. Због тога су у од
ређеним математичким облицима и њихо
вом садржају одређене релације-везе-од
носи могућности изражене као импликаци
оне - могуће у формама граница (на при
мер "од - до" ( * - *), веће - мање (> * <) или
најчешће еквиваленције (6). Операцио
нализација подразумева и умешну приме
ну разних форми међусобног утицаја чини
лаца. Један од могућих приступа је приме
на коефицијената утицаја (значаја, обухва
та и сл.) што је у овом раду приказано ко
ефицијентом .к" бројчано и по нивоима (од
лучујући, обликујући, коегзистентни).

Четврто питање је општа могућа
разрада ратне игре, која ће свакако помо
ћи читаоцу, али и командама - штабовима
у њиховој даљој ефикаснијој и ефектнијој
примени заснованој на аргументима, оп
штепримењивим моделима уз неопходну
електронску и оперативну акциону подршку
команди - штабова, пре свега знањима ко
ординатора, специјалиста, официра за
везу и других органа.

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП
РАТНОЈ ИГРИ

Кадаје реч о оператици, потребноје има
ти у виду да је њен предмет операција, као
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објекат наука одбране, посебно стратетије.
Управо зато је неопходна одговарајућа ме
тодолошка основа и систематизован мето
долошки приступ и инструментариј за одго
варајућа оперативна решења и сазнања.

О методу оператике
Реч метод (методос - испитивање, пут

и начин истраживања) грчког је порекла. У
најопштијем случају то је пут који води ка
научним резултатима. Нема сумње, метод
је једна од највећих непознаница данашње
науке и струке уопште. Без обзира што љу
ди настоје да спознају разне појаве и про
блеме на различите начине, онако како ми
сле да је најбоље, системски метод у на
уци уопште, посебно у наукама одбране и
оператици, остаје трајан задатак.

Метод у наукама одбране је система
тичан и научно заснован приступ проучава
њу проблематике одбране. Проблематика
одбране је комплексна, што захтева и од
говарајући методолошки приступ истражи
вања.

Када је реч о оператици, потребно је
имати у виду да је њен предмет операци
ја, као објекат наука одбране, а посебно
стратетије. Управо зато је неопходна одго
варајућа методолошка основа и система
тизован методолошки приступ и инструмен
тариј за одговарајућа оперативна решења

Снимио: Ј. Мамула

и сазнања. Сматра се да је аутохтони ме
тод оператике ратна игра. Његова акцио
на природа захтева решавајућу - про
блемску примену појединих метода, техни
ка, процедура, поступака. Ту се свакако из
двајају опште, посебне и операционалне
методе. Али, у односу на процесуалност
ратне игре то је свакако моделовање акци
је (тј. метода аналогије) и њена операци
онализација, јер се свака операција у су
штини одвија два пута: претходно у токо
вима и процесима одлучивања, а затим у
простору - зони конкретним активностима
и акцијама.

Специфичност примене
појединих метода у ратној игри
Познато је да је командовање и руко-

вођење (у даљем тексту КиР) процес
усмеравања појединаца ијединица у извр
шавању задатака и остварењу постав
љених циљева.Командант је овлашћени
ауторитет тог процеса, јер он доноси одл
уку, издаје наређења за употребу снага и
контролише спровођење одлуке.Доно
шење оптималне одлуке за операцију у к
онкретним (ограничавајућим) условима је
тежак организациони и акциони проблем.
Командант мора да донесе правовремену
одлуку у расположивом времену, у складу



са мисијом. Ради тога операционализује с
воју намеру извођењем властите замисли,
смерница, наређења и израдом плана опе
рације. Штаб подржава командантове на
поре током одлучивања реализујући зад
атке њиховог развоја на креативан, свео
бухватан, флексибилан начин. Од штаба се
често захтева директно учешће и помоћ
команданту у изналажењу брзих и тачних
одговора на питања која се јављају током
процеса доношења одлуке. Таква операт
ивност штаба је нужна нарочито током р
азвоја курсева акције за операцију. У
мешна примена поступака, техника, инст
румената и процедура је пресудна за ефи
касно решавање оперативних акционих п
роблема. Које се од метода издвајају у ком
андантов~ и штабн~ операционализа
цији одлуке и њених сегмената, је свакако,
апстракција.

Апстракција је посебна метода мис
аоног уопштавања, којом се долази до
општих појмова (апстракција) неопходних
за оперативну анализу која служи уместо
експеримента. Наравно, пошто је експе
римент неостварив у свим условима, због
економских или морално неприхватљивих
консеквенци, апстракција омогућава неку
врсту његове супституције.

Сам појам "апстрактно" означава
нешто, у већој или мањој мери, уопштено,
а не конкретно или појединачно, већ битно
и заједничко за већи број појединачних по
јава. Такви појмови у процесу одлучивања
су: борбена моћ, сила, снаге, акција, опција,
маневар, борбена организација.

Међутим, апстрактно је методолошки
и акциони оквир команданту и штабу за к
онкретизацијом акције.

Конкретизација је усмерена на акц
иону употребу борбене моћи. Њоме се о
бухватају аспекти курсева акције.

Генерализацијаје паралелна метода у
општавања, односно мисаони поступак
којим се од сазнавања појединачних и

Снимио: Ј. Мамула

посебних својстава групе оперативних ф
актора долази до општих одредби акције.
Тако, например, анализа стања у снагама
КоВ, води ка генерализацији (генералном
закључку) да су снаге овог вида у свим к
урсевима акције најугроженије у току мо
билизације.

Специјализацијаје техника прелаза од
сазнавања општих одредби предмета, по
јава и законитости, ка сазнавању њихових
посебних и индивидуалних одредби. Потк
репљено примером, може бити исказ: пе
шадијска дејства су најмасовнија у свим к
урсевима акција.

Класификација је облик специјализа
ције појмова, при чему се један општи
појам према одређеним принципима рас
тавља на саставне елементе, односно п
одврсте. Примера ради, акција је класифи
кована на најопаснију и највероватнију.

У процедуралном поступку модело
вања курсева акције током процеса одлу
чивања значајне су анализе у разним об
лицима као што су: процене, оцене, прог
нозе. У суштини, моделовање курсева ак
ција су основа не само стварању опција, п
ројектовању снага и стварању борбене ор
ганизације, већ и основа припреми и реа
лизацији ратне игре.

Методе логичког закључивања као
што су индукција-дедукција, анализа-син
теза, апстракција-конкретизација,спе
цијализација-генерализацијаидруге, веро
достојно се примењују као елементи лог
ичког поступка и издвајања акционих пара
метара па и правилности догађаја.

Могуће је издвојити и друге специфич
ности као што су методски поступци изд
вајања односа: "целина - део'', односно о
перација и њени садржаји важни за моде
ловање ратне игре као што су: догађаји, з
ахтеви, задаци и проблеми припреме и из
вођења операције.

Наведене и бројне могуће специфич
ности треба посматрати у јединству опера
ције као акције садржајно и процесуално.
Једно од кључних питања метода ратне
игре је: одређење оптималног курса акције
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снага. Бројне одговоре пружа метода опе
рацијског моделовања.

ПОЈАМ И УЛОГА МОДЕЛА
У РАТНИМ ИГРАМА

Појам модел односи се на одређени
мисаони аналогон појаве - акције. Акција
је аналоган систем, по структури и функ
цијама дејства, социо-техничком систему.
Акциони модел, је дакле, систем који до
бија свој циљни смисао - анализа употре
бе борбене моћи у операцији. Његова
улога је јасна - да се на њему прикаже
квалитет, оригиналност, поузданост, ефи
касност, тачност и прецизност акције.

Акционим моделима се постиже специ
јализација услова и упрошћавање претпо
ставки анализе једне акције у целини по ње
ним сегментима, активностима, току разво
ја. Основна практична сврха је аналитичко
поједностављивање проблема. Битно је и
то што модел замењује појаву и, као фор
мализовани хипотетички (претпоставље
ни) систем, омогућује виши ниво апстракци
је при анализи читаве серије узрочно-после
дичних веза, структура, функција и њихових
претпоставки. Осим тога, рад команданта и
штаба на моделу или уз помоћ модела, омо
гућава тестирање поступака (одлучивања,
на пример), хипотеза (највероватнијег и
најопаснијег курса акције противника, на
пример) и методолошког система (односа са
јавношћу у мировној операцији, на пример)
на релативно једноставан, јефтинији и при
хватљивији начин, него применом одгова
рајућих мера у пракси. По овим основама
неки аутори сматрају методу ратне игре
аутохтоном методом оператике.

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
АКЦИОНОГ МОДЕЛА

Оперативнимодел може представља
ти било какав систем затвореног карактера
по структури и функцијама аналоган одре
ђеној одбрамбеној и оперативној појави, та
ко да представља њен поједностављени об
лик, узрочно-последичне везе и претпо
ставке њеног функционисања. Иако се мо
дел може представити као мисаона или вер
бална конструкција - шема односа између
оперативних променљивих величина и па
раметара - најчешћа формализација опера
тивних модела се остварује уз помоћ мате
матичких, електронских и акционих модела.

Оперативно-математички
модели
Тако се као претпоставке и инструмен

ти квалитативне и теоријске оперативне
анализе користе оперативно-математички
модели.

Њихова употреба и специфичан раз
вој били су везани за еволуцију квантита
тивног приступа оперативној теорији и
настанак тзв. квантитативне операцио
налне анализе.

Оперативно-математички модел пред
ставља математичку формализацију одре
ђеног оперативног проблема и система
узрочно-последичних веза. Одређење ма
тематичког облика који одговара неком опе
ративном феномену подразумева најпре
утврђивање односа зависности између
различитих оперативних категорија које ов
де добијају карактер променљивих вели
чина. Релације између променљивих (сим
болички одређених оперативних категори
ја) најчешће је могуће реалиционо модело
вати и изразити у виду импликационих јед
начина. Тако, на пример, једноставни опе
ративни модел борбених могућности (Bm)
оперативних снага

вш <=>Sc *Рс (1)

представља импликациони однос
(или равнотеже) између утицаја (произ
вода) укупне вероватноће сталних чини
лаца (Sc) и променљивих чинилаца (Рс) с
друге стране. Из овог модела проистиче
да ће се ниво укупних борбених могућно
сти мењати у односима вероватноћа (ко
је је могуће и нумерички изражавати од
0,00 до 1,00) по законима вероватноће да
је само 1,00 * 1,00 = 1,00.1

Акциона поставка оперативно
математичког модела
Оперативно-математички модели

могу бити веома различити управо због раз
личите природе оперативних акционих фе
номена које представљају. Зато они могу
бити изражени једном релативно простом
математичком формулацијом, као и чита-

1 И односи вероватноће су подложни проценама су
бјеката одлучивања у појавама-процесима као што су
операције. У одређеним моделима поменути однос
вероватноћа заснива се на законитости утицаја веро
ватноћа одлучујућих чинилаца догађаја и њиховог
укупног броја. То значи, ако је, на пример, чинилац а
(0,6), а чинилац 6 (0,7) онда је вероватноћа а* б= 0,6
* 0,7 = 0,42 и тако даље (издвојио аутор).



вим системом једначина. Основни еле
менти оперативно-математичких модела су:

- променљиве,
- параметри и
- једначине.
Променљиве (варијабле) могу предста

вљати оперативну категорију чије су про
мене условљене њеном оперативном при
родом и крећу се у границама варијације
(и које је могуће у одређеним условима и
квантитативно изражавати). Према карак
теру тих вредности, могу бити континуал
не (важеће за све бројне вредности) или
прекидне (чије се вредности мењају у ско
ковитим прекидима) у току одређеног вре
менског периода. Према основној улози
променљиве могу бити независне (узроч
не, делујуће) и зависне (узрочне, функци
је) чије су вредности последичне природе
и мењају се у складу са законитошћу и
основним релацијама које формулише
модел.

Параметри су елементи оперативно
математичких модела који за дате услове
имају релативно трајне бројне вредности
и који дају битне карактеристике опера
тивним законитостима у једначини. Тако,
на пример, могуће је применити опера
тивно-математички модел структурног
стања људства у делу за командовање,
почев од вода па до Војске, као целине,
путем израза (2):

Ссљ ~1nl КО+ 2 п2КВ + 3 пЗКЧ-Б+ 4п4КБ-д + 5п5Кп-бр+ 6пбОпСн
6
~Ки (2)
и=l

при чему су:
- коефицијенти у бројиоцу од 1 до 6:

нивои значаја командовања по укупно
стање оперативних снага, јер није истог
утицаја на укупно стање снага непопуње
ност са 2 командира одељења, 2 команди
ра вода, 2 командира чете, 2 команданта
батаљона или 2 команданта пука-бригаде;

- индекси п означавају процентуалну(%)
попуњеност командним кадром у односу на
формацију, по нивоима, по којима стање мо-

2 Ђорђевић, Војислав: докторска дисертација "Проце
на стања властитих снага у поступку одлучивања
за операцију'', ВА, Београд, 2006, стр. 122, 123.

3 На основурезултата реализованог анкетирања и ин
тервјуа експерата утврђено је да се стању људи за ко
мандовање придаје највећи значај, а за б/д и
обезбеђење б/д средњи значај (издвојио аутор). Исто
дело, стр. 119-132.

же бити:'повољно (>85%), ограничено (50%
до 85%) или незадовољавајуће(< 50%).

Утврђено да је доња граница повољ
ног стања попуњености снага људством
84,968%, или изражена пондером 2,45-
3,00, чиме су верификовани претходно да
ти критеријуми повољног, ограниченог или
незадовољавајућег стања. Ограничено је
стање са минималном попуњеношћу од
78% или пондерисано 2,36, што је крите
ријум за људство за командовање, а за
укупну попуну Опен прихватљива је доња
граница од 50% имајући у виду њихову
укупну бројност.

Према критеријумима значаја оствари
вања ефеката (к) у односу на противника
у операцији, нису подједнако важни кван
титативни односи по нивоима командова
ња укупних снага. Због тога је потребно
вредновање стања изводити по основи до
дељеног значаја (к),' чиме је могуће одре
ђеније изражавање функционалног стања.
На основу резултата реализованог анкети
рања и интервјуа експерата утврђено је да
се стању људи за командовање придаје од
лучујући значај (к=3), а за б/д и обезбеђе
ње б/д опредељујући значај (к=2).

Једначине су математички облици ко
јима се у оператици у одређеној мери и
обиму могу изражавати импликациони од
носи између променљивих и параметара.
У оперативно-математичким моделима,
оне представљају везе између различитих
оперативних величина и најбитнијих фак
тора одређених појава, представљених
као променљиве и одговарајућих бројчаних
параметара који упућују на односе између
променљивих.

Сложенији оперативни процеси могу се
изражавати системима повезаних једначи
на. А саме једначине могу бити алгебарске,
уколико се односе на оперативну дескрип
цију или на феномене статичког каракте
ра; и диференцијалне, уколико се ради о
динамичком односу и временски промен
љивом понашању.

У зависности од природе веза на које
се односе, једначине, као и модели, могу
бити: дефиниционе, ако изражавају једна
кост која постоји по дефиницији, једначи
не понашања, једначине равнотеже, када
представљају одређене билансе, технич
ке, када се односе на појаве техничког ка
рактера, институционалне, када форму
лишу институционалну условљеност опе
ративних токова.

Постоје два основна начина решавања
модела. То су аналитички и нумерички.
Аналитички поступак првенствено користи
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математичку дедукцију и даје различите
математичке формализације оператив
ним претпоставкама. При нумеричком по
ступку, ваљаност модела се проверава упо
ређивањем променљивих са бројчаним
вредностима стварних оперативних токо
ва и процеса.

При постављању (конструкцији) опера
тивно-математичких модела битно је има
ти у виду све кључне детерминанте и од
ређујуће променљиве, као и ограничавају
ће претпоставке од којих се полази. Модел
објективно може да представља појаву са
мо у "чистом" виду. Он не може да одгово
ри на сва питања, нити може да обухвати
све релевантне околности, ма како њего
ва формализација била математички пер
фектна.

Математички модели. настају дедук
тивним, теоријским начином конструкције.
Закључци су, такође, теоријске природе и
формулишу се као односи између промен
љивих. Оперативни модели подразумева
ју анализу емпиријских, променљивих по
датака, односно квантитативне грађе, ста
тистичким путем. Тако се овде у једначина
ма појављују и стохастичке променљиве,

које представљају мање или више случај
не утицаје утврђене статистичким путем.
Већина оперативних модела формулише
промене које се дешавају од једног до дру
гог временског периода, за разлику од
оних који прате ток и динамику процеса, из
ражених тзв. супозиционим моделима.

Електронски
(симулациони) модели
Модели настају у складу са развојем

математичко статистичке анализе и кван
титативне оперативне теорије, као и у за
висности од развоја оперативне теорије.

Настали су са развојем рачунара на тај
начин што су оперативно-математички мо
дели прилагођени компјутерској комуника
цији. Овим је омогућено електронско опо
нашање процеса и детерминанти опера
тивних токова који су посебно битни ако је
у игри велики број претпоставки.

У неколико примера развијени су одре
ђени модели који се односе на елементар
не односе и везе акционих снага као органи
зације, о људским ресурсима и средствима,
које је могуће применити у ратним играма.



Математички модели су развијени на
основу реализованог истраживања', Истра
живања су усмерена на утврђивање реле
вантних способности војне организације по
елементима, деловима, целине, њеног
функционисања, ефективности и ефика
сности по критеријумима квалитета, кван
титета и оперативног значаја.

Пример 1. За реализацију ратне игре
утврђена је потреба знања лидера - коман
ди - штабова о релевантним елементарним
односима ивезама организације - снага за
операцију.

За акционо ангажовањеорганизација
снага потребна су знања о вишекритери
јумским квантитативно-квалитативним ана
лизама-синтезама својстава њених елеме
ната, делова и целине, чије се стање испо
љава посредством њихових релевантних
интеракцијских унутрашњих и синергетских
односа и веза са окружењем.

Пример 2. Релевантна својства елеме
ната организације снага

Утврђено је да се на основу квалита
тивно-квантитативних својства људи и
средстава' (технике, опреме, ресурса), ин
тегрисаних у јединствене војне јединице ор
ганиза цион ом структуром и функцијама,
могу развијати елементарни, парцијални
или модели целине снага као ресурс за
операцију. У развијању модела и њиховој
операционализацији могуће је издвајање
потребних најзначајнија организацијско
оперативних интеракцијских својстава. У
односу на улогу елемената-делова снага у
егзистенцији целине могуће је, на пример,
квантитативно имликационо изражавати
њихов међусобни утицај и именовати их
као: одлучујућа (3), обликујућа (2) и егзи-

4 Резултати су добијани истраживањем аутора овог
рада квалитета људи у војној организацији, која се мо
же сматрати репрензентом било које организације у
односу на критријуме утицаја на стање организације.
Утврђени су следећи коефицијенти утицаја квалитета
(кв) релатнивне вредности утицаја од 0,01 до 2,00: од
лучујући квалитети (кв>1,01до2,ОО) 1/воља-63,9% =
1,92, 2/оспособљеност-41,8% = 1,25 3/стручност-
38,52% = 1,16; 4/физичкаспособност-37,7% = 1,13,
опредељујући квалитети (кв>О,50до 1,00): 5/искуство-
24,59%=0, 74, 6/старост-18,03%=0,55, 7/опремље
ност-17,21%=0,52 8/попуњеност-16,93%=0,51;егзи
стенцијални квалитети(О,01 <кв<О,50) 9/стандард
8,20%=0,25, 10/ мотивисаност 6,55% = 0,20, 11/про
фесионализам 4, 10% =О, 12, 12/увежбаност 2,46% =
0,075, 13/квалитет 2,46%=0,074, 14/ здравље
1,46%=0,044, 15/ дисциплина 1,46 %=0,043.

5 Подсредствима се подразумева свеукупност мате
ријално-техничког чиниоца који снаге примењују за
планско и организовано обављање делатности. Ко
стић, Ж.К. "Основи организације предузећа" СА, Бео
град, 1990,стр. 60.

стенцијална (1) својства. То је поткрепље
но примерима у проценама људских ресур
са (А) и моделе о својствима средстава (Б).

а.Развијање модела квантитатив
но-квалитативне анализе људи

Знања о квалитативним својствима
људи, од појединца до организације - као
целине, могуће је пројектовати на основу
релевантних квалитета људства, рангира
них по значају за ефикасност организаци
је: воља (вољ), стручност (стр), оспосо
бљеност (асп), искуство (ис), одговорност
(одг) као и други квалитети.

Моделе о квантитативним свој
ствима људства могуће је пројектовати
на основу ефективности организације у
односу на пројектовани број радних места
и покривеност функција у више варијанти
као што су:

а. 1.Од вредности квалитета поје
динца до целе организације снага

Могуће је по моделу:

Slj ~ kvoij + kstr +kosp + kis + kodg + .... (3)
D:

по критеријуму сумативности квалите
та и утицају к- коефицијента значаја (до
кога се долази истраживањем, као што је
то приказано у фусноти 4), у односу на
квалитет, који је могуће вредновати пон
дер-скалом (на пример од 1,00 до 3,00);
процентуално или по законитостима ве
роватноће (0,00 до 1,00).

а.2. Опште квалитативно функцио
нално стање људства снага

Могуће је по моделу:

SljOrg ~Sljmdz+ SljOp+SljObpo (4)
n

при чему су:
n - број сабирака у бројиоцу;
Sljmdz - вредновано стање људства

дела за менаџмент;
SljOp -вредновано стање људства у

извршном делу јединица - снага и
SljObpo- вредновано стање људства

дела за обезбеђење јединице - снага ( по
моделу 3).

Решени пример: ако је Sljmdz = 2,95;
Slj Ор = 2,90 i Slj ОЬро = 2,80 Ьiсе SljOrg =
8,65: 3 = 2,89 или задовољавајуће (у гра
ницама 2,50 до 3,00, по критеријума да
тим у моделу 2 овог рада).
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Ове моделе је могуће даље развијати
као што је критеријум:

а.3. Од посебног до општег кванти
тативног стања људства снага

То могу бити снаге за командовање,
подршку, обезбеђење уз примену прет
ходних модела (3. и 4) и њиховом даљем
развијању.

б. Моделовање квантификовања свој
става средстава снага

Стање средстава могуће је проце
њивати и вредновати на основу општих
својстава: попуњености (п0) у односу на
прописани број и исправности (ис) сред
става по ТУ.

Опште стање средстава могуће је
вредновати, на основу њихових општих
својстава, по моделу 5, како делова тако и
целине организације, по врстама (нпр.
транспортне органиэације.срј-аутобуси,
ср2- теренска м/в, ср3- теретна м/в,. срн
специјална транспортна м/в итд.) по зако
нима вероватноће на основу попуњено
сти и исправности:

n

Ssr~( ~ПSsri(р0х Џ)/n~Й(Ssri+ Ssђ+Ssrз+ + Ssr,J
i=l

(5)

Даља операционализација могућа је
применом општих закона вероватноће
квантитета и квалитета. Поред својстава
средстава потребне су и вештина руковања
и знања примене операционалних метода.

Пример 3.Модели о релевантним одно
сима и везама организацијских делова и је
диница организације - снага за операцију.

а. Модели о структури акционих сна
га (Sst)·

Структурно стање снага (Sst) је могу
ћеразвити изразом:

n
~ Soj

Sst~1=1 _

n

при чему су:
ISoj - сума стања организацијских је-

диница;
n - број чланова анализе.
i - анализирани број чланова.
У односу на потребну ефективност, чи

ји је критеријум релативна покривеност
функција јединица носиоцима делатности,
појединачно, посебно и општеорганизаци
оно-структурно стање снага може бити: по
вољно,делимично или незадовољавајуће.

б. Модели о функционалним својстви
ма акционих снага (FSaksnJ

Могућа је примена у односу на садржа
је делатности: од организационе јединице
до организационе целине оперативних
снага.

б.1. Модели о функционалној ефика
сности снага (FEfsng)

FEfsng~ k FStMdZ+kFSЮp + k FStdop (?)
L:k

при чему су:
k - коефицијенат значаја оргаизацио

ног дела по укупностање снага(може би
ти 3,2 или 1);

FSt Mdz- функционално стање дела
организације за менаџмент;

FSt Ор - функционално стање опера
тиво-извршногдела снага;

Fstdop - функционално стање дела за
обезбеђење снага.

Решени пример: стање Fefsng моде
ловане транспортне јединице је:

(Зх2,89+3х2,78х2+2,83):Lk = (7,77+8,34+5,66): 8 = 21,77: 8~ 2,721.

(6)

Операцијски модели
Са становишта акције и сврхе модела,

операцијские моделе именујемо и као симу
лационе-акционе, који обухватају операци
ју као целину или сегментни оперативни
односно они који изражавају односе укупних
оперативних величина (на пример оператив
них снага ма ког нивоа: део КиР, борбени
део, део подршке и логистике) или посебни
сегментни (који важе за поједине фазе и
гране операција). Треба још нагласити да је
могућа примена и статистичких модела
најчешће код испитивања оперативних ме
ра на кратак рок или код краткорочних прог
ноза (у периоду мањем од једне године). Та
ко, рецимо, могуће је испитивати утицај
опремљености оперативних снага на морал.
Истраживања операција уз помоћ модела
садрже и низ недостатака. Иако модели ни
су довољан услов за ваљано разумевање
операција, они су данас неопходан начин по
везивања теорије и праксе и освајања нових
простора људског сазнања, посебно у гра
ничним областима оператике и операција.

Пример 4.Моделовање релевантних
елемената способности снага у операци
ји као целине.

Један од елемената способности сна
га, као организације, је њихово делатно



стање, које одражава синергетске односе
и везе снага и окружења посредством
подручних задатака'. Ови задаци утичу на
ефикасност снага.

Модели о делатном стању снага
(Dssnaga) одражава односе њихове ефика
сности функционисања у односу на задат
ке (тражене ефекте рада)што је могуће из
разити моделом:

Dssnaga =>FEforgx UmObOr

при чему је ИтОЬОrуспех мера у при
премама, организовању и извођењу ак
тивности, који је могуће моделовати по
општем изразу:

UmObOr=>(SljOr+ SsadrzajaObaktivnosti):n (9)

Развијени облици модела могу обу
хватити дефинисане обиме и потребе ко
манде-штаба не само делатног стања
било које организације-јединице опера
тивних снага уз примену метода кванти
фиковања.

Решенипример: (2,721х((2,89+2,78):2)=
(2,721х2,835) = 90,7% х 94,5%~0.907-
хО,945~0,857 или 85,7% или 2,57, што је
по конкретним критеријумима повољно.

У зависности од сегментног и укупног
делатног стања акционих снага могуће је
процењивати и вредновати стање њихо
вих способности у односу на краће и дуже
периоде.

РАТНА ИГРА

Ратне игре су специфичан методски
оперативни процес и поступак који даје ле
гитимитет оператици, као научној дисци
плини и вештини. Као процес специфичан
је облик конкретне анализе оперативне ак
ције у целини. Као поступак представља
усмерен низ активности подршке (аргумен
тације) решавања конкретног оперативног
проблема. Ратна игра је плански поступак
који се у поступку одлучивања примењује
ради идентификације структуре акције то
ком које се реализују задаци.

Њена сврха је подршка ефективном и
ефикасном ангажовању снага у операцији.

Њена улога је средство подршке ко
манданту и штабу да донесе целисходну

6 У теорији организационих система, којима припада
ју и операцијске снаге, задаци су класификовани на
подручне и процесне. Детаљније: Милош, Антон: "Ор
ганизација за руководиоце", Савремена администра
ција, Београд, 1989.

(8)

одлуку у условима сукоба - борбе. Као ана
лиза, подршка је субјекту одлучивања - ко
манданту - штабу у закључивању, одређи
вању и идентификацији о:

1. начину употребе борбене моћи вла
ститих снага;

2. формирању реалне визије;
3. предвиђању догађаја у зони опера

ције;
4. условима и ресурсима потребним

за успех;
5. употреби сопствених снага;
6. противничким предностима, недо

стацима, тежишту дејстава и одлучујућим
тачкама;

7. захтевима за координацију да би се
постигли жељени резултати као и

8. оптималним курсевима акције снага.

Процес ратних игара

Ратне игре су дефинисан процес, са
правилима и фазама, помоћу којег се обез
беђује визуелизација тока операције. Про
цес разматра распоред сопствених снага,
предности, слабости, као и противничке
снаге и средства и вероватне курсеве акци
је и карактеристике зоне операције. Ратне
игре се ослањају на доктринарне ставове,
тактичку процену и искуство. Усмеравају па
жњу штаба на сваку фазу операције у ло
гичном следу. То је процес акције, реакци
је и противакције. Ратне игре стимулишу
идеје и дају увид, који се другим методама
не може добити. Истичу тежишне задатке
и повезују их са тактичким могућностима.
Ратне игре су најзначајнија фаза током ана
лизе и поређења курсева акције.

Најчешће, полазна тачка ратних игара
је курс акције, којим почиње и развој плана,
одређујући предности и слабости сваког
курса акције. Ратне игре тестирају курсеве
акције или побољшавају већ разрађен курс
акције. Током процеса могућа је идентифи
кација непредвиђених критичних догађаја,
задатака, захтева и проблема.

Поступак ратних игара
Поступак ратне игре обликују правила

и надлежности носилаца активности. Пра
вилима се одређује: објективност; преци
зност анализе предности и слабости сва
ког курса акције; процена прикладности,
остваривости,прихватљивости, изводљи
вости и јединствености курса акције; начин
закључивања и прикупљање података.

Надлежностима се регулишу одговор
ности за координацију рада носилаца ак-



тивности за време ратних игара како вла
ститих снага тако и противника у сукобу -
борби.

Ток ратних игара одвија се применом
одређених техника и методских поступака.

Ток извођења ратних игара
Одвија се реализацијом садржаја:
1. прикупљања средстава;
2. израде листе расположивих снага;
3. израде листе претпоставки;
4. израде листе познатих критичних

догађаја и одлучујућих тачака;
5. одређивања критеријума оцењивања;
6. избора метода ратних игара;
7. избора метода за бележење и при

казивање резултата и
8. разигравањем борбених дејстава и

процена резултата.
Субјекти одлучивања усмеравају ток

ратних игара приступом, обухватом ни
воа садржаја и носилаца активности као
и методским поступком одлучивања.

А) Приступ. Може бити: 1. по фазама
процеса рада и 2. по проблемима и то: а/
сегментни у односу на организацијусна
га; и/или активности организације; б/ це
ловити у односу на моћ снага и ток акције
у целини и в/комплексни, као сценарио.

Б) Обухват:по садржајима може бити
елементарни (КиР, б/д, обезбеђења и
ЛоП), посебни (садржаји дејстава и про
тивдејстава) и општи (курсеви акције) а по
нивоима носилаца активности - специ
јалиста, координатора, помоћника, начел
ника штаба и команданта.

В) Методски поступак може бити
секторски, тимски и комбиновани, а у
оквиру њих групни и ланчани.

Г) Кључно питање снага у ратној
игри: "КО" - по развојним фазама одлучи
вања, и то:

1. "КО" - као потребна целина снага: у
односу на оперативне активности ( на
пример оперативни развој, мобилизациј
ски развој, оспособљавање, тип дејства и
потребна својства (способности, однос
снага, догађаји, сценарија, упоређивање
варијанти).

2. "КО" - структура снага. На пример
за одбрамбену операцију: груписање по
фронту и по дубини, ешелони, снаге опе
ративног распореда, главне и помоћне
снаге.

3. "КО" - тип снага. На пример: 1. у са
ставу ешелона: формацијска - привреме
ни састави; 2. у саставу снага оперативног
распореда: формацијска - привремени
састави; 3. у саставу главних снага-форма-



цијска- привремени састав; 4. у саставу по
моћних снага: формацијска-привремениса
стави.4. "КО" - варијанте ангажовања вла
ститих снага: 1. највероватнија 2. најтежа.

5. "КО" - конкретизација јединица. На
пример: у саставу ешелона, у саставу сна
га оперативног распореда, у саставу глав
них снага, у саставу одређених конкретних
јединица и састава.

6. Конкретизација обухвата и претпочи
њавања, придавања, формирања, образо
вања у саставу помоћних снага.

Д) Одговор "КАКО" извести операци
ју - разрадом сценарија. Сценарио је мо
гуће разрадити по варијантама. Осим тога,
израђују се листе: способности, извршила
ца, догађаја, критеријума и друге.

1. По сценарију обухват способности
може бити: људства, средства и успех
мера. Ове сценарије је могуће операцио
нализовати применом модела (од 1. до 9.
развијених и приказаних у претходним пи
тањима) процене и вредновања квантита
тивно-кваитативних својстава елемената,
делова и снага у целини.

2. Следећи корак је рангирање снага
по способностима, предлог и предузима
ње мера за побољшање успеха.

Практичан пример: израђена је листа
извршилаца. Применом претходно разви
јених модела, (посебно 2,4,8, и 9), могуће
је извести и квалитативно-квантитативну
листу вреднованих својстава извршилаца,
којима је могуће смањити неизвесност у по
гледу предузимања мера за побољшање
успеха и конкретизовати њихово тежиште
и садржаје.

Једна од могућих конкретизованих ли
ста извршилаца приказана је у наредним
стубцима.:

ЛИСТА ИЗВРШИЛАЦА
а)мтбр* б)мбр*
а. брКоВ а.брКоВ
мтбр мтбр
б.брКоВ б.брКоВ
мтбр мтбр
в.брКоВ в.брКоВ
мбр* мтбр*
мтбр* мтбр~
пбр пбр
3. Листа догађаја може обухватити: број

циљева и ефикасност (нпр. неутралисати
омести 1) и разигравање по сценама ( од
А до ....н).

7 Означава разлике између типа потребне јединице у
снагама, као целини за операцију (напомена аутора).

Сцена А: (пример): Еволуционирање
непријатеља (коефицијенат значаја 3,2, 1):

1.1.ваздухопловна и противваздухо-
пловна дејства,

1.2.извиђање,
1.3.артиљеријско-ракетна и против
артиљеријско-ракетна дејства,
1.4.противтерористичка дејства,
1.5.противдиверзантска дејства,
1.6.противваздухопловна одбрана
1.7.садржаји обезбеђења.

Могући приоритет критеријум ефикас
ности дејстава изражен бројем циљева.
Практичан пример:

- уништити: 5% и више циљева - 3; од
2 - 5% - 2; мање од 2% - 1;

- неутралисати: 30% и више циљева- 3;
од 20-30% - 2, мање од 20% -1;

- омести: 30% и више циљева - 3; од
20-30% - 2; мање од 20% - 1.
Приступа се вредновању значаја (сте

пеном утицаја) садржаја дејства-обезбеђе
ња по општи успех операције коефицијен
тима значаја(нпр. од 3 - велики, 2 - сред
њи, 1 - мали)

ЗАКЉУЧАК О УСПЕХУ: могућ је по
моделу

Uspeh => (Z:C) x(kzc)/ п (1 О)

- (IC) - збир броја циљева,
- (kzc) - _коефицијенат значаја,
- п - t>poJ сабирака.
Практичан пример:
варијанта 1. (3 + 2 + 3 + 2 + 1+2 + 3) ! 7 = 15:7 ~ 2,14
варијанта 2. (3 +2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 3) 17 = 16:7 ~ 2,22

Сцена Б: (пример): Наступање непри-
јатеља (утицај садржаја на борбену рад
њу 3,2, 1):

1.1. ваздухопловна (ВД) и противваз
духопловна дејства (ПВД),
1.2. артиљеријско-ракетна и проти
вартиљеријско-ракетна дејства
(ПАРД),
1.3. пешадијска и противпешадијска
(п/п) дејства,
1.4. оклопна и противоклопна дејства
(ПОД),
1.5. инжињеријска и противинжиње
ријска (п/и) дејства,
1.6. противваздухопловна дејства
(ПВД) и1 .7. садржаји обезбеђења.

Сцена В: пример: Дејства у првом по
јасу одбране (утицај садржаја на активн.
3,2,1)



BUДDBU, PDДDBU

1.1. пешадијскаи п/п дејства,
1.2. ваздухопловна и ПВД,
1.3. артиљеријско-ракетна и ПАРД,
1.4. оклопна и ПО дејства,
1.5. инж. и п/идејства,
1.6. противваздухопловна одбрана,
1.7. ПНХБОб
1.8.ЛоПо и 1.9. садржаји обезбеђења

4. Листа критеријума. може бити: си
ПЈуациона, организациона, срункционална
и редноевње игре.4.1.Ситуациона. Може
бити по вврщентеме, у оквиру сценарија.

Пример: вероватноћа изражена вред
ностима 0,00 до 1,00 по варијантама.

4.2.Организациона.Можебити: 1.кван-
ПЈИПЈаПЈивнаи 2. квелитетивнв.

Пример: изражавање односа - веза:
кванПЈиПЈаПЈивних- квалиПЈаПЈивних
повољно: 2,50 - 3,00
делимично: 1,50 - 2,49
неповољно: до 1,50
4.3.Функционална. Може бити: спо-

собности извршилаца, догађаја.

Снимио: Ј. Мамула



Пример: однос између квантитета и
квалитета

повољан: 2,50-3,00
делимичан: 1,50-2,49
неповољно: до1,50
4.4.Вредновања у игри.
Пример: способности извршилаца у

догађајима изражене вероватноћом: 0,00
ДО 1,00.

Ђ) ЗАКЉУЧИВАЊЕ - ВРЕДНОВАЊЕ:
(На пример: техником пондерисања

по законима вероватноће).
1. У односу на СЦЕНАРИО:
ВАРИЈАНТА 1. ВАРИЈАНТА 2.
2. Квантитет извршилаца и квалитет

извршилаца
ПОВОЉНО: 2,50-3,00 ИЛИ 0,84 ДО 1,00
делимично: 1,50-2,49 или 0,52 до 0,83
неповољно:до1,50 мање од 0,52

3. Способности извршилаца
За ВАРИЈАНТУ 1. За ВАРИЈАНТУ 2.

По елементима
По извршиоцима
У целини догађаја

4. Избор догађаја: највероватнији
У ВАРИЈАНТИ 1. У ВАРИЈАНТИ 2.
Сцена А: 2,14 или 0,71 2,22 или 0,74
Сцена Б:1,88 или 0,63 1,66 или 0,55
Сцена В:2,15 или 0,72 2,00 или 0,67
Опредељење:2,15или 0,72 2,22 или 0,74

ПРЕДНОСТИ -СЛАБОСТИ
Завршни корак: РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕ

МА - опредељење за варијанту 1 или 2, о
чему одлучује командант.

Закључак

Моделарностје једна од важнихкарак
теристика ратне игре - методеоператике.
Методоператикеје не само систематичан
и на науци заснован приступ проучавању
оперативнихпроблема,већ и практичниак
циони приступ операцији.

Апстракција оператици уз моделова
ње и симулације може успешно заменити
експеримент. Она је поступак мисаоног
уопштавања којим се долази до најопшир
нијих појмова (категорија) и законитости.

Ратнаигра се заснива на моделовању
акцијеи разрадињених курсева,штојој да
је акциону специфичност, како по једин
ственом логичком приступу одлучивања,
тако и по решавањубројних питања и про
блема.

Логичко индуктивно-дедуктивно за
кључивање и његови принципи у одлучи
вању,посебноратнојигри,саставнису део
оперативног метода. Потребно је да опе
ративнаанализа буделогички кохерентна,
али и верификована у пракси.

Радиадекватнијегпредстављањасло
жених оперативних феномена у операти
ци се приступапроучавањумодела.Модел
је мисаона слика оперативних појава која
по структури и функцијама одговара про
цесу материјалних, ресурсних и других
токова у операцији.Акционе моделеје мо
гуће и потребно развијати као основу рат
не игре.Уразвојумоделапотребноје усме
рење команданта, којом треба дефиниса
ти и приступе операционализацији ратне
игре као поступка,процеса,процедуре,по
себно у доменима који су условљени су
бјективномприродомодлуке и (не)одређе
ности сукоба- дејстава- борбенихдејста
ва као и односа и веза ( на пример квали
тативно-квантитативних)и утицаја чинила
ца (на пример одлучујућих, обликујућих,
опредељујућих)у фазамаоперације,опци
јама и избору варијанти - курсева акција.

Ефикасност и целисходност ратне
игре корисна је штабу и команданту у за
висностиод заснованостимоделане само
на начелима и принципима већ и његовој
операционализацији у курсевима акције,
утемељеној на аргументима, реалним од
носима и везамаљудских, командних, ма
теријалних, енергетских, информационих
и дејствених токова у операцијама.
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МЕНАЏМЕНТ ОБАВЕШТАЈНИХ
ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА

Пуковник др Драган Болић

н раду се презентују.активности везане за обавештајнуде
латност као значајни елементи у процесу одлучивања у
систему командовања. Посебно су објашњени појмови

"обавештајни податак" и "обавештајна информација" и разјашњене
постојеће дилеме.

*Аутор ради у Војнообавештајној агенцији МО

Сагледавање проблема менаџмента
обавештајних информација и података
захтева јасно и прецизно дефинисање
појмова "обавештајни податак" и "обаве
штајна информација" и успостављања ве
зе са информацијом и податком.

Појам информација користи се скоро у
свим ситуацијама. Уско је повезан са мно
штвом значења: обавештење, ограниче
ње, комуникација, управљање, податак,

знање, значење, симбол, нумерички при
каз несигурности исхода, мера организо
ваности (неорганизованости) система,
инпут у организам или систем, релација,
узрок или утицај који води у трансформа
цију, опажај, запис, документ, роба и др.
Информација је значајан појам за све на
уке (математика, информатика, логика,
лингвистика, уметност, друштвене науке,
медицина и др.) које се баве симболичком



комуникацијом. То указује на то да тај по
јам има интердисциплинарну димензију и
да га није лако схватити и једноставно де
финисати.

У пракси и литератури често се користе
термини информација, податак, обаве
штајни податак, обавештајна информа
ција, а разлика није јасно дефинисана. Та
ко се један исти појам сматра податком и ин
формацијом, односно обавештајним по
датком или обавештајном информацијом. То
узрокује многе практичне проблеме и неја
сноће. Имајући у виду значај обавештајних
информација за процес доношења војних
одлука, за рад и ефикасност информацио
них и борбених система неопходно је раз
јаснити "путеве", методе и технике којим се
долази до обавештајних информација.

Од мноштва значења појма информаци
ја, у овом раду обрађено је дефинисање и
однос податка и информације у друштве
ним наукама, а делом природних, органи
зационих и информатичких наука, као и ве
за са појмовима обавештајни податак и
информација. Презентовани су модели
стицања научних сазнања и идентични
процеси у обавештајној делатности.

1 Доктрина Војске Србије, Медија центар .Одбрана",
Београд, 2010.

Обавештајна делатност

За сваког војсковођу је од изузетног
значаја да правовремено сазна намере
противника и да прати ток дејстава у зони
операције и интересовања. Да би се то
реализовало, сваком команданту су неоп
ходне правовремене, квалитетне и тачне
обавештајне информације као предуслов
остварења циља операције и спречавања
изненађења.

У свим оружаним снагама постоји на
менски састав (обавештајна служба) који
реализује обавештајно обезбеђење. Оно
обухвата прикупљање, обраду и коришће
ње обавештајних података о стању и наме
рама носилаца угрожавања безбедности,
простору ангажовања снага и времену ра
ди спречавања изненађења и правовреме
ног реаговања на насталу ситуацију.' Реа
лизација за конкретне задатке врши се кроз
обавештајни циклус.

Да би обавештајна информација била
достављена доносиоцу одлуке, потребан
је одређен временски интервал за прику
пљање и обраду обавештајних података и
достављање обавештајне информације.
Тај процес носи ризик (посебно ако је вре
менски интервал велик) да се одлука до-

Снимио: Р.Поповић
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носи на основу "слике" бојишта, која није
у сагласности са реалним стањем' у зони
операције и интересовања. Зато рад са
обавештајнимподацимаи информацијама
заузима изузетно значајно место у обаве
штајнојделатностии процесуодлучивања.

Податак и информација

У стручној литератури постоје различи
те дефиниције појмова податак и инфор
мација. Различите дефиниције најчешће
су условљене научним областима и прак
сом. Разматраће се две групе дефиници
ја које се односе на: друштвене науке и
природне, организационе и информатич
ке науке.

Податак
Речподатакпотичеодлатинскеречиda

tиm, што значи део информације. Податак
се у теорији и пракси најчешће повезујеса
појмоминформацијаилисе користикао си
ноним. Постоје различитедефиниције пој
ма податаккоје конкретноуказују на њихо
ве разлике и међусобниоднос. То се изра
жава квалитетом и местом у процесу (на
учног) сазнања. Податакје на почеткупро
цесасазнањау којемсе применомнаучних
метода и техника добија информација. По
Сакану њиховоднос"можесе сматратикао
однос сировог материјала према произво
ду.'" Наведене дефиниције појма податак
изражавају разлике и однос према инфор
мацији.

Подаци (енг.data) јесу знаковни приказ
чињеница и појмова који описују својства
објеката и њихових односа у простору и
времену.Податакје нематеријалнеприро
де, он једноставно постоји у мислима и
нема значење унутар или изван свог по
стојања или о самом себи, па се придру
жује значењу којим се описују својства
објеката. Може постојати у било којем об
лику, био употребљив или не. Облици по
датака су звучни, сликовни, бројчани и
текстуални. Евидентирају се на пригодне
начине. Структуру податка чине: значење
(назив и опис значења одређеног свој
ства), вредност (мера и износ) и време.
Подаци у контексту и комбиновани унутар
структуре чине информацију.4Податак је
једноставна необрађена изолована миса
она чињеница која има неко значење.
Исто тако, податак је "конкретно и објек
тивно (посредно и непосредно) сазнање о
стварности, добијено опажањем, конста-

товањем и евидентирањем постојања или
непостојања неке чињенице, а преко од
говарајућег индикатора. Представља по
четно и недовољно проверено сазнање
првенственошто се добија личним опажа
њем и констатовањем.Међутим, каснијим
вредновањем и проверавањем податак
постаје услов за утврђивање сазнања ве
ћег научног домета".'

Према Милосављевићу: ,,Податак је
наше непосредно или посредно искустве
но сазнање о реалним чињеницама одно
сно о појавним чиниоцима природних,
психичких или друштвених појава које мо
гу имати облик природних творевина
(предмета, енергија, простора, времена,
флоре, фауне и људи као биолошких,
природних бића), материјалних и духов
них творевина људи, као и понашања и
осећања људи. Подаци се користе за про
веру,допуну, проширивање, продубљива
ње и стимулисања научних знања".'

Наведенедефиниције податка (односе
се на друштвене науке) скоро су идентич
не, с тим да су неке непрецизне при де
финисању. Дефиниције указују на значај
података у процесу сазнања, разлику и
директну повезаност са информацијом.

Информација у различитим
научним областима

У свакодневномговоруреч информаци
ја има смисао обавештења, објашњења,
знања, преношења знања и др. Реч инф
ормација'потичеод лат.lnformatio, штозна
чи поучавање, упућивање, упутство, оба
вештавањеи обавештење.Обичносе уз ту
речкористеи многобројниатрибути:семан
тичка, логичка, научно-техничка,новинар
ска, управљачка, итд., што говорида саме
информацијемогу бити веомаразноврсне.
У теорији и пракси издвајају се два гледи-

2 Решење овако значајног проблема почело се нази
рати у другој половини 20. века, захваљујући појави ра
чунара и рачунарске технике. Информатичка подршка
је омогућила командантима (који располажу са најса
временијим - најефикаснијим системима за прикупља
ње, обраду и пренос података) добијање "слике" боји
шта у реалном времену.

3 Сакан, М.: Методологија војних наука, ВИЗ, Бео
град, 2006.

4 http://www.podatak.com
5 Милошевић, Н. :"Организовање и реализовање

истраживања у ратној вештини'', ЦВШ ВЈ, Београд,
1994.

6 Милосављевић С, Радосављевић,: Репетиторијум
из методологије друштвених истраживања, Институт
за политичке студије - Београд, Београд, 1988.

7 Вујаклија, М: Лексикон страних речи и израза.



шта на информацију: (1) као сазнање и (2)
као форма. Прво гледиште је повезано са
употребном вредношћу информације, а
друго са проблемима форме, записивања
и заштите информација.

У приступу дефинисања појма инфор
мације постоје разлике у друштвеним, ор
ганизационим, природним и информатич
ким наукама, мада у формалном смислу
нема суштинских разлика.

У друштвеним наукама појам информа
ција представља се као ново сазнање на
стало у процесу (једносмеран или двосме
ран) у којем окружење утиче на примаоца.
Као прималац подразумева се свесно биће',
То се види у наведеним дефиницијама тог
појма: (1) информација је значење које чо
век приписује подацима у складу са општим
договорима'; (2) информација је новост ко
ја повећава степен знања - инкремент по
већања знања; (3) информација предста
вља пресликавање стања једног субјекта у
стање другог субјекта, при чему ово пресли
кавање на други субјекат ме мора да буде
истоветно код свих субјеката; (4) .информа
ција" је све оно што даје нове податке, или
нова обавештења о некој чињеници или не
ком догађају, који нису били раније позна
ти"; (5) информација" је значење којим
људско биће описује податке, служећи се
прихваћеним средствима; (6) реч .инфор
мација'" значи обавештење чији је смисао
у конкретним случајевима разумљив. Наи
ме, информација значи: предају, преноше
ње и примање података разних језика
(обични, научних, вештачких) путем ра
зних техничких средстава (бубањ, трубе, те
леграф, телефон, радио, ТВ). Најкраће ре
чено, информација је формирање, слање,
преношење и примање података или опште
ње помоћу знакова, између човека и чове
ка, човека и машине и машине и човека.

Критикујући схватање информације као
било каквог преношења дејства или утица-

8 Мисли се на људе и машине са вештачком интели
генцијом. Животиње такође располажу одређеним об
лицима свести и знања и остварују релације са својим
окружењем слично људима, али њих не разматрамо у
контексту ових дефиниција.

9 Станковић, Р. Маринчић, Д.: Рачунарство и инфор
матика, уџбеник, Завод за уџбенике и наставна сред
ства, Београд, 2001.

10Ђорђе Надрљански, Информатика за наставнике,
УФ Београд, 1996.

11 Правило ФМ-106 Информациона операција (пре
вод), Београд, 1994, стр. 14-19.

12 Шешић, Б.: Основи логике, "Научна књига", Бео
град, 1971.

13 Georg Кlaus, Кибернетика и философија, Москва,
1963.

ја, Џорџ Клаус тврди да су људи творци и
носиоци информација, да информација мо
ра имати одређени смисао, тј. да мора би
ти носилац значења, да представља цели
ну која се састоји од извесног физичког но
сиоца и извесне семантике и чисто физич
ка дејства, која се јављају у затвореним си
стемима управљања, "немају никакве се
мантике па не могу представљати никакву
информацију" .1'

Другачији приступ дефинисању појма ин
формација види се у области природних,
организационих и информатичких наука. Ту
се полази од система који могу имати ви
ше различитих стања, односно када посто
ји неодређеност стања у којем се систем на
лази. У тој области посматрају се два
основна аспекта: утицај квалитета инфор
мације на функционисање система и запи
сивање (облик), чување и руковање инфор
мацијама. Чињеница је да информација мо
же бити трансформисана у физички процес
(сигнал) или да буде представљена као ал
фанумерички запис на различитим медији
ма. У тим облицима она се налази у систе
мима и утиче на њихово функционисање.

У великом броју дефиниција појма инфор
мација истиче се њена основна карактеристи
ка, тј. способност да смањи неизвесност у си
стему или појави. Ради илустрације наводи
мо неколико дефиниција.

Норберт Винер дефинисао је информа
цију у систему као меру његове организо
ваности, док је неодређеност система ме
ра његове неорганизованости. По Винеру,
неодређеност је само негација информа
ције, као одраз у огледалу. Количински су
оне једнаке. Колико има неодређености у
експерименту пре, толико има информаци
је у експерименту након реализације слу
чајног догађаја. Другим речима, када се го
вори о количинама, у истим системима је
диница, (информација)= (неодређеност).

Информација о исходу експеримента
сасвим поништава, анулира, неизвесност
- ентропију. Она је квантитативно једнака
ентропији којом је систем био окарактери
сан пре доласка до информације, па се
назива и негентропuја, по Клоду Шенону
(Claude Shannon).

Навођење Винерове и Шенонове де
финиције има циљ да укаже на другачије
гледање на појам информације у природ
ним и организационим наукама и инфор
матици.

Неке дефиниције у тим областима су,
у добром делу, сличне дефиницијама из
области друштвених наука. То се види из
следећих примера: (1) основни квалитет
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информације огледа се у томе да се по
моћу ње дође до спознаје о неком догађа
ју чији наступ није унапред одређенг'(З)
информацијаје вероватноћада се систем
налази у неком од могућих стања; (3) ин
формација о стању система има смисла
само онда када се користи за доношење
одлука, или за управљање системом и
процесима; (4) информација је свака вр
ста знања или порука која може да се упо
треби за омогућавање или побољшање
управљања.

Информација је ново сазнање наста
ло као резултат (сазнајног) процеса чији
елементи су: окружење (носилац податка
и податак) - (свесни) прималац - сазна
ње." Веза између окружења (носиоца по
датка и податка) са примаоцем увек је
свесни процес (односи се на људе и ма
шине са вештачком интелигенцијом) или
процес препознавања одређеног сигнала
или инпута. Та веза често се назива "ка
нал преноса", или обрада података. Код
техничких или информатичких система
информација је инпут који утиче на си
стем или окружење у којем егзистира, у
складу са функционисањем система. У
свим случајевима информација има садр
жај (ново сазнање) и форму-облик (писа
ни, аудио, визуелни, електронски или

кодирани). Информација је имовина, тј.
може се назвати и робом, па је неопходно
да се адекватно "складишти", штити и ко
ристи, односно рукује њоме.

Из наведених закључака уочава се
значај утицаја свести, односно процеса
обраде података.

Обрада података је процес претвара
ња података у информације. Да би пода
так постао информација треба имати
значење новости за примаоца, односно
треба утицати на повећање нивоа знања
примаоца. То се реализује помоћу разли
читих поступака: рачунских и логичких,
односно применом научних метода и тех
ника. У овом процесу се ни за тренутак не
сме заборавити да су подаци условљени
примењеним методама и техникама (ин
струментима и поступцима) прикупљања.
Заборављањедоводи до идентификације
обраде података са статистичким третма
ном податка, штоје погрешно. Карактери
стике податка, њихово место у процесу

14 Материјал који се односи на дефиниције информа
ција преузет из: Родић, Б.: Пословни информациони
системи, уџбеник, Факултет за пословну информатику,
Београд, 2003.

15 Ова констатација односи се, у највећој мери, на
друштвене науке.



мишљења и закључивања на основу њих
имају у поступку обраде и коришћења де
терминирајући значај.

Изведени закључци и дефиниције појмо
ва податак и информација, у великој мери
могу се користити за дефинисање појмова
обавештајни податак и информација.

Обавештајни податак
и обавештајна информација

Обавештајна делатност за свој основ
ни циљ има прикупљање обавештајних
података, њихову обраду и правовремено
достављање продуката обраде (инфор
мације) доносиоцима одлука, односно ко
рисницима. У обавештајној делатности,
па тако и у војној теорији и пракси, појмо
ви обавештајна информација и податак
врло често се некритички користе, одно
сно често се изједначавају по значењу.То
указује на потребу прецизног дефиниса
ња тих појмова и разјашњење постојећих
дилема и нејасноћа.

16 Милосављевић, С.: Репетиторијум из методологи
је друштвених истраживања, Институт за политичке
студије Београд, Београд, 1988.

17 Најчешћа ограничења или проблеми су недоста
так времена и потребне количине информација о
претњи.

Обавештајни податак
Појам обавештајни податак код нас се

најчешће користи двосмислено, и то као:
свако прикупљено сазнање о претњи,
простору борбених дејстава, времену и
другим објектима и као продукт обраде
података.Да би се дефинисао појам "оба
вештајниподатак"потребноје поћи од пој
ма податак. Из претходних дефиниција
појма податак,у овом тексту прихватљива
је дефиниција у којој се констатује да је
"податак непосредно или посредно иску
ствено сазнање о реалним чињеницама
односно о појавним чиниоцима природ
них, психичких или друштвених појава ко
је могу имати облик природних творевина
(предмета, енергија, простора, времена,
флоре, фауне и људи као биолошких,
природних бића), материјалних и духов
них творевина људи, као и понашања и
осећања људи. Подаци се користе за про
веру,допуну, проширивање, продубљива
ње и стимулисања научних знања"."

При дефинисању појма обавештајни
податак треба имати у виду и његову
практичну употребу,односно окружење" у
којем се најчешће ради. Због тога су нео
пходна одређена прилагођавања наведе
не дефиниције практичним потребама.То
се, пре свега, односи на то да се прихва
ћеној дефиницији податка додају одређе-
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ни, условно названи, атрибути" (нпр.: да
се наведе извор податка, ...). Појам оба
вештајни податак може се дефинисати на
следећи начин: "Обавештајни податак је
сваки прикупљени садржај, о објекту ин
тересовања (претња, суседне и друге др
жаве, организације, простор борбених или
нератних дејстава, време) и другим фак
торима, који обавештајна служба користи
за добијање обавештајних информација.
Састоји се од садржаја и атрибута (извор

) "податка, ....
Ради лакшег рада са обавештајним по

дацима, у пракси се користе различите
класификације:

- по предметности: противник, време,
земљиште, .... ;

- по облику: визуелни (текст, број, сли
ка, фотографија, скица, цртеж, предмет,
објекат, средство, систем и др.), аудио,
мирис, укус, сигнал," комбиновани;

- по сложености: прости и сложени;
- по приоритету: без и са приоритетом;
- по потпуности: потпун и непотпун;
- по тачности - најчешће се користе

две врсте скала: текстуалне (тачан, ве
роватан, ...) и бројчане - проценат (нпр.
90 %) узима се као вредност податка (са
знања).

Дефиниција обавештајног податка и
приказане класификације указују на сло
женост при раду са обавештајним пода
цима, њихову специфичност и везу са
обавештајном информацијом. То посебно
изискује организованост рада која се ма
нифестује кроз правовременост, објектив
ност, непрекидност, флексибилност и
тајност.

Обавештајна информација
Обавештајна информација, формално,

умањује неизвесност циклуса одлучивања
корисника. Садржај обавештајних инфор
мација треба да задовољи намеру коман
данта и умањи неизвесност у погледу
природе одређене одлуке. Застаревање,
као карактеристика обавештајне информа
ције, изузетно је значајан фактор у доно
шењу одлука. Обавештајна информација
добијена пре окончања процеса доноше
ња одлуке смањује неизвесност и утиче на
коначну одлуку. Насупрот томе, обаве
штајна информација примљена после до
ношења одлуке нема вредност или под од
ређеним условима може бити извор неиз
весности.

По квалитету, од обавештајне инфор
мације захтева се да одговори на питања:

шта, ко, када, где, како, зашто (5W+H) или
се доктринарним документима дефинишу
њене карактеристике, нпр: она мора бити:
тачна, адекватна, правовремена, употре
бљива, комплетна, прецизна и заштићена.

При дефинисању појма обавештајна
информација треба да се узме у обзир ре
лација податак - информација, јер су то
скоро идентични процеси и категорије.
Појам обавештајна информација је у не
посредној релацији са обавештајним по
датком. Тај процес се, поједностављено,
може приказати на следећи начин:

Обавештајни
податак

Ново сазнање
(обавештајна
информација)

Обрада
податка

На основу приказане релације происти
че и дефиниција појма обавештајна инфор
мација која представља ново сазнање
добијено обрадом обавештајних података.

У литератури" која се односи на истра
живање друштвених појава, дефинисан је
процес кроз који се од прикупљених пода
така долази до научног сазнања. У њему
се оцењује научна употребљивост и сте
пен тачности искуствених података у свим
фазама стварања искуствене евиденције.
Од реализатора тог процеса захтева се
способност појмовне анализе, теоријска
култура, познавање стања и прилика које
владају у том периоду. Често се назива и
хијерархијски процес сазнања.

Научна заснованост процеса обра
де обавештајних података

У нашој литератури" процес сазнања, тј.
долазак до научних сазнања има дефини
сане следеће фазе: (1) прикупљање пода
така (податак) - добијање елементарних
података о испитиваној појави; (2) издва
јање сасвим одређених података, њихово
"укрштање" и претварање у искуствене на
учне чињенице - извођење тзв. изведених

18 Свака обавештајна служба дефинише атрибуте за
своје потребе у доктринарним документима.

19 Сигнали (радио, топлотни, радарски, инфрацрве
ни, магнетни, итд.) једна су комплексна и сложена гру
па података, чијим изучавањем се бави неколико
наука. Државе и ОС које поседују савремене техноло
гије, коришћењем разноврсних сигнала и сензора,
прикупљају највећи део података.

20 Милић, В.: Социолошки метод, друго допуњено
издање, Нолит, Београд, 1978.

21• Милић, В.: Социолошки метод, друго допуњено
издање, Нолит, Београд, 1978.



обележја, тј. одређених обавештења о по
јави, догађају, итд.; (3) стварање евиденци
је синтетичке природе - научно сазнање
(помоћу класификација, мерила, сложених
поступака). Тај процес, поједностављено
приказан, изгледа овако:

Подаци Обрада Научне
чињенице

Научна
сазнања

Имајући у виду процес обраде подата
ка у научним истраживањима, можемо де
финисати идентичан процес обраде
обавештајних података и коришћења оба
вештајних информација у обавештајној
делатности, у сфери припреме за процес
доношења војних одлука:

Обавештајни
подаци

Обавештајне
информације

Процена
ситуацијеОбрада

Тако дефинисан процес обраде обаве
штајних података и коришћења обаве
штајних информација у обавештајној делат
ности има научну заснованост. То је ква
литет којем увек, када је могуће, треба те
жити у аналитичком процесу.

За аналитички процес у обавештајној де
латности каже се да је он наука и "умет-

ност". Идеална је ситуација да се у про
цесу обраде обавештајних података могу
користити научне методе и технике и на тај
начин добити квалитетне (тачне) обаве
штајне информације. Међутим, обавештај
ни аналитичари раде у реалним условима,
тј. дужни су да тачно у одређено време и
место доставе доносиоцима одлука обаве
штајне информације и процене. То их при
морава да коришћењем и других начина
(интуиција, искуство, оцена атрибута) до
лазе до обавештајних информација, одно
сно да одређене обавештајне податке
презентују као обавештајне информације,
а да при томе знају да немају потребан ква
литет, односно тачност." То указује и на спе
цифичност обавештајних информација у
односу на информацију. Разлика се огле
да у начину на који се долази до обавештај
не информације.

Из наведене релације види се да је до
бијена информација први корак у ланцу
стицања и коришћења знања. Након тога
следи њено коришћење. Значајно је нагла
сити да су обавештајне информације осно-

22 У таквим ситуацијама неопходно је да аналитичар
упозна доносиоца одлуке о тачности обавештајне инфор
мације или процене. Врло често, у пракси, доносиоци од
лука не желе да "чују"да информација није оног квалите
та који они очекују, што отежава рад аналитичара.
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ва за даље поступке у хијерархијском про
цесу и да се на основу њих морају доноси
ти одлуке, односно планирати операције.

У упутству за оперативно планирање и
рад команди у Војсци Србије" пише:
" ... сходно томе, за потчињене и штаб,
претпоставке се прихватају као чињенице,
све док се не докаже другачије". Није по
требан коментар о будућности и квалите
ту плана који се ради на основу претпостав
ки, а не на основу обавештајних информа
ција и процена.

,,Пут" информације најчешће се иденти
фикује са: хијерархијскимпроцесом сазна
ња или (2) фузијом података. Тај "пут" је
у пракси привидно различит у наведеним
процесима, а у суштини је исти. Разлика је
у томе што у првом случају постоји кори
шћење људске свести, а у другом аутома
тизованих информационих система.

Хијерархијски процес сазнања

Хијерархијски процес сазнања- DIKW24

(Data, lnformation, Knowledge, Wisdom)"
представља структурирање података, ин
формација, знања и мудрости у једну ин
формациону хијерархију, где сваки ниво
даје одређена својства изнад и испод оног
претходног. Податак је основни (базични)
ниво, информација даје контекст, знање је
сазнање како га употребити, а мудрост ка
да и зашто га употребити. Модел се теме
љи на следећем низу поступака: податак
долази у облику необрађених запажања и
димензија, информација се обликује ана
лизом веза и односа између података,
знање се обликује користећи информаци
ју за акцију, а мудрост кроз употребу зна
ња, комуникацију корисника знања и
размишљање. Тај процес се шематски
(шема 1) може приказати линеарно.

Према Ацкофу (Russell Аской)" тај про
цес се класификује у пет елемената - ка
тегорија: (1) податак: симболи; (2) инфор
мација: податак који је обрађен да би се мо
гао користити; обезбеђује одговоре на
следећа питања: ко, шта, где и када; (3)
знање: апликација података и информаци
ја; даје одговор на питање: како; (4) сазна
ње: разумевање зашто; (5) мудрост: ева
луација сазнања. Исти аутор истиче да се
прва четири елемента односе на про
шлост, а пети на будућност. Види се да
ови ставови у суштини потврђују приказа
ни садржај на шеми 1. Интересантно је по
везивање одређених елемената "ланца" са
питањима која се најчешће у пракси везу-

Контекст

мудрост

/принципи сазнања
знање

/ Модел сазнања
информација

hзнајна релација
податак Сазнање

Шема 1: Упрошћен модел хијерархијског
процеса сазнања

ју за информацију. Од информације се зах
тева да мора дати одговоре на следећа пи
тања: ко, шта, где, када, како и зашто,
или 5 W+H." Из наведеног се може конста
товати да је хијерархијски процес сазнања
идентичан процесу стварања научних зна
ња, који је наведен у овом тексту.

Употреба обавештајних података
и информација у обавештајној
делатности - фузија података

Нагли развој информатичке технологи
је" и њена примена у свим областима да
је значајне резултате. Изградња информа
ционих инфраструктура омогућава гло
балну комуникацију и електронско посло
вање.

Оружане снаге савремених земаља,
као интегрални део државе, користе ин
форматичку технологију и информационе
системе за своје потребе. Данас је инфор-

23 Упутство за оперативно планирање и рад команди
у Војсци Србије, ГШ ВС, 2008.

24 Www. dikw.htm
25 Податак, информација, знање, мудрост.
26 Www. Ackoff Rusel.com
27 Where, Wheп, Why, What, Who + How
28 У самој суштини практичне организације, поступака

и средстава информатичке технологије је рачунар, од
носно његова примена, те се она може тумачити и као
примена рачунарске технике. Информатичка техноло
гија обухвата: организацију, поступке и средства која се
користе у "преради" информација. Врло често се за
идентификацију информатичке технологије користи тер
мин информациона, што је у супротности са суштином
информатике - аутоматизације "прераде" информација.
Наиме, информациона технологија је и (не)аутоматизо
вана технологија штампе, радија, телевизије и сл. која
се, такође, бави "прерадом" информација. (Родић, Б.:
Пословни информациони системи, уџбеник, Факултет
за пословну информатику, Београд, 2003).



матичка технологија основа информаци
оних система" савремено опремљених
ОС. Она обезбеђује достављање инфор
мација у реалном времену на глобалном
нивоу. Користе је савремено опремљене
ОС са циљем остварења информационе
супериорности" (ИСу).

Информационасупериорност" је пружа
ње разумљивог,вишедимензионалног,пра
вовременог и комбинованог увида у боји
ште, ради подршкевојнимоперацијамара
зних врста,од пружањахуманитарнепомо
ћи, преко мировнихоперацијасве до суко
ба највећег интензитета. ИСу није статич
на, предодређена и мерљива величина.
Она је суштински повезана са специфич
ном ситуацијом и одређена је мисијом,
окружењем и текућом потребомза инфор
мацијом. Основни елементи информаци
оне супериорности су: (1) доминантни
маневар; (2)прецизно ангажовање; (3) за
штитау пуном обиму; (4)концентрисана
логистика. Да би се остварила ИСу нео
пходнаје глобална информациона мрежа
(ГИМ)." Да би системи за фузију били
ефикасни неопходно је прикупити обаве
штајне податке,пре свегатехничкимсред
ствима и системима.

Данашња борбена дејства карактери
ше брзина извођења и примена високо
софистициране технологије. Сукобљене
снаге користе средства комуникација ви
соког интензитета и изузетне криптоза
штите, у врло широком фреквенцијском

29 Информациони систем (ИС) пресудан је у обезбе
ђењу тачних (веродостојних) и благовремених инфор
мација за кориснике (пословни систем). Информације,
које обезбеђује ИС, требало би да имају следеће атри
буте: тачност, благовременост, актуелност, поузданост,
релевантност, потпуност, непрекидност, јасноћу, саже
тост, флексибилност, објективност и тајност. (Родић,
Б.:Пословни информациони системи, уџбеник, Факул
тет за пословну информатику, Београд, 2003).

зо Искуства из последњих ратова показују да је у док
тринама западних ОС остварење информационе су
периорности предуслов за извођење операција
(борбених, неборбених и др.).

31 "Електронски рат - стање и перспективе'', Електро
технички факултет Београд, Београд, 1999, стр. 45-71.
О овом питању посредно је писано и у другој литера
тури, нпр.: Ловрић, Ј.: Електронска опрема и наоружа
ње савременог борбеног авиона, Војноиздавачки и
новински центар, Београд, 1991; Бањац, Д.:Електрон
ска борба у противваздушној одбрани, ВИНЦ, Бео
град, 1986; ARMY (GREEN ВООК 2000-01), The
Magazine of the Association of the United States Army,
2000; Разингер А.: Електронско извиђање и маскира
ње, ВИНЦ, Београд, 1989.

32 "Глобална информациона мрежа представља скуп
информационих могућности придружених процеса и
особља у циљу прикупљања, обраде, чувања, дистри
буције и управљања информацијом на захтев војних и
других релевантних институција".

опсегу. Посебно је карактеристична ин
тензивна употреба технологије прошире
ног спектра. Имајући све то у виду, морају
се користити различите врсте сензора за
прикупљање података, претпроцесора
сигнала у системима фузије података ко
ји морају да уоче, препознају, идентифи
кују, лоцирају и трагају за сигналима у
зони операције и интересовања.

Велики број података који пристижу из
више специјализованих сензора неопход
но је обрадити. Потреба за све бржом
презентацијом и проценом података, која
мора бити брза, тачна и реална, захтева
нове технике и методе.Те методеобраде,
оцењивања и процењивања података, ко
ришћења и презентације прикупљених
информација у процесу командовања и
управљања дефинишу се као фузија по
датака (шема 2). Она је постала инте
грални део свих војних система, од оних
најнижих до најразвијенијих.

ПРВИ НИВО
Обрада сигнала и процеси

са резултатима обраде сигнала

Шема 2: Упрошћени приказ фузије података

У првом нивоу система фузије подата
ка (прва фаза) првенственосе ради на об
ради сигнала, односно примарни циљ
овог нивоа је да изврши претварање хе
терогених сигнала у стандардизованесиг
нале, који ће моћи даље да се користе у
систему.

Друга фаза - агрегација: обухвата
процесе у којима се с више страна анали
зирају резултати прве фазе и претходно
повезане ентитете комбинује са циљем
формирања ентитета који се прилагођа
вају хијерархијској структури чији се мо
дел повезивања већ налази у систему.То,
у ствари, значи да се покушава прећи од
приказивања много појединачних ентите
та на приказивање већих групација, као
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што су пукови, бригаде, дивизије, итд. Је
дан од основних задатака агрегацијејесте
да, што је више могуће, смањи број прет
поставки и да елиминише мало вероватне
хипотезе.

Трећа фаза - фузија: укључује све про
цене којима се, сходно претходниманали
зама, процењују слабе тачке и намере
противника, врши процена опасности и
претњи, као и анализа могућих против
ничких поступака. Контролишу се и ком
бинују ентитети нижег нивоа у неке нове
или већ постојеће ентитете вишег нивоа.

Други ниво претпостављаодређивање
ситуација и њену процену.У овом нивоусе
користе: (1) резултатидобијени агрегаци
јом и фузијом; (2) временски услови и
услови у окружењу; (3) базе података које
садрже претходнодефинисане елементе;
(4) способност индуктивног закључивања
онога ко обрађује податке.

У индуктивнимпроцесимазакључивања
користе се могућности експертских систе
ма. На процес у другом нивоу утиче и до
ток података који се добијају од сензора.
Отудадруги ниво мора бити опремљенин
терактивним динамичким инструментима

како би се прилагодио интерпретацији
неочекиваних ситуација и услова.

Циљ трећег нивоа јесте да процењује
могућности издвојених снага противника
да нанесе губитке властитим или саве
зничким снагама. Ова предвиђања се за
тим користе за процену губитака и развој
процене величине губитака. Спровођење
ових модалитета процене и предвиђања
је веома тешко реализовати,тако да се за
посебне примене користе специфична ре
шења.

Индуктивни процеси другог и трећег
нивоа изводе елаборатори,углавном пре
ко експертских система. Све наведене
процесе реализују системи за фузију" по-

33 Списак програма - пројеката који следе не обухва
та све примене фузије података и сачињен је на осно
ву значаја система. Неки од програма и система запад
них земаља за фузију података су: "Seeker'' ракетног
система AMRAAM, ICAAS (lntegrated Control Air-to-Air
Superiority) у ваздухопловству, JSTARS (Joint Surveil
lance and TargetAttack System), ASTOR (Велика Брита
нија), ORHIDEA (по новом HORIZON)- Француска, LO
CE (Limited Operational Capability Europe), за потребе
копнених снага. ASAS (All-Source Analysis System) за
копнене снаге америчке војске и ENSCE (Enemy Situa
tion Correlation Element) за потребе ваздушних снага
америчке војске, NTCS (Nave Tactical Command System).



датака чију интеграцију обезбеђују кому
никациони системи."

Таква намена савремених система под
разумева да ће они бити изложени интен
зивним електронским дејствима. То подра-

34 Примери комуникационих система: MILSTAR (Mili
tary Strategic - Tactical and Relay Satellite) - сателитска
мрежа за стратегијску комуникацију; JTIDS (Joint Tac
tical lnformation Distribution System) - комуникациона
мрежа за пренос говора и података помоћу вишестру
ког приступа на бази временске расподеле.

35 Према (ISOOO)то је поступак утврђивања, контро
лисања и свођења на минимум или елиминисања опа
сности по сигурност које могу имати утицај на
информационе системе, уз прихватљиву цену. Посто
ји више начина третирања ризика: избегавање ризика,
задржавање ризика, смањивање ризика и пребацива
ње ризика. У складу са прописаном процедуром за ре
шавање таквих проблема корисник доноси одлуку о
начину избегавања ризика (Родић, Б. и Ђорђевић, Г.:
Да ли сте сигурни да сте безбедни, Југословенски за
вод за продуктивност рада, Београд, 2004).

36 Идентичан модел постоји у америчким доктринар
ним документима. Он се састоји од хијерархијске
структуре: data - information - intelligence. Не постоји
потпуна идентичност због вишестуких значења речи
intelligence.

зумева предузимање мера заштите (без
бедности) и управљања ризиком.""Из наве
дених примера система за фузију види се
њихова оријентација на одређене области
(ваздух, копно, море и др.). Резултати (са
знање) рада тих система зависе од квали
тета сензора и самог система за фузију. Раз
вој и напредак информатичких технологи
ја ствара услове за прогрес и у тој области.

У тој целини види се скоро потпуна слич
ност процеса стицања научних сазнања са
фузијом података. То даје аргументе да се
код нас, у обавештајној делатности, прихва
ти понуђени модел менаџмента обаве
штајних података и информација: обаве
штајни податак - обавештајна информа
ција - процена ситуације. Исти модел" мо
же се приказати и у облику пирамиде (ше
ма 3). Шема недвосмислено показује да је
за доносиоца одлука најбољи избор да ко
ристи садржаје (сазнања) из врха приказа
не пирамиде. На тај начин ће максимално
искористити капацитете и сазнања обаве
штајне службе.



BUДDBU, PDДDBU

ОБАВЕШТАЈНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

ОБАВЕШТАЈНИ
ПОДАЦИ

Шема 3: Процес настанка и коришћења
обавештајне информације

Обавешт~наинформац~а
у процесукомандовања

Правовремено поседовање потребних
обавештајних информација је императив
система командовања," тј. обавештајне
службе као његовог дела. Увек се настоји
да права (квалитетна) обавештајна ин
формација стигне на право место, у пра
вом тренутку, у погодном облику, користе
ћи процесе, сервисе и апликације. Динами
ка протока обавештајних информација је
веома важна за успех сваке операције. Нај
већа пажња посвећује се командним одлу
кама врха хијерархијске лествице. То се по
стиже регулисањем приоритета. Да би се
подржали захтеви који су потребни за јед
ну информацију, она се мора подржати
ефикасним информационим системом.

Командовање је суштински циклични
процес у којем се одређене фазе смењу
ју логичним редом. При томе свака од њих
може утицати на остале и у обрнутом
смеру. Почетак циклуса поклапа се са
прикупљањем обавештајних информаци
ја о постојећој ситуацији. Затим следи
процена и проучавање алтернативних мо
гућности ради промене ситуације у своју ко
рист. Следећа фаза је одлучивање, одно
сно избор плана који ће се реализовати. Та
фаза делује на следећу фазу - фазу изво
ђења. У систему командовања неопходно
је јасно успостављање односа између по
јединих фаза. Неке фазе процеса тако су
повезане да се једна фаза уопште не мо
же одвијати, уколико нису доступни резул
тати неке друге фазе. Неке фазе могу се
одвијати паралелно, а неке се изводе уз по-

тврђивање и координацију са стране, од
носно изван самог система. Након преду
зимања одговарајућих активности и проме
не ситуације процес поново почиње.

Евидентно је да почетак процеса коман
довања представља обавештајна инфор
мација и да њен квалитет и брзина прото
ка битно утичу на квалитет процеса коман
довања. Обавештајни орган команде је од
говоран да правовремено прикупи и обез
беди потребне обавештајне информације
и процене, односно да обезбеди услове ко
мади за остварење информационе супер
иорности. Он то, у највећем делу, реали
зује кроз обавештајну припрему бојишта
(ОПБ), која представља систематичан и не
прекидан процес упоредних анализа прет
њи и борбеног окружења и садржи проце
ну свих димензија борбеног простора
(окружења), процену противника (прет
ње), утицај простора на спровођење актив
ности противника, те на основу интеграци
је свега тога одређивање вероватних кур
сева акција противника. Уједно, то је ана
литички метод, који спроводе одговарају
ћи обавештајни органи (ОбО), ради изра
де обавештајних производа (нпр. обаве
штајних процена) ради подршке процеса
оперативног планирања и доношења одлу
ке за ангажовање сопствених снага." Оба
вештајна припрема бојишта реализује се
кроз три" корака: процену борбеног просто
ра (окружења), процену претње (противни
ка) и интеграцију претње. По садржају
ОПБ види се да је то комплексан процес
чији продукти су неопходни команди да би
могла ефикасно радити, правовремено
донети одлуку и израдити прописана доку
мената. Правовремено достављање оба
вештајних информација корисницима је им
ператив за обавештајни орган команди. Ти
ме се обезбеђује ефикасан рад команде,
информациона супериорност, праћење
ситуације у зони операције и интересова
ња, а ризик се максимално смањује.

37 На пример: (1) систем командовања и управљања
обично користи модел са пет фаза: информација, про
цена, планирање, одлучивање и извођење/координа
ција. (2) систем: информација - одлучивање - акција.
Системи у којима се захтева редуковано време за ак
цију, нпр. рад аутоматизованог система наоружања.
(Група аутора: Електронски рат - стање и перспекти
ве (студија), Електротехнички факултет Београд, Бео
град, 1999).

38 Упуство за обавештајну припрему бојишта, ГШ ВС,
Београд, 2010.

39 Број "корака" (три или четири) у ОПБ везан је за
доктринарна решења ОС, али је по свом садржају код
свих идентичан. У ОС САД ОПБ садржи четири кора
ка (ФМ 2-01).



Закључак

Од времена настајања војскедо данас,
циљ сваког команданта био је да право
времено сазна јачину и намере противни
ка. То недвосмислено указује на значај
правовремених обавештајних информа
ција и начина на који се до њих долази.

Дефинисање појмова обавештајни по
датак и информација јесте покушај да се
да допринос њиховом теоријском разма
трању и превазилажењу проблема који су
узрок постојећих нејасноћа.

Приказани модел (обавештајни пода
так - обрада - обавештајна информација
- процена ситуације) настанка обавештај
них информација и процена и његова
сличност са процесима који обезбеђују
научно заснована сазнања, гарантује же
љени квалитет менаџмента обавештајних
података и информација. Тај модел је у
потпуности примењен и у системима за
фузију података, што указује на могућност
његове примене у свим областима обаве
штајне делатности.

Правовремено поседовање потребних
обавештајних информација је императив
система командовања, тј. обавештајне
службе као њеног дела. То је основни
предуслов за остварење информационе
супериорности.

Систем командовања и аутоматизова
ни систем наоружања у свом раду кори
сте моделе у којима се увек почиње са
информацијом, што указује на то да се
грешке у првом кораку могу врло тешко
поправити или чак не могу поправити у
наредним фазама.

Научназаснованостменаџментаобаве
штајних података и информација обезбе
ђује потребнеуслове систему командова
ња и системима наоружања за ефикасан
рад и дејство.
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ИЗАЗОВИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

Мајор мр Зоран Перишић

р азвој информационог друштва постао је један од основ
них покретачких снага развоја целог друштва глобално и
као такав све више заузима примарно место у агенди на

државном нивоу. Сам процес развоја подразумева дуг пут од де
финисања регулативе, односно дефинисања правног оквира па до
предузимања конкретних финансијских, организационих и технич
ких мера за остварење дефинисаних циљева. У чланку је анализи
рано информационо друштво и регулатива у овој области у
Европској унији, Југоисточној Европи и Србији.

*Ауторрадиу Управи за телекомуникације и информатику (Ј-6) ГШ ВС

т рансформација друштва из инду
стријског у информационо одвија се

у целом свету, на врло буран начин и пра
ћена је импликацијама и консеквенцама чи
ја је главна одредница све већа зависност
друштвене заједнице од нових технологи
ја, које пружају велике могућности и имају
свеопшти утицај на националне привреде
и глобалну конкурентност. Значај информа
ционог друштва за ширу заједницу, односно

за привреду, огледа се и у томе да највећи
број економиста своја предвиђања у вези
са привредним растом заснива на расту у
области информационих технологија.

Међутим, истовремено су веома широ
ке и, још увек, тешко сагледиве и мерљи
ве могућности злоупотреба информацио
но-комуникационих технологија (ИКТ), са
последицама које се могу рангирати у ра
спону од минорних до катастрофалних и од



локалних, преко националних, до глобал
них. Стога се овом проблему придаје изу
зетан значај. О њему се говори, пише, спро
воде научне полемике и истраживања,
прилагођавају постојећи и креирају нови за
кон и и правна регулатива.

Информационо друштво
и електронске комуникације
у европској унији

Крајем 1999. године лансирана је е
Европа, како би Европска унија (ЕУ) оси
гурала све користи од промена које
доноси информационо друштво. Главни
циље-Европе је да сваког грађанина,сва
ки дом и школу, свако предузеће и адми
нистрацију приближи дигиталном добу и
омогуће им приступ интернету, тј. да се
створидигитално писмена Европа. Поста
вљени циљ може се остварити кроз реа
лизацију следећих кључних чинилаца:

- широкопојасни приступ: омогућава
ње брзог приступа интернету, по ни
ским ценама, преко телефонских ли
нија, каблова, путем бежичних техно
логија или преко сателита, а у складу
са законима ЕУ,

- безбедност: мреже морају бити до
вољно безбедне, а приватност зага
рантована,

- е-укључивање: осигурати доступност
информационогдруштвасвима, одно
сно елиминисати географске и соци
јалне границе,

- е-управа: приближити државну упра
ву грађанимаи привредиобезбеђива
њем модернихјавних услугапутемин
тернета,

- е-учење: прилагодити образовни си
стем и обучавање привреди заснова
ној на знању и дигиталној култури,

- е-здравље: обезбедити електронске
здравствене услуге које су кориснич
ки настројенеи информацијеза грађа
не и здравствене раднике широм
Европе,

- е-пословање: стимулисање развоја
е-трговине.
Европска унија је 2000. године, за др

жаве чланице, одредила развојне циљеве
назване "Лисабонска стратегија", којом се
изградњаинформационогдруштваставља
у директну везу са расположивошћу и до
ступношћу информационо-комуникацио
них технологија (ИКТ) свим грађанима,ор
ганизацијама, односно читавом друштву.
Главни фокус ЕУ је на ИКТ, повећању ин-
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фраструктуре и повезаности. Стога се ди
скусија о информациономдруштвудоводи
у непосреднувезуса политикомза проши
рење инфраструктуре и јачање јединства
држава чланица.

Европска комисија је 1. јуна 2005. го
дине лансирала петогодишњу стратегију
"Европско информационо друштво 2010"
како би се оснажио раст информационог
друштва и охрабрио развојдигиталне при
вреде.Циљнаведенестратегијебиоје про
мовисањеширокопојаснеи сигурне мреже
велике брзине са богатим и разноврсним
садржајем са три приоритета:

- стварањеотвореноги конкурентногтр
жишта за информационо друштво и
медијске услуге,

- већа улагања у истраживање ИКТ,
- промовисањесвеобухватногевропског

информационог друштва.
Као подршка за "Стратегију Европа

2020" која дефинише развој ЕУ до 2020.
године, генерисана је Дигитална агенда

2020. која треба да допринесе развоју је
динственог тржишта са циљем генериса
ња одрживог развоја Европе.

Поред развоја јединственог тржишта
приоритет наведене агенде је и ширење
електронског плаћања, унификација теле
комуникационихсервиса, побољшање ин
тероперабилности мрежа, побољшање
сервиса,борба противсајбер криминалаи
дечијепорнографије,заштитаперсоналних
података и повећање брзине интернет
приступа.

За сваку од наведених области дефи
нисани су конкретни кораци које требају
предузети како заједничке европске ин
ституције тако и земље чланице.

Због велике важности информационог
друштва за развој Европе, напредак у на
веденим областима и примена дефиниса
них мера сумираће се на годишњем нивоу
ради праћења континуираног напретка.

За операционализацију циљева из
Дигиталне агенде 2020. израђенје Акцио-



ни план 2011-2015 који дефинише кораке
које треба предузети у свакој од области
дефинисаној у Дигиталној агенди 2020.

Тако, на пример, за развој јединстве
ног тржишта дефинисани су кораци који
подразумевају имплементацију међудр
жавних севиса, охрабрење мобилности, од
носно живљења и рада у пограничним
областима суседних држава, финансира
ње прекограничних пројеката и свих дру
гих пројеката који имају међудржавну ди
мензију.

Када је у питању интернет приступ де
финисан је циљ да се у свим земљама ЕУ
до 2013. године обезбеди за сваког ста
новника брзи широкопојасни приступ, а
да се 2020. обезбеди веома брзи широко
појасни приступ.

Регулативни оквир у области
информационог друштва
и електронских комуникација у ЕУ

Регулаторни оквир који ће бити пред
стављен део је веома великог регулатор
ног оквира к~и су израдиле европске
институције у области информационог
друштва и представља основу за једин
ствено установљавање информационог
друштва у ЕУ. Целокупан основни регула
торни оквир може се генерализовати у пет
директива које дефинишу оквир, приступ,
ауторизацију, универзални сервис и при
ватност:

- директива 2002/21/ЕЦ Европског пар
ламента и Савета о заједничком регу
латорном оквиру за електронске кому
никационе мреже и услуге - Оквирна
директива (Directive 2002121/ЕС of
The Europeaп Parliameпt апd of The Co
uпcil of 7 March 2002 оп а соттоп re
gulatory framework for electroпic commu
пicatioпs пetworks апd services - Fra
mework Directive);

- директива 2002/20/ЕЦ Европског пар
ламента и Савета о овлашћењима за
обављање делатности електронских
комуникационих мрежа и пружања
услуга - Директива о ауторизацији
(Directive 2002120/ЕС of The Europeaп
Parliameпt апd of The Couпcil of 7
March 2002 оп the authorizatioп of elec
troпic commuпicatioпs пetworks апd
services -Authorizatioп Directive);

- директива 2002/19/ЕЦ Европског пар
ламента и Савета о приступу и међу
повезивању електронских комуникаци-

оних мрежа и повезаних услуга - Дирек
тива о приступу (Directive 2002119/ЕС
of The Europeaп Parliameпt апd of The
Couпcil of 7 March 2002 оп access to,
апd iпtercoппectioп of, electroпic commu
пicatioпs пetworks апd associated faci
lities -Access Directive);

- директива 2002/22/ЕЦ Европског пар
ламента и Савета о универзалном
сервису и правима корисника елек
тронских комуникационих мрежа и
услуга - Директива о универзалном
сервису (Directive 2002122/ЕС of The
Europeaп Parliameпt апd of The Couп
cil of 7 March 2002 оп uпiversal service
апd users' rights relatiпg to electroпic
commuпicatioпs пetworks апd services
- Uпiversal Service Directive);

- директива 2002/58/ЕЦ Европског пар-
ламента и Савета о обради личних по
датака и заштити приватности у секто
ру електронских комуникација - Дирек
тива о приватности у области електрон
ских комуникација (Directive 2002158/ЕС
of The Europeaп Parliameпt апd of The
Couпcil of 12 Ји/у 2002 coпcerniпg the
processiпg of persoпal data апd the pro
tectioп of privacy iп the electroпic commu
пicatioпs sector (Directive оп privacy
апd electroпic commuпicatioпs);

-уредба ЕЦ бр. 1211/2009 Европског
парламента и Савета од 25.11.2009. го
дине о оснивању Органа европских ре
гулатора за електронске комуникаци
је (Regulatioп ЕС No 121112009 of The
Europeaп Parliameпt апd of The Couп
cil of 25 November 2009 estaЬ/ishiпg the
Body of Europeaп Regulators for Elec
troпic Commuпicatioп (BEREC) апd the
Office);

- директива 2009/140/ЕЦ Европског пар
ламента и Савета од 25. новембра
2009. године којим се мења и допуња
ва: Директива 2002/21/ЕЦ о заједнич
ком оквиру за електронске комуника
ционе мреже и услуге (Directive
20091140/ЕС of the Europeaп Parliameпt
апd of the Couпcil of 25 November
2009 ameпdiпg Directives 2002121/ЕС
оп а соттоп regulatory framework for
electroпic commuпicatioпs пetworks апd
service);

- директива 2002/19/ЕЦ о приступу и ме
ђуповезивањ у електронских комуника
ционих мрежа и повезаних услуга и Ди
ректива 2002/20/ЕЦ о овлашћењима
за обављање делатности електрон
ских комуникационих мрежа и пружа
ња услуга (Directive 2002119/ЕС оп
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Снимио: Г.Станковић

access to, апd iпtercoппectioп of elec
troпic commuпicatioпs пetworks апd
associated facilities, апd 2002120/ЕС
оп the authorizatioп of electroпic commu
пicatioпs пetworks апd setvices;

- директива2009/136/ЕЦЕвропскогпар
ламента и Савета од 25. новембра
2009. годинекојим се мења и допуња
ва:Директива2002/22/ЕЦо универзал
ном сервису и правима корисника
електронских комуникационих мрежа
и услуга, Директива 2002/58/ЕЦ о об
ради личних података и заштити при
ватностиу областиелектронскихкому
никација и Уредба (ЕЦ) бр. 2006/2004
о сарадњи између националних орга
на одговорних за спровођење Закона
о заштити потрошача (Directive
20091136/ЕС of the Europeaп Parliameпt
апd of the Couпcil of 25 November 2009
ameпdiпg Directive 2002122/ЕС оп uпi
versal setvice апd users' rights relatiпg to
electroпic commuпicatioпs пetworks апd
setvices, Directive 2002158/ЕС сопсеr
пiпg the processiпg of persoпal data апd
the protectioп of privacy iп the electroпic
commuпicatioпs sector апd Regulatioп
(ЕС) No 200612004 оп cooperatioп bet
weeп паtiопа/ authorities respoпsiЬ/e
for the eпforcemeпt of coпsumer protec
tioп laws);

- препорука Европске комисије о раш
члањивању локалне петље: доноше
ње одредби за пун опсег сервиса
електронскихкомуникација,укључују
ћи широкопојасне мултимедијалне
сервисе и интернет високог протока
(донешена у документу под бројем
Ц(2000) 1259) (2000/417/ЕС: Commis
sioп Recommeпdatioп of 25 Мау 2000
оп uпbuпdled access to the Јоса/ /оор:
епаЬ/iпg the competitive provisioп of а full
raпge of electroпic commuпicatioпs ser
vices iпcludiпg broadbaпd multimedia
апd high-speed lпternet (пotified uпder
documeпt пumber С(2000) 1259) (Text
with ЕЕА relevaпce);

- одлука Европске комисије број
2010/267/EU о хармонизацији технич
кихусловаза употребуфреквенцијског
спектра 790-862 MHz за земаљске
системе који пружају сервисе елек
тронских комуникац~а у Европск~
унији (Commissioп Decisioп of 6 Мау
2010 оп harmoпized techпical coпditioпs
of use iп the 790-862 MHz frequeпcy
Ьапd for terrestrial systems сараЬ/е of
providiпg electroпic commuпicatioпs
setvices iп the Europeaп Ипiоп (пotified
uпder documeпt С(2010) 2923) (Text
with ЕЕА relevaпce) (2010/267/ЕИ).



Развој информационог друштва
у Југоисточној Европи

Земље југоисточне Европе су активне
на регионалном нивоу и баве се увође
њем и развојем ИКТ у оквиру Иницијативе
електронска југоисточна Европа Пакта за
стабилност у југоисточној Европи, са ци
љем да одговоре на изазове које доноси
развој информационог друштва, ускладе
се са европском регулативом, искористе
све потенцијале које пружа модерна ИКТ
и повећају могућност интеграције својих
привреда у светско тржиште.

На Регионалној министарској конфе
ренцији о информационом друштву, која
је одржана од ЗО. јуна до 1. јула 2005. го
дине, дефинисани су временски оквири
за реализацију задатака обухваћених
Агендом електронска југоисточна Европа
( eSEE).

Наведена Агенда је произишла из
европскеиницијативе,,i2010- ЕвропскоИн
формационо друштво за раст и запошља
вање" и која је узета као основни оквир за
развој Информационогдруштва у региону
југоисточне Европе.

У eSEE дефинисани су приоритети за
развој информационог друштва од 2007.
до 2012. годинекоји су подељениу три за
једничке области:

- јединствени ЈИЕ информациони про
стор,

- иновација и инвестиција на пољима
ИКТ истраживања и образовања,

- инклузивно информационо друштво.
Областприоритетакојисе односенаје

динствени информационипросторЈИЕ са
стоји се од следећихглавнихприоритета:

- доступностбрзихширокопојаснихмре
жа и безбедних сервиса. У оквиру
овог приоритетадефинисани су зада
ци који се односе на повећање прадо-
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ра широкопојасних сервиса на техно
лошки неутралној основи у телекому
никацијама како би се достигло 50%
ЕУ просека до 201О,успоставу брзе
регионалне широкопојасне окоснице
(high-bandwidth backbone) повезане
са ЕУ, успоставу домаћих центара
интернетразмене,успоставудомаћег
рачунарског центраза помоћ у случа
ју нужде, као и започињању размене
информација;

- развој и приступачност што богатијих
onlineсадржајаи њиховпреносиз кон
венционалних формата. За реализа
цију тога потребно је сакупити захте
ве за што богатијим домаћим/локал
ним садржајем и пратити искуства
европског сигурнијег интернета ради
њихове имплементације у национал
ним и регионалним оквирима;

- интероперабилност у сагласности са
европскимоквироминтероперабилно
сти (за администрације)путемусваја-

њадомаћег оквира интероперабилно
сти којије хармонизованса европским
оквироминтероперабилностиза адми
нистрације;

- хармонизација прописа за информа
ционо друштво и медије која се одно
си на усвајање конвергентне полити
ке у областирадио-дифузијеи ефика
сне стратегије управљања радио
фреквенцијама на домаћем нивоу за
будуће потребе, као и њиховоусагла
шавањеса позитивнимевропским ис
куствима;

-управљање домаћим/регионалним
електронским идентитетима,односно
увођење инфраструктурејавних кљу
чева кроз успостављање домаћег
главног сертификационог ауторитета
(Root СА) и регионалних СА центара
поверења (Root СА trusts Centers).
Као и код претходне области приори-

тета и у области иновација и инвестиција



на пољима /СТ истраживања и образова
ња дефинисани су следећи главни прио
ритети:

- обезбеђење рачунара и приступа ин
тернету у свим школама, тако да сва
ка школа има рачунарскулаборатори
ју (учионицу) и интернет приступ, при
чему број ученика по рачунару треба
да буде мањи од 20;

-увођење ИКТ у наставни програм,
као обавезандео наставнихпрограма
на свим нивоимаобразовања,погото
во у основним школама, а широм ре
гиона имплементирати једнообразне
стандарде који дефинишу шта је ми
нимум ИКТ вештина;

- успостављање стручних тренинга из
ИКТ области кроз развој програма
континуираног учења за запослене у
јавној администрацији у области са
временихинформационихи комуника
ционих технологија;

- даљи развој националних академ
ских и истраживачких мрежа и по
бољшање регионалне повезаности
путемподршкеи финансирањалокал
не академске мреже и професионал
не организације ради имплементаци
је регионалнихи локалних истражива
ња на пољу ИКТ.

У области групе приоритета који се

односе на инклузивно информационо
друштво дефинисани су следећи главни
приоритети:

- приступ технологији и једнаке могућ
ностикрозусвајањедомаћихакционих
планова за е-Доступност и достиза
ње минимума од 50% заступљености
интернета;

- успостављање јавног сервиса и е
Управе усвајањем домаћих Акционих
планова за е-Управу, увођењем сета
основних сервиса е-Управеи портала
е-Управе;

- подстицањеразвојае-Пословањараз
војем стратегије е-Пословања засно
ван~ на регионалним смерницама
које је развио UNECE, уклањањем
препрека како би се истовремено
усмериле и стране и домаће инвести
ције ради стимулисањаразвојасекто
ра информационих технологија (/Т) у
југоисточној Европи, стварање амби
јента којидоприносисмањењутекућих
трошкова и трошкова који произилазе
из услугасофтверскихкомпанија,уво
ђење пореске олакшице и тарифе ко
је подржавајураст /Т сектора, подсти
цај за стварање повољног амбијента
за /Т професионалце путем стимули
сања бизнис инкубатора, техноло
шких паркова и центара за покретање
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Убрзани развој електронских
комуникацијаи све већиудео којим
овај сектор учествује у привреди,
како националној,тако и глобалној,
представљаједан од малобројних
трендова који су успели да одрже
позитивне резултате упркос свет
ској економској кризи. Стратегија
развоја електронских комуникаци
ја у РепублициСрбији од 201О.до
2020. годинеима великистратешки
значај и треба да постави главне
правце и циљеве успешног разво
ја електронскихкомуникацијау Ре
публици Србији.

За разлику од Стратегије раз
воја електронских комуникација којом се
дефинишеправацразвојаелектронскихко
муникација, Стратегија развоја информа
ционог друштва у Републици Србији до
2020. године на целовит начин дефинише
основне циљеве, начела и приоритете
развојаинформационогдруштва и утврђу
је активности које треба предузетиу пери
оду који обухвата.

Циљ обе стратегије јесте да се на
прагматичан начин представи скуп неоп
ходних мера које ће Републици Србији
обезбедити повољнију позицију у глобал-

бизнисакрозпартнерскеодно
се са универзитетима и при
ватним сектором, као и ства
рање повољног окружење
свим компанијама да користе
ИКТ у својим дневним опера
цијама;

- обезбеђење дигиталних би
блиотека развојем домаћих
програма за дигитализацију
библиотекакојеће имати при
ступ дигиталним системима
и дигитализацијомкултурноги
историјског наслеђа.

- увођење е-Учешћа и е-Демо
кратије које ће омогућити да
све одлуке које захтевају јав
ну дискусију, као и њихови на
црти, буду доступне за online
дискусије. учешће грађана и
правнихлица, као дела серви
са е-Управе, као и имплемен-
тацију ИКТ у изборни процес
кроз примену електронског
гласања.

Дигитална агенда
у Републици Србији

Снимио:Д. Банда

/

ној економији и као такве чине Дигиталну
агенду у Републици Србији.

Стратегија развоја информационог
друштва у Републици Србији

Информационе и комуникационе тех
нологије су током само једне људске гене
рације револуционарно промениле начин
живота, учења, рада и забаве. ИКТ све ду
бље трансформишу начин интеракције
људи, предузећа и јавних институција.



Укупне промене у свим аспекти
ма друштва које су омогућене
применом ИКТ чине развој ин
формационог друштва. У скла
ду са наведеним, развој инфор
мационог друштва треба усме
рити ка искоришћењу потенци
јала ИКТ за повећање ефика
сности рада, економски раст,
већу запосленост и подизање
квалитета живота свих грађана
Републике Србије.

Стратегија развоја инфор
мационог друштва у Републици
Србији проистекла је из Диги
талне агенде ЕУ, "eSEE Agen
da+ за развој информационог
друштва у Југоисточној Европи
за период 2007-2012. године" и
акционог плана Владе Репу
блике Србије "Службени гла
сник РС", број 29/09. којим су се
операционализовале активно
сти из наведене агенде.

За несметан развој инфор
мационог друштва потребни су
следећи предуслови:

- отворен, свима доступан и
квалитетан приступ интер
нету,

- развијено е-пословање,
укључујући: е-управу,е-тр
говину,е-правосуђе,е-здра
вље ие-образовање.

Основне области којима
треба дати приоритет прили
ком развојаинформационогдру
штва, а дефинисане су Страте
гијом о развоју информационог
друштва су следеће:

1. Електронске
комуникације

Када су у питању електрон
ске комуникације дефинисан је
циљ да свим грађанима Репу
блике Србије до 2020. године буде досту
пан интернет високог квалитета са
протоком најмање 1ОО МЬ/s.

Код електронских комуникација одре
ђени су следећи приоритети:

- отворени широкопојасни приступ,
- дигитално емитовањетелевизијскоги

радио-програма и дигитална диви
денда,

- комуникационаинфраструктурајавног
сектора.

2. Е-управа, в-здрэвстео
и е-правосуђе

У области е-управе, е-здравства и е
правосуђа циљ је да се до 2020. године
омогући грађанима да све контакте са ор
ганима управе, имаоцима јавних овла
шћења, судовима и системом здравстве
не заштите, осим оних контаката који по
својој природи захтевају физичко прису
ство, обавеелектронскимпутем, без напу
штања свог стана, односно радног места.
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У овој области одређени су следећи
приоритети:

- електронскиидентитету услугамајав
ног сектора.

- применаИКТу органимауправеи има
оцима јавних овлашћења.

- примена ИКТ у систему здравствене
заштите.

- примена ИКТ у правосуђу.

3. ИКТ у образовању, науци
и култури

Основни циљ у овој области је да до
2020. годинесве установеу области обра
зовања, науке и културе треба да имају
широкопојасни приступ нове генерације
преко оптичких влакана и одговарајућу
опремљеност унутар установа, што ће
омогућити квалитетан приступ интернету
свим запосленима и корисницима устано
ва - ђацима, студентима, наставницима,
истраживачима, члановима библиотека,
посетиоцима музеја и другима.

Главни приоритети у овој области су:
- академска рачунарска мрежа,
- ИКТ у образовању,
- истраживања и иновације у области

ИКТ,
- дигитални садржаји.

4. Електронска трговина
(е-трговина)

Електронском трговином дефинисано
је да се обухватесве активности куповине
и продаје производа и услуга које се оба
вљају путем Интернета или других кана
ла електронске комуникације.

За остварење овог циља одређени су
следећи приоритети:

- уклањање нормативних препрека за
развоје-трговине.електронски рачуни
и електронско плаћање.

- подстицање развоја е-пословања.
заштита потрошача уе-трговини.

- координација развоја е-трговине.

5. Пословни сектор ИКТ

У области пословног сектора ИКТ де
финисано је да домаће ИКТ компаније у
2020. години остваре приход од најмање
пет милијарди евра, што обухвата услуге
електронскихкомуникација, /Туслуге, ИКТ
опрему и лиценце за софтверске пакете.

Да би се остварио наведени циљ од
ређени су следећи приоритети:

- развој људских ресурса,
- развојstat1-upи иновативнихкомпанија,
- извоз и прекогранични outsourcing,
- заштита интелектуалнесвојине софт-

вера и дигиталних садржаја.

6. Информациона безбедност

Унутар ове области дефинисано је да
ће у Републици Србији до 2020. године
сви аспекти информационе безбедности
бити уређени и формирани одговарајући
институционални оквири.

Основни приоритети у области ин
формационе безбедности су следећи:

- унапређење правног и институцио
налног оквира за информациону без
бедност,

- заштита критичне инфраструктуре,
- борба против високотехнолошкогкри-

минала,
- научно-истраживачкии развојнирад у

области информационе безбедности.
Треба напоменути да ће за реализа

цију ове стратегије Влада доносити дво
годишње акционе планове на предлог
министарства надлежног за послове ин
формационог друштва.

Правни оквир у области
информационог друштва
у Републици Србији

Да би се успоставилоздраво и безбед
но информационо друштво у којем свако
може да ствара, користи и размењује ин
формације и знање, омогућавајући тиме
појединцима, заједницама и народима да
достигну свој пуни потенцијал у промови
сању одрживог развоја и унапреде квали
тет свог живота, потребно је створити
одговарајуће законско окружење.

Законодавство мора, пре свега, да
утре пут стварању отвореног и конкурент
ног тржишта, успешним и сигурним инве
стицијама, приватизацијидржавних моно
пола, развијању приступачне инфраструк
туре електронскихкомуникационих мрежа
и др.

Утврђивање политике и стратегије из
градње информационог друштва је у над
лежностиМинистарствакултуре,информи
сања и информационог друштва у складу
са чланом 17. Закона о министарствима
("Службени гласник РС", бр. 16/11).

Надлежности у области примене ин
формационо-комуникационихтехнологијау



јавној администрацији имају и Министарство
за људска и мањинска права, државну
управу и локалну самоуправу које је надле
жно за систем државне управе и Управа за
заједничке послове републичких органа у
складу са Одлуком о Управи за заједничке
послове републичких органа ("Службени
гласник РС", бр. 67/91, 79/02 и 13/04).

Поред поменутих органа и други др
жавни органи и организације надлежни су
за развој и имплементацију информацио
них система за послове из свог делокруга
(информациони систем МУП-а, информа
циони систем Министарства одбране и
Војске Србије, информациони систем По
реске управе, Управе царина, Управе за
трезор, Геодетски информациони систем
и др.), односно за примену информацио
но-комуникационих технологија у области
за коју су надлежни.

Од стратешких докумената који уређу
ју поједине области развоја информацио
ног друштва, посебно су значајни:

- Стратегија развоја телекомуникација
у Републици Србији од 2006. до 201 О.
године ("Службени гласник РС", бр.
99/06 и 4/09);

- Стратегија развоја широкопојасног
приступа у Републици Србији до 2012.
године ("Службени гласник РС", број
84/09);

- Стратегија развоја електронске упра
ве за период од 2009. до 2013. годи
не заједно са Акционим планом ("Слу
жбени гласник РС", бр. 83/09 и 5/1 О);

- Стратегија научног и технолошког раз
воја Републике Србије у периоду од
201 О. до 2015. године ("Службени гла
сник РС", број 13/1 О);

- Уредба о Програму рада, развоја и ор
ганизацији интегрисаног здравстве
ног информационог система .е-здра
вље" ("Службени гласник РС", број
55/09)
Најзначајнији закони који уређују област

информационог друштва су:
- Закон о електронском потпису ("Слу

жбени гласник РС", број 135/04) који
имплементира ЕУ прописе који уређу
ју електронски потпис.

- Закон о електронском документу
("Службени гласник РС", број 51/09) ко
ји уређује употребу електронског доку
мента, као и временски жиг.

- Закон о електронској трговини ("Слу
жбени гласник РС", број 41/09);

- Закон о тајности података ("Службени
гласник РС", бр. 104/09);

- Закон о потврђивању Конвенције о ви
сокотехнолошком криминалу и Закон
о потврђивању додатног протокола уз
Конвенцију о високотехнолошком кри
миналу који се односи на инкримина
цију дела расистичке и ксенофобичне
природе извршених преко рачунарских
система ("Службени гласник РС", број
19/09).

Стратегија развоја електронских
комуникација у Републици Србији

Стратегија развоја електронских ко
муникација у Републици Србији од 201 О.
до 2020. године има велики стратешки
значај и треба да постави главне правце и
циљеве успешног развоја електронских
комуникација у Републици Србији. У том
смислу поставља оквир за унапређење
електронских комуникација, одређујући
основне активности које би требало пред
узети како би се остварили циљеви поли
тике развоја електронских комуникација
до 2020. године.

У складу са новим технолошким достиг
нућима све анализе тржишта показују да су
електронске комуникације интегрални део
свих сектора привреде и један од основних
фактора не само економског, већ и дру
штвеног развоја. Преглед стања електрон
ских комуникација, као значајног економског
и социјалног покретача, односно доступност
различитих облика комуникације и серви
са, представљају један од врло битних ин
дикатора развијености друштва.

Како су електронске комуникације ин
тегрални део свих сектора привреде ула
гање у овој области директно утиче на
раст бруто друштвеног производа, конку
рентност свих сектора привреде и унапре
ђење квалитета живота грађана.

Циљеви развоја дефинисани у Страте
гији развоја електронских комуникација
заснивани су на свеобухватном напретку
електронских комуникација што, поред
осталог, обухвата и ефикасно управљање
спектром, развој широкопојасног приступа
и увођење нових мултимедијалних услуга,
спровођење процеса преласка са аналог
ног на дигитално емитовање телевизијског
програма и подстицање истраживања и
развоја, као и домаће производње телеко
муникационе опреме.

Стратегија развоја електронских кому
никација поставља оквир за дефинисање
јасне и транспарентне политике у области
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електронских комуникација, која ће обез
бедити конкурентност на тржишту и већи
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број сервисакојисе могу понудитикрајњем
кориснику,а самимтим и за повећањеоби
ма улагањау развојинфраструктуреи про
изводње у области електронских комуни
кација.

Тржиште електронских комуникација
у Републици Срб~и чини више мрежа
различитих оператора које због своје не
довољне повезаности не доприносе укуп
ном развитку ове области у довољној
мери. Постоје алтернативне мреже у вла
сништву државе чија је искоришћеност, и
поред својих изванредних перформанси,
недовољна. Надлежни органи државне
управе у обавези су да у потпуности иско
ристи постојећу инфраструктуруза потре
бе државне мреже у којој би се нашли
поједини функционални системи, сви си
стеми за посебне намене, као и други др
жавни органи. Ова мрежа би обезбедила
и ресурсе потребне за дистрибуцију диги
талних телевизијских сигнала.

Неповезаностпостојећих мрежа елек
тронских комуникација је узрок њихове
ниске ефикасности. У складу са напред
наведенимбило је неопходнода се дефи
нишу механизми којима би се максимално
искористила постојећа инфраструктура и
обезбедили савремени сервиси свим ко
рисницима.

Следећи визију којом су обезбеђени
значајни оптички капацитети у алтерна
тивним мрежама, ова Стратегија развоја
електронских комуникација у Републици
Србији дефинисала је модел размене
отворених сервиса за повезивања посто
јећих мрежних ресурса и дала основе за

На основу модела, отворена мрежаје
мрежа по којој се остварује размена отво
рених сервиса, односно обезбеђују ресур
си за дистрибуцију различитих сервиса.
Модел подразумеваоптичку мрежу наста
лу обједињавањем расположиве мрежне
инфраструктуре. Различити оператори
могу наћи свој интерес у обједињавању
дела својих капацитета, формирајући та
ко сложену, разгранату пасивну оптичку
мрежу коју могу изнајмљивати на нивоу
оптичких влакана (dark fiber).

Над пасивном мрежом постављају се
/Р мреже које максимално треба да иско
ристе постојећу пасивну инфраструктуру.
У моделуоператори користе расположиве
пасивнемреже,удружујусе премасопстве
ним интересима и тиме омогућавају фор
мирање сложене /Р мреже оптимизоване
такода се испунеочекивањарезиденцијал
них и бизнис корисника истовремено.

У сложеној мрежије, међутим, могуће
имати различите сценарије везане за на
мену мреже и жељене сервисе. Стога је
предвиђено да се мреже за посебне на
мене (ПН), функционалнесистеме или не
ке друге дистрибутивне системе могу
одвојити већ на нивоу пасивних оптичких
мрежа.

Оваквим приступом обезбедиће се:
- обједињавањесвих мрежнихресурса,

као што су оптичке мреже и приступи
њима, независно од технологије,

-формирање мрежеелектронскихкому
никација којадаје основ за имплемен
тацију било којих сервиса заснованих
на IP технологији.



Дефинисање даљег стратешког раз
воја електронских комуникација заснива
се на годишњим анализама које Мини
старство за културу, медије и информаци
оно друштво припрема у сарадњи са
Републичком агенцијом за електронске
комуникације и операторима, а на основу
годишњих планова развоја оператора.

На основу Стратегије за развој елек
тронских комуникација министарство над
лежно за послове електронских комуника
ција припрема акционе планове за спрово
ђење циљева који обухватају двогоди
шњи период.

Правни оквир у области
електронских комуникација
у Републици Србији

- Стратешки документи релевантни
за развој електронских комуникација у Ре
публици Србији су:

- Стратегија развоја информационог
друштва у Републици Србији ("Службени
гласник РС", број 87/06), која обухвата
правне, институционалне, економске и
техничке аспекте развоја у области ИКТа,
као и битан стратешки циљ истиче развој
широкопојасног приступа, осигуравања
безбедностимрежа и развијање програма
е-управа, е-укључивање,е-учење, е-здра
вље и е-пословање,у складу са акционим
планом е-Европа;

- Стратегија реформе државне упра
ве, којује Влада усвојила 2004. године као
један од стратешких докумената који је
први увео принцип модернизације кроз
електронску управу;

- Стратегијаразвојаелектронскеупра
ве у РепублициСрбији за период од 2009.
до 2013. године ("Службени гласник РС",
број 83/09), која обухватаправне, институ
ционалне, економске и техничке аспекте
применеИКТ којимасе постижее-фикасни
ји и ефективнији рад органа управе и има
лаца јавних овлашћења у функцији врше
ња власти, економског раста и смањења
терета администрације;

- Стратегија за прелазак са аналогног
на дигитално емитовање радио и телеви
зијских програма у Републици Србији
("Службени гласник РС", број 52/09), која
дефинише оквир за прелазак на дигитал
но емитовање ових програма, а који се за
снива на савременим достигнућима у
дигиталној радио-дифузији, као и у обла
стима које на њу утичу или из ње проис-

тичу, ради што ефикасније и квалитетније
испоруке телевизијских, радио, мултиме
дијалних и других значајних садржаја до
крајњег корисника;

- Стратегија развоја широкопојасног
приступа у РепублициСрбији до 2012. го
дине ("Службени гласник РС", број
84/09) као стратешки циљ истиче развој
широкопојасног приступа, развој алтерна
тивних телекомуникационих мрежа,
либерализацију тржишта телекомуника
ција и уз пад цена приступа интернету;

- Стратегија повећања учешћа дома
ће индустрије у развоју телекомуникација
у Републици Србији ("Службени гласник
РС", број 3/1О), која дефинише полазне
основе и правце развоја конкурентности
домаће индустрије опреме електронских
комуникација. Овом стратегијом предви
ђене су мере за подстицање интензивни
је сарадње између домаћих произвођача,
као и њихове сарадње са операторима
електронских комуникација, научноистра
живачким установама и другим циљним
групама купаца;

- Стратегијаразвоја радио-дифузијеу
Републици Србији до 2013. године ("Слу
жбени гласник РС", број 115/05),која пред
виђада ће се даљи развојрадио-дифузије,
билода се радио сателитском,земаљском
или кабловском преносу или емитовању,
засниватиискључивонадигиталнимтехно
логијама,будућида дигиталнетехнологије
за земаљску радио-дифузију омогућавају
боље искоришћавањепостојећихфреквен
цијскихресурсаи већуотпорностнадегра
дацију квалитета пријема. У погледу
дигиталне земаљске радио-дифузије, ова
стратегија констатуједа се РепубликаСр
бија већ определилаза Т-DАВ (Terrestrial
Digital Audio Broadcasting)и DVB-T (Digital
Video Broadcasting-Terrestrial) стандарде.

- Правни оквир релевантан за развој
електронских комуникација у Републици
Србији чине следећи прописи:

- Закон о електронским комуникаци
јама ("Службени гласник РС", број 44/1О)
којим се уређују услови и начин за оба
вљање делатности у области електрон
ских комуникација;

- Закон о радио-дифузији ("Службени
гласник РС", бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05,
62/06, 85/06, 86/06 и 41/09) који уређује
услове и начин обављања радио-дифузне
делатности, у складу са међународним
конвенцијама и стандардима, оснивање
Републичке радио-дифузне агенције, као
и установе јавног радио-дифузног серви
са, утврђивање услова и поступак за из-
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давање дозвола за емитовање радио и
телевизијског програма,уређивање и дру
гих питања од значајаза област радио-ди
фузије;

- Закон о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09)
који уређује услове и начин уређења про
стора, уређивање и коришћење грађевин
ског земљишта и изградњу објеката,
укључујући и телекомуникационе објекте;
вршење надзора над применом одредаба
овог закона и инспекцијски надзор, друга
питања од значаја за уређење простора,
уређивање и коришћење грађевинскогзе
мљишта и за изградњу;

- Закон о заштити животне средине
("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09
и 72/09) који уређује интегрални систем
заштите животне средине;

- Законо заштитиод нејонизујућихзра
чења ("Службени гласник РС", број 36/09)
који уређује услове и мере заштите здра-

вља људи и заштите животне средине од
штетногдејстванејонизујућихзрачењау ко
ришћењуизворанејонизујућихзрачења;

- Закон о електронском потпису
("Службени гласник РС", број 135/04) који
уређује употребу електронског потписа у
правним пословима и другим правним
радњама, пословању,као и права, обаве
зе и одговорности у вези са електронским
сертификатима;

- Закон о електронском документу
("Службени гласник РС", број 51/09) који
уређујеуслове и начинпоступањаса елек
тронским документом у правном промету,
управним, судским и другим поступцима,
као и права и обавезе и одговорностипри
вреднихдруштава и других правних лица,
предузетника и физичких лица, државних
органа,органатериторијалнеаутономијеи
органа јединице локалне самоуправе и
органа, предузећа, установа, организаци
ја и појединца којимаје поверено вршење



послова државне управе, односно јавних
овлашћења у вези са овим документом.

Правни оквир у области
информационог друштва
и електронских комуникација
у Министарству одбране
и Војсци Србије

Правни оквир у области информацио
ног друштва и електронских комуникација
у Министарству одбране и Војсци Србије
чини скупдокуменатакојидефинишу прав
це развоја, а одговарају стратешким доку
ментимау РепублициСрбијиу предметним
областима.

Скуп докумената која дефинишу раз
вој у области информационог друштва и
електронских комуникација у ВС и МО
проистичу из Закона о одбрани, Закона о
Војсци, Стратегије одбране Републике
Србије, Доктрине Војске Србије и Доктри
не операција Војске Србије. Предметним
документима се, поред развоја, разрађују
и основе за планирање савременог,функ
ционалног,организованоги флексибилног

телекомуникациона-информатичког обез
беђења (ТкИОб) Министарства одбране и
Војске Србије (у даљем тексту: Војска).

Суштина се састоји у повезивању
свих учесника у војним операцијама пу
тем електронских комуникација, јер оне
омогућавају координацију,обједињавање,
достављање и приказивање релевантних
информација, при чему је могуће створи
ти јединствену информациону димензију
оперативног окружења војних операција.

Сервисна оријентисана архитектура
идентификована је као основна архитек
тура која се користи у фазама развоја и
интеграције информационих система, а
чини је флексибилан скуп принципадизај
нирања.

Основу ове архитектуре представља
скуп сервиса, који међусобнокомуницира
ју, и комуникационих канала између њих.

Предности сервиснооријентисане ар
хитектуре су:

- омогућава истраживање података,
- промовише еволуцију побољшања

усмерених ка интероперабилним ре
шењима,

- убрзава циклус одлучивања крајњег
корисника,
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- повећава видљивост информација,
- постиже прецизност у прибављању ин-

формација,
- базирана је на стандардима и високој

интероперабилности,
- побољшава унакрсне упите између

сензорских платформи,
- смањује преоптерећеност информаци

јама,
- подржава постојеће инвестиције у /Т,
- знатно смањује време и цену интегра-

ције,
- лабава упарен ост и децентрализова

ност,
- повезује и искључује компоненте не

зависно од платформе,
- омогућава редундантност ради оп

стајања,
- наглашава пословну логику.

Носиоци реализације ТкИОб у Мини
старству одбране и Војсци су органи, једи
нице и установе службе телекомуникаци
ја и информатичке службе, који у реализа
цији задатака сарађују са осталим имаоци
ма ТкИС у Републици Србији.

Организацијско-формацијска структу
ра органа за телекомуникације и информа
тику одређена је наменом и задацима ор
ганизацијске целине у чијем саставу се на
лазе. Тако, на пример, на стратегијском ни
воу, у организацијском саставу Генералшта
ба Војске, Управа за телекомуникације и
информатику (Ј-6) највиши је орган надле
жан за планирање, организацију, коорди
нацију и контролу ТкИОб у Министарству
одбране и Војсци. На оперативном нивоу
то су одељења за телекомуникације и ин
форматику, а на тактичком нивоу - одсеци
и групе за телекомуникације и информати
ку (ТкИ).

Јединице за ТкИ су организацијски об
лици службе телекомуникација и информа-

тичке службе које се налазе у организациј
ским саставима јединица Војске и намење
не су за организовање и реализацију ТкИ
Об. Јединице за ТкИ организују се у брига
ду, батаљоне, чете, водове и одељења.

За разлику од јединица за ТкИ, послове
пројектовања, развоја, увођења и подршке у
експлоатацији информационих и командно
информационих система и истраживачко
развојне послове у области криптозаштите
за потребе Министарства одбране, Војске и
осталих функционалних система криптоза
штите у Републици Србији извршавају по
себно организоване установе.

Телекомуникациона-информациони
систем Војске припада групи ТкИС за по
себне намене и као такав представља ин
теграцију телекомуникационог система са
информационим системима којима се омо
гућава функционисање ТкИОб Војске на
свим нивоима командовања. ТкИС чини це
локупна инфраструктура, организација,
персонал и компоненте за прикупљање, об
раду, чување, пренос, контролу, заштиту,
дистрибуцију и приказ информација.

Функције ТкИС су: прикупљање, обра
да, чување, пренос, контрола, заштита,
дистрибуција и приказ информација.

Из наведених функција проистиче и
задатак ТкИС Војске који се састоји у томе
да у дефинисаним мисијама, задацима
који проистичу из њих и у реализацији
других задатака Војске обезбеди непре
кидност ТкИОб.

Употреба информационо
комуникационих технологија
у Републици Србији

Преглед употребе информационо-ко
муникационих технологија у Републици
Србији разматран је у два аспекта, кроз
употребу информационо-комуникационих
технологија у предузећима и домаћин-



ствима. Приказани резултати који се од
носе на домаћинства засновани су на
узорку од 2400 домаћинстава, док су ре
зултати добијени за предузећа засновани
на узорку од 1400 предузећа. Истражива
ње је 201 О. године спровео Републички
завод за статистику. Циљ приказа резул
тата јесте да се сагледа тренутан развој
информационо-комуникационих техноло
гија у односу на пројекције у стратешким
националним документима и документи
ма у Европској унији.

Употреба информационо
комуникационих технологија
у предузећима у Републици Србији

Заступљеност рачунара,
рачунарских система и пословних
информационих система

Резултати истраживања показују да
97,8% предузећана територији Републике
Србије користи рачунар у свом послова
њу.Заступљеност рачунара највећаје код
великих предузећа (предузећа с више од

250 запослених) и у средњим предузећи
ма (предузећа са 50 до 249 запослених) и
износи 100%,док заступљеност рачунара
у малим предузећима (1Одо 49 запосле
них) износи 97,1%. Заступљеност рачуна
ра у предузећима варира и у зависности
од територијалне целине: у Београду она
износи 98,7%, у Војводини 98,3%, а у цен
тралној Србији 96,5%.

Када су у питању рачунарски системи
истраживање показује да 79,5% предузе
ћа поседује LAN.

Пословни информациони систем
(ERP) најкраће се може дефинисати као
софтверски систем који интегрише основ
не пословне процесеу предузећу,као што
су производња, дистрибуција, финансије
(тј. рачуноводство)у једну јединствену це
лину. Тако се добија систем преко којег је
могуће, с једне стране, управљати свим
људским и материјалним ресурсима, а с
друге планирати, развијати и пратити по
словне процесе и процедуре.

Почев од 2007. године, један од пока
затеља развијености употребе информа
ционо-комуникационихтехнологијау пред
узећима у ЕУ јесте и мера у којој се ERP
систем користиу предузећима.Токомјану-
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ара 201 О. године 11,5% предузећа у Срби
ји користило је ERP систем. Анализа пред
узећа према величини показује да од укуп
ног броја великих предузећа ERP систем
поседује 43, 1%. ERP системом располаже
17,8% средњих и 7,6% малих предузећа.

Употреба интернета, е-управе
и поседовање веб сајта

У Републици Србији, 96,8% предузећа
има интернет прикључак, што је за 2,3% ви
ше у односу на 2009. годину, 5,3% више у
односу на 2008, а 6,2% више у односу на
2007. годину. Анализа предузећа према ве
личин и показује да од укупног броја вели
ких предузећа интернет прикључак поседу
је 99,3%. Када је реч о средњим предузе
ћима, интернет прикључак има 98,2%
предузећа. Ситуација је незнатно другачи
ја код малих предузећа, где 96,3% тих пред
узећа има интернет прикључак.

На основу добијених резултата, од
укупног броја предузећа која поседују интер
нет прикључак, DSL има 74,1 % предузећа,
а кабловски интернет 26,5% предузећа.

Када су у питању електронски серви
си јавне управе, од укупног броја предузе
ћа која имају интернет прикључак, 70,6%
предузећа користи електронске сервисе
јавне управе.

Веб сајт поседује 67,5% предузећа ко
ја имају интернет прикључак, при чему је
структура предузећа према величини сле
дећа:

- 86,7% великих предузећа поседује
веб сајт,

- 82, 1% средњих предузећа поседује
веб сајт,

- 62,8% малих предузећа поседује веб
сајт.

Безбедност информационих
система

У Републици Србији само је 21% пред
узећа званично утврдило политику о без
бедности информационих система у јану
ару 2010. Већина предузећа (84,4%) сво
јом политиком о безбедности информаци
оних система обухватила је губитак или
оштећење података због напада (вируса)
или неочекиваног инцидента.

Када је реч о проблемима на које су
до сада наилазили, предузећа су дала
следеће одговоре:

"губитак или оштећење података због
вируса" (10,5% предузећа) или "губитак

или оштећење података као последица
квара на хардверу или софтверу" (10,3%
предузећа).

Употреба информационо
комуникационих технологија у
домаћинствима у Републици Србији

Заступљеност рачунара

Укупно 50,4% домаћинстава у Репу
блици Србији поседује рачунар, што чини
повећање од 3,6% у односу на 2009. годи
ну, 9,6% у односу на 2008. годину, а 16,4%
у односу на 2007. годину. Заступљеност
рачунара у домаћинствима варира у зави
сности од територијалне целине: у Бео
граду износи 60, 1%, у Војводини 52,9%, а
у централној Србији 44,4%.

Највећи број домаћинстава поседује је
дан рачунар (89,3%), док два рачунара по
седује знатно мање домаћинстава (8,2%).
Разлике се могу уочити и када се упореди
заступљеност рачунара у урбаном и рурал
ном делу Србије: 58,7% наспрам 38,3%.

Међутим, највећи јаз у погледу засту
пљености рачунара у домаћинствима ви
дљив је код структуре домаћинстава пре
ма месечном приходу. Рачунар већином по
седују домаћинства која имају месечни при
ход који премашује 600 евра (86,2%), док
учешће домаћинстава с приходом до ЗОО
евра износи свега 33,2%.



Заступљеност интернета

У Републици Србији 39% домаћин
става поседује интернет прикључак, што
чини повећање од 2,3% у односу на 2009.
годину, 5,8% у односу на 2008. годину, а
12,7% у односу на 2007. годину. Заступље
ност интернет прикључка највећа је у Бе
ограду и износи 51,3%. У Војводини она из
носи 41,8%, а у централној Србији 31 ,7%.

Исто као и код заступљености рачуна
ра у домаћинствима, велики јаз постоји у
погледу поседовања интернет прикључа
ка када се погледа структура домаћинста
ва према висини месечног прихода. Интер
нет прикључак већином поседују домаћин
ства која имају месечни приход који према
шује 600 евра (83,5%), док учешће дома
ћинстава са приходом до ЗООевра износи
свега 19,2%.

На основу добијених резултата, од
укупног броја домаћинстава која поседују
интернет прикључак, DSL (ADSL) има
47,3% домаћинстава, кабловски интернет
24,5%, док су остали корисници са WAP,
GPRS и модемском конекцијом.

Широкопојасна (broadband) интернет
конекција не омогућава само бржи приступ
интернету, већ мења целокупни начин
употребе интернета, будући да омогућава
преузимање (download)информација са ин
тернета на знатно бржи начин од традици
оналне (dial-иp) модемске конекције. У
складу с тим, као један од основних пока
затеља развијености употребе ИКТ-а у
Европској унији од 2005. године јесте и про
ценат домаћинстава која поседују овај
вид интернет конекције. У Србији 27,6% до
маћинстава има широкопојасну (broad
band) интернет конекцију.

Када је у питању јавна управа ситуа
ција је таква да преко 325 ОООлица кори
сти електронске сервисе јавне управе, а
од тог броја 70,3% је користило сервис
преноса података са сајта неких јавних
институција.

Куповину преко интернета у 201 О. го
дини извршило је око 13% оних који посе
дују интернет прикључак.

Заступљеност
мобилних телефона

У Србији 82,7% становништва користи
мобилни телефон, што је око 4.785.000 ко
рисника, при чему око 20% корисника
преко мобилних телефона има и приступ
интернету.

Безбедност на интернету

Проблеме са вирусима или другим вр
стама зараза који доводе до губитка ин
формација у 2010. години имало је 42,7%
корисника интернета, при чему 78% испи
таника користи безбедносни софтвер или
инструмент (antivirиs, antispam, firewall),
док 9,3% испитаника не користи никакав
безбедносни софтвер.

Закључак

При сагледавању регулативе, циљева
и тренутног стања у области информацио
ног друштва и електронских комуникација
види се велики раскорак, што условљава да
сви субјекти који учествују у развоју ова два
сегмента имају велику обавезу да у наред
ном периоду достигну зацртане циљеве.

Достизање дефинисаних циљева по
требно је, у првом реду, са становишта уна
пређења квалитета живота грађана, а након
тога и за достизање траженог степена са
становишта европских интеграција.

С обзиром на то да је потребна регула
тива за достизање дефинисаних циљева
у највећој мери урађена остаје задатак им
плементације наведене регулативе, по
дизање нивоа информационе безбедности
и свести грађана, како би се максимално
користили имплементирани електронски
сервиси.

Поред усклађивања регулативе, а ра
ди бржег достизања циљева, потребно је
да сви државни органи који су надлежни за
развој и имплементацију информационих
система и ИКТ користе јединствено дефи
нисане појмове из наведених области, а по
узору на дефиницију појмова коју је дала
Републичка агенција за електронске кому
никације.
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ОФАНЗИВНЕ САЈБЕР АКТИВНОСТИ

Потпуковник Горан Калаузовић

н логу постојећих информационих технологија (ИТ) у за
штити и прикупљању података карактерише пораст
примене у широком спектру свих друштвених активно-

сти, па и војних. У том смислу развијени су дефанзивни и офанзив
ни сајбер капацитети, односно сајбер одбрана и напад, с тим што,
последњих десет година, сајбер напади имају све већу улогу у обла
сти познатој као извиђање рачунара. Ове активности подразумева
ју неовлашћено приступање циљаном рачунару или рачунарској мре
жи, са којих се без знања власника информације и подаци преузи
мају и прослеђују на жељену меморијску локацију (рачунар).

*Аутор ради у Војнообавештајној агенцији

последња деценија, а посебно по
следњих неколико година, опште

прихваћен термин сајбер (cyber) доживео
је своју експанзију у условима нарастајућих
опасности, усмерених на комуникационо-

информационе системе (КИС). Нарочито
од потпуне блокаде КИС у Естонији 2007.
године, ова претња се прихвата све мање
као случај, а све више као нарастајућа не
конвенционална опасност, која за релатив-



но кратко време може да дестабилизује др
жаву или регион. С обзиром на то да посто
ји могућност заметања трагова сајбер на
пада и немогућности да се нападач иден
тификује, офанзивне сајбер мере се све че
шће примењују у покушају да се дође до
информације или да се она деградира.

Реч cyber је део грчке речи cybernetics
(Кu~Ер~ТГЈ<;) или кибернетика, тј. наука о
комуникацији и повратној контроли бића
и система или остваривање сигурне ефи
касности у току неке активности. Она је
уско повезана са терминима compиter и
internet. Један од кључних појмова који се
доводе у везу са овим термином је и сај
бер претња (cyber threat) због чега је по
требно објаснити шта у ствари сајбер
претња подразумева.

Термин сајбер се, у ширем смислу,од
носи на активност којом се нарушава рад
рачунара и рачунарске мрежне инфра
структуре. Међутим, у суштини, сајбер
претњау примарномзначењу представља
могућностнеовлашћеногприступаподаци
ма и информацијама на рачунару и рачу
нарскојмрежи,односнонарушавањефунк
ционисањакомуникационо-информационе
инфраструктуреу секундарномсмислу.'На-

1 У ситуацији отвореног сукоба, када сајбер нападач
нема потребу заметања трагова о присуству циља
ним рачунарима, циљ сајбер напада може да буде и
уништење датотека са информацијама.

2 lntelligence Surveillance and Reconnissance - /SR.
Сајбер активности по својој природи, у односу на обје
кат ангажовања, могу бити активне и пасивне.

име, рачунарска мрежа представљадва и
више рачунара који се "виде", тј. који ме
ђусобно комуницирају,те се сајбер претња
односи на приступ похрањеном материја
лу у тим рачунарима без знања власника.
Због тога, када постоји сајбер угроженост
или могућностсајбер напада, мисли се ис
кључиво на активност којом се на нелега
лан начин обезбеђује приступ подацима
смештеним на рачунар или више њих,
употребом интернета и других доступних
метода и техника.

У овом раду обрађена је примарна
страна овог питања, позната као изви
ђање рачунара (compиter sиrveillance),
једна од подобласти укупних обавештај
них активности.' То је офанзивна сајбер
активност, за разлику од пасивне сајбер
активности, које се односе углавном на
регистровање, односно праћење активно
сти на интернету,праћење активности по
јединих корисника, заштиту информација
и приступа појединим датотекама, поста
вљањем корисничких шифри и лозинки.
За реализацију офанзивних сајбер актив
ности, извиђање рачунара се реализује:

- прикупљањемподатакапомоћуинтерне
та (извиђањеупотребомхакерских,зло
ћуднихпрограмаи хакерскетехнике)и

- прикупљањем података регистрова
њем електромагнетнеенергије (ЕМЕ)
коју емитују рачунарске компоненте
(пасивно извиђање уз помоћ опреме
за примену електронске подршке, од
носно извиђање радио-веза).
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Прикупљање података
помоћу интернета

Познато је да је интернет јавни медиј,
који подједнако могу користити државни и
недржавни актери под одређеним услови
ма, које диктирају провајдери. У том сми
слу, највише пажње заинтересованих ли
ца привлаче сајтови државних и приватних
агенција и компанија, у очекивању да се до
ђе до одређене информације. Наравно да
се не очекује да се на њима нађу критич
не информације, јер се оне архивирају на
одвојеним мрежама и рачунарима, којима
је врло тешко приступити, с обзиром на то
да су физички одвојени и заштићени. Та
кође, ради квалитетније заштите података,
формирају се приступне лозинке и шифре
са што већим бројем карактера и њиховом
честом променом.

Међутим, данас се, нарочито за комер
цијалне потребе, све више уводи у праксу
електронско пословање и комуникација из
међу кореспондената, односно размена ин
формација, докумената, поднесака, али и
плаћање услуга, трговина и остале финан
сијске трансакције. С обзиром на то да је
овај начин комуникације уведен најпре из
практичних разлога, због удаљености уче
сника и корисника, у првом моменту се ни
је водило рачуна о заштити података. Да

би се обезбедила приватност, односно
безбедност таквог начина размене ин
формација, уведена је потреба регистро
вања корисника и посетиоца одређених сај
това, где се додељују одређене кориснич
ке шифре и приступни кодови.

С друге стране, када се говори о сајто
вима, а који се тичу одбране и безбедно
сти, укључујући и компаније које су специ
јализоване за пружање услуга и потреба
системима одбране, на таквим сајтовима
могу се наћи информације које не наруша
вају систем одбране тих земаља. Намена
таквих сајтова је да пружи основне инфор
мације заинтересованим корисницима по
појединим питањима, пре свега због могу
ће сарадње у одређеним областима са дру
гим системима одбране или другим компа
нијама, где постоји заједнички интерес. Та
кође, поједини сајтови имају могућност кла
сификације корисника, односно могућност
доделе привилегија за приступ одређеним
документима појединим корисницима, по
додељеном критеријуму корисника. Приме
ра ради, припадници појединих америчких
јединица имају могућност да приступе од
ређеним сајтовима и документима, док је
за друга лица сајт недоступан. Слична
ограничења се постављају и пред припад
нике комерцијалних компанија ради спре
чавања неовлашћеног приступа службеним
подацима. Истовремено, постоји могућност
контроле посећености сајта, у смислу ре-



гистровања интересовања за поједине
web странице - ко су интересенти, колико
учестало посећују поједине интернет адре
се, која област их интересује и слично. Због
тога и за такве потребе, а као неписано
правило, на тим сајтовима се постављају
дискретни програми који имају могућност
само да региструју наведене податке. Ме
ђутим, уколико неки од посетилаца има на
меру да по сваку цену приступи одређеном
сајту или да предузме неку другу радњу за
коју није овлашћен, такви сајтови имају
уграђене механизме, програме, који упозо
равају власника сајта на покушаје који се
могу сматрати нападом на сајт. Зависно од
процене колико је сајт угрожен, пружа се
адекватан одговор, односно примењују се
дефанзивне или офанзивне мере, које
спадају у домен сајбер или компјутерско
мрежних активности. Оне подразумевају ја
че мере заштите и онемогућавање присту
па сајту или се, ако се процени да је нео
пходно, предузимају и мере одговора, од
носно контранапада.

С обзиром на то да се ради о заштити
комуникационо-информационих система
(КИС), као изузетно осетљивом и питању
од националног значаја, за такву врсту ак
тивности, многе земље су, након случаја
"Естонија" као првог примера сајбер напа-

3 Највећи светски претраживач Goog/e плаћа годи
шњу лиценцу да би могао да буде коришћен на просто
ру Кине, што се сматра контролисаном употребом овог
претраживача од стране кинеских сајбер институција.

4 Сајбер команда САД, формирана средином 2009.
године, почетком октобра 201О.године достигла је пу
ну оперативну способност.

5 "Microsoft- jedan od krivaca za hakerski napad па Go
ogle", 15. јануар 2010. године.

6 Jnternet Service Provider - JSP.

да на КИС и институције једне државе, от
почеле са формирањем капацитета за су
протстављање таквим претњама.

Познато је да су у сегменту заштите
од сајбер напада најдаље отишле ОС
САД мада у сајбер активностима и Кина
има све већу улогу.' Оне су формирале ко
манде и сајбер јединице управо са циљем
да прате активности на интернету, како из
иностранства тако и у унутрашњости др
жаве, ради благовремног упозорења на
могућност напада, пружања заштите, али
и предузимања противнапада:

О прикупљању података преко интер
нета, а с обзиром на карактер делатности,
не постоје подаци о посебним специјали
зованим системима који се користе за ре
ализацију тих задатака. То су одређене
технике прикупљања података, које кори
сте поједине хакерске програме и вешти
не, али и несавршеност и недостатке
појединих програма за претраживање,' од
којих се у пракси најчешће примењују две:

- прикупљање података употребом ха
керских (злоћудних) програма и

- прикупљање података помоћу бежич
ног (wireless) интернета.
Наведене технике представљају, за

право, основна сајбер средства, која се
користе за сајбер делатности употребом
интернета.

Метода прикупљања података
употребом програма (software)
са интернета

Метода подразумева развој и примену
посебних хакерских програма или софтве
ра, који треба да буду у функцији прику
пљања података у корист сајбер напада
ча, а остварује се њиховим дискретним уба
цивањем на рачунар корисника док је по
везан на интернет. Ови злоћудни програ
ми рекламирају се као бесплатни (free dow
nload) програми за различите намене или
рекламе (advet1isement) на сајтовима раз
личитих провајдера, а најчешће као програ
ми "мамци", који треба наводно да поспе
ше рад рачунара (интернета) или пруже
адекватну услугу кориснику.' Када се учи
тају са сајта и након рестартовања рачуна
ра, њихово присуство се манифестује на
различит начин, од нарушавања до блоки
рања рада рачунара, те се у највећем бро
ју случајева стиче утисак да је рачунар за
ражен вирусом. У почетку, то и јесте био
основни циљ хакера, да се поремети уоби-
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чајени начин рада рачунара (мреже). Ме
ђутим, временомсу захтеви проширенина
потребу инсталирања лоших програма на
рачунаре корисника, са намером дискрет
ног прикупљања података са меморијских
локација и периферије. На тај начин, уко
лико рачунар не поседујепотребнузашти
ту (антивирусни програм и заштитни зид -
firewall), можедоћидо отицањаличних,али
и службених података са рачунара. Уз то,
провајдери имају могућност да утврде
адресе и локације корисника интернета,
прегледом сајтова на којима су корисници
боравилии могуда утврде њиховаинтере
совања (на дневној основи). Такође, при
ступом шерованим датотекама (доступне
датотеке на рачунарима корисника ин
тернета) и периферији (CD/DVD ROM,
USB, укључујући и десктоп) могу да прику
пе личне и друге корисне податке и на тај
начинизвршеближуидентификацијуи про
цену власника рачунара.

Постоји више врста различитиххакер
ских програма, који су у функцији претход
но наведеног (слика 1).

Вирус (virus) јесте програм или код ко
ји се сам генерише у другим датотекама с
којима долази у контакт и извршава штет
но дејство без знања корисника и његовог
одобравања. Може да се нађе и зарази
било који програм, сектор за подизање
рачунара, документ који подржава наред
бе, тако да промени садржај те датотеке и
у њу копира свој код. Рачунарски вирус
обично се састоји од два дела. Првије са
мокопирајући код који омогућава размно
жавање вируса, сакривен у другом делу
или корисној информацији која је на сајту
послужила као тзв. програм мамац (по
стоје и вируси који се састоје само од са
мокопирајућег кода).

Вирус се генерише покретањем про
грама који садржи вирус или отварањем
неког зараженог линка или датотеке. По
стоје злоћудни (малвер) и доброћудни ви
руси. Разлика је у томе што доброћудни
заузимају системску меморију или мемо
рију на хард диску и ништа не предузима
ју, док злоћудни извршавају одређене
радње, које доводе до нежељених после
дица. Појавом првих рачунарских вируса
и њиховим штетним дејством појавила се
потреба да се онемогуће, тј. бришу са за
раженог компјутера. Први вируси били су
програми који су исписивали занимљиве,
пропагандне или духовите поруке на мо
нитору (као, на пример, вирус Каменко,
који је исписивао поруку на монитору:
"Ваш диск је скамењен"), док се вируси

новијег времена најчешће убацују дис
кретно, са намером да обезбеде отицање
података.

Слика 1 - Злоћудни програми

Малвер (malware) јесте сложеница на
стала од енглеских речи malicious и soft
ware, што у преводу значи малициозни
или злоћудни софтвер (програм). Осим
класичних рачунарских вируса обухвата
све врсте софтвера који на било који на
чин могу да угрозе рачунарски систем или
рачунарску мрежу, као што су тројанци,
рачунарски црви, руткит, задњи улаз и
различите врсте спајвера.

Спајвер (spyware) јесте сложеница на
стала од енглеских речи spying и software.
Спајверили шпијунскипрограмје врстама
лициозног софтвера чија је намена да
пресрећеили преузимаделимичноконтро
лу рада на рачунарубез знања илидозво
ле корисника. Иако назив сугерише да је
реч о програмима који надгледају рад ко
рисника, спајвер означава широк спектар
програма који искоришћавају рачунар ко
рисниказа стицање користиза трећу стра
ну.Спајвер се разликујеод вирусаи од цр
ва по томе што се обично не умножава,од
носно не преноси у друге фолдере и дато
теке. Каомноги новивируси,спајверје кре
иран да искористи заражене рачунаре за
прикупљање осетљивих података, комер
цијалне,војнеи др. Типичнетактикесу при
казивање незахтеваних поп-ап реклама,
крађа личних информација (укључујући и
финансијске информације као што су бро
јеви кредитних картица и лозинке), праће
ње активности на интернету за маркетин
шке сврхеили преусмеравањеновихНТТР



захтева на рекламне странице. У неким
случајевимаспајверсе користиза верифи
ковање придржавања услова лиценце за
коришћењепрограма.Заразасе у највећем
броју случајева догађа приликом посете
страницаса илегалнимили порнографским
садржајем.

Тројанци (trojan horses) имају улогу да
са компјутера на којем се налазе, путем
интернета или друге везе, проследе дру
гом кориснику податке првог.Обично су то
шифре, лични подаци, бројеви кредитних
картица и сл. Најпознатији тројанац је
Back Orifice којег је за само месец дана
преузело и користило скоро 1ОО.ООО љу
ди на интернету. Он изгледа као обична
сервер апликација, с тим што се сервер,
тј. сам тројанац, инсталира без питања,
као вирус, а када се стартује заражена
апликација омогућава кориснику који до-

7 Ботнет (botnet) глобална мрежа већ
компромитованих компјутера, од којих се већина налази
у САД. Користе се за обарање сервера у важним јавним
и приватним установама и институцијама.

ђе до /Р броја да преузме контролу над
рачунаром.

Компјутерски црви (worms) користе
рачунарску мрежу да би слали сопствене
копије на друге рачунаре,обично користе
ћи безбедносне рупе за трансфер са јед
ног рачунара на други, најчешће без
интервенције корисника. С обзиром на то
да се могу брзо раширити путем мреже,
инфицирајућисваки рачунар на свом путу,
они представљају један од најпознатијих
типова малвер кода, мада их доста кори
сника меша са вирусима. С обзиром на то
да црви често искоришћавају рањивост
мреже, они су једина врста малвера која
се може делимично спречити поставља
њем заштитног зида (firewall), уз антиви
рус који треба да буде стално ажуриран.

"Rootkit" или алатза добијање админи
страторских права над системом пред
ставља групу извршнихпакета,који дозво
љавају хакеримада сакријубило какав до
каз или траг да су успели да уђу у систем.
Неке од радњи које овај алат обавља су:

- модификација системадневних дато
тека да би се избрисали докази о ха
керским активностима,

- модификацијаалатасистемада би се
теже откриле хакерске радње,

- креирање скривене улазне тачке си
стема,

- коришћењесистемакао почетнетачке
напада на остале умрежене системе.
Нарушавање рада сервиса масовном

дистрибуцијом порука (Distributed denial of
зволсе, DDoS) подразумевамасовноусме
равањевеликогбројазахтеваод страневе
ћег броја ботнета' премациљанојадреси,
односнорачунару- серверу (URL), такода
он не можеда одговорина упућене поруке
довољнобрзо,па се његоврадблокира,чи
ме постаје недоступан и неупотребљив.

Знајућида је у пракси релативновисок
ниво заштите који отежава приступ рачу
нарима који садрже важне податке и ин
формације, поједине институције су оти
шле корак даље у смислу стварања начи
на да се дође до информације са обаве
штајно-безбедоносноинтересантнихрачу
нара и рачунарских мрежа. Отуда су раз
вијене и претходнонаведенетехнике при
купљања података приступом шерованим
датотекама (фолдерима) рачунара који
користе бежични (wireless и wi тах) интер
нет и регистровањем електромагнетне
енергије, коју зраче поједини делови рач
унара који се налазепод напономелектри
чне енергије.
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Прикупљање података
помоћу бежичног интернета

Метод прикупљања података помоћу
бежичног (wireless) интернета,' заснива се
на примени хакерских способности
појединаца да приступе шерованим (де
љивим, доступним) датотекама рачунара,
који су у домету заинтересованог лица,
најчешће хакера. Успех примене ове мет
оде зависи од квалитета поседоване
технике за пријем сигнала и удаљености
корисника, као и способности хакера да
приступи другим рачунарима. Успостав
љање комуникације са другим рачунаром
врши се почетним испитивањем прис
тупних (незаштићених) места рачунара.
Да би се приступило адреси циљаног
рачунара користе се стандардни или USB
wireless модеми (слика 2), који ради јачег
сигнала могу бити опремљени квалитетн
ијом антеном и појачавачем.

Слика 2 - Пример USB wire/ess модема

Регистровањемwireless сигнала (мре
жа) добијају се подаци о приступу локал
ним рачунарским мрежама, које могу бити
отворене (слободан приступ) или се при
ступ интернетмрежиусловљава шифром.
Шифроване мреже подразумевају фор
мирање WAP кључева за кориснике у
мрежи. За добијање податакао WAP кљу
чевимау одређенојмрежи,хакери користе
кратке програме, који за кратко време
обезбеђујупрегледсвих мрежа са подаци
ма колико која мрежа има учесника, одно
сно корисника и које су њихове адресе.
Програми се, углавном, набављају од ли
ценциранихпроизвођача,док програмипо
нуђени на различитим сајтовима нису по
уздани, јер могу да садрже лоше малвер
програме. Када се добије податак о WAP
кључу шифроване мреже или када се
приступа рачунару из отворене мреже, из
command prompta рачунара који користи
нападач (хакер), дају се налози за прове
ру приступа адресама - рачунарима у
мрежи. Када се обезбеди приступ - кому-

никација са циљаним рачунаром преко
адресеу мрежи,отпочињесе са приступом
доступнихпартицијана рачунару.Најчешће
је то системска или С партиција,мада има
случајева да су понекад све партиције и
њихови фолдери видљиви (шеровани) за
учеснике у мрежи, што зависи од додеље
них привилегија корисницима. Приступом
одређенимпартицијамаомогућенје и при
ступ појединимдатотекама(најчешћеје до
ступна датотека-фолдер Му Documents),
уколико нису заштићени приступним ши
фрама, са којих се могу преузимати пода
ци (фајлови).

Прикупљање података
регистровањем електромагнетне
енергије коју емитују рачунарске
компоненте (пасивно извиђање)

Још шездесетих година двадесетог
века' вршенису покушајида се прикупепо
даци на основу регистровања ЕМЕ коју
зраче рачунари и поједине рачунарске
компоненте (периферије рачунара)." Овај
начин добијања података назван је ТЕ
МПЕСТ', а развилесу га,као и интернет,ОС
САД и каснијеНАТО,за штасудефинисани
одређени стандарди и техничке проце
дуре, које важе у САД, НАТО и државама
ЕУ.12

8 Бежични (wireless) интернет је систем повезивања
рачунара или рачунарске мреже са интернетом без по
требе за телефонском линијом, те је иделан за кориснике
који немају телефон. Комуникација се обавља бежично,
радио-таласима, према међународном стандарду /ЕЕЕ
802.11Ь, а користи се фреквенција од 2,4 и 5 GHz.

9 Припадник обавештајно-безбедносне службе В.
Британије М/5, Петер Рајт (Peter Wright), 1960. године
је за потребе своје владе, која је преговарала за
чланство у Европску економску заједницу - ЕЕЗ, са
циљем да сазна став француског премијера Де Гола
по том питању, регистровао секундарне таласе ЕМЕ
које је емитовао заштићени шифарски комуникациони
систем, а који је користила француска дипломатска
мрежа, "Soft Tempest: Hidden Oata Transmission Using
Electromagnetic Emanations?", Markus G. Kuhn и Ross
Ј. Anderson.

10 За разликуод активности СИГИНТ,које подразумевају
прикупљање података на основу регистроване
електромагнетне енергије комуникацијских и радарских
средстава, техника ТЕМПЕСТ почива на детекцији
зрачене електромагнетне енергије рачунара и
рачунарских средстава.

11 Амерички акроним TEMPEST - Transient Electro
magnetic Pulse Surveillance Technology или Transient
Electromagnetic Pulse Emanation Standard.

12 За разлику од НАТО и САД, чије су ознаке ТЕМ ПЕСТ
стандарда јавно доступне, поједине земље ЕУ, попут
Немачке, и те податке дефинишу као строго поверљиве.

13 У међувремену, врло је вероватно да су развијена



ТЕМПЕСТ је, иако позната већ неко
лико деценија, техника о којој се врло ма
ло података може наћи у јавности." То је
технологија која се користи за војне, пре
свега обавештајне сврхе, на основу уоби
чајеног зрачења ЕМЕ рачунарских сред
става." Информације прикупљене овом
техником, с обзиром на начин на који су
прикупљене, најчешће се класификују
службеном тајном, по систему "need-to
know", аналогно информацијама добије
ним СИГИНТ активностима.

ТЕМПЕСТ технологија бави се и тех
ником прикупљања информација са рачу
нара, али и заштитом рачунара од
оваквог начина отицања службених ин
формација, јер у супротном могу да на
стану несагледиве последице, када је у
питању национална безбедност државе.

Техника прикупљања информација
заснива се на прикупљању података пу
тем регистровања зрачене ЕМЕ, којом се
напајају рачунарске јединице, монитор,
тастатура, каблови и портови (улаз/излаз)
рачунара, као и скенери и принтери који
су мање изложени јер се мање користе.
Чињеница је да наведене компоненте за
напајање користе мрежну електричну
енергију, која се ослобађа и зрачи у ло
калној средини (где се компонента нала
зи), у већој или мањој мери, зависно од
снаге уређаја. За исписивање текста на
дисплеју лаптопа или монитора потребна
је ЕМЕ. Ту функцију обавља графичка
картица (digital video иnit- DVU), која пре
нети сигнал од тастатуре прослеђује од
меморије до дисплеја. Трећа деоница на
којој се преноси ЕМЕ и која носи инфор
мацију о садржају (тексту) преноси се од
рачунара до принтера или од скенера до
рачунара. Доказано је у пракси да чак и
RS-232 кабл (за повезивање портова)
емитује ВФ фреквенције које носе кори
стан сигнал. Такође, свако притискање
типке на тастатури праћено је емитова
њем ЕМЕ чије је трајање пропоционално
времену колико је потребно за куцање
различитих типки. Осим повезаних ка
блом, за пријем сигнала још су погодније
бежичне тастатуре, које раде на принципу
емитовања радио-везе у ВВФ опсегу, чи-

13 У међувремену, врло је вероватно да су развијена
још ефикаснија средства за прикупљање података са
рачунара.

14 За разлику од ГПС и ГМС техника за одређивање
локације објеката и лица, ТЕМ ПЕСТ се мање користи
за комерциијалне потребе.

15 "Electromagnetic Eavesdropping Risks of Flat-Panel
Oisplays" Markus G. Kuhn, допуна рада из 2008. године.

ме поспешују емитовање ЕМЕ и сигнал.
Оне су нарочито погодне када је циљ за
интересованог лица (хакера) да се сазна

>
"-

Слика 3 - Пријем видео сигнала са лаптопа
Toshiba Satel/ite Pro 440СОХ, на којем је
инсталиран оперативни систем Linux,

у резолуцији 800x600@75Hz видео моду,
са пријемном антеном смештеној у суседној

просторији, на даљини од Зm,
без појачивача.

корисничко име, лозинка или е-таi/ адре
са корисника. У периоду од 2001. до 2008.
године усавршена су четири различита
начина да се јасно реконструише текст на
основу праћења ЕМЕ емитоване типкама
тастатуре, са удаљености од 20 m, укљу
чујући неколико преграда од зидова чвр
сте градње.

Експерименти су успешно реализова
ни без обзира на то да ли се ради са жичн
им или бежичним тастатурама (PS/2, USB
конекторима,као и са тастатурелаптопа)."

Након дугогодишњег испитивања у
пракси, почеткомдеведесетих годинапро
шлог века, Холанђанин Вим Ван Ек успео
је у покушајуда региструјеемисије ЕМЕ са
удаљенограчунара(слика3) помоћуједно
ставне опреме засноване на модифи
кованом ТВ пријемнику са ручно кон
тролисаним осцилатором (или лаптопом
опремљеним ТВ картицом), усмереном
антеноми појачивачасигнала(слика4 и 5).

Слика 4 - Пријемник коришћен
у експерименту (OataSafe!ESL Mode/ 400

TempestEmission Monitor)
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Слика5 - Основнаопремаза пријемсигнала
садисплејарачунара

Регистровањем ових сигнала прикуп
љани су подаци који су уз помоћ технике
подешавања вертикалне и хоризонталне
рефлектоване фреквенције монитора
претварани у текст, односно у корисне
информације (слике 3 и 6).

Слика6 - Резултатекспериментаметодом
ВимВанЕка- пријемвидеосигнала

салаптопаToshiba Satel/ite Pro 440СОХ,
на којемје инсталираноперативнисистем
Linux, са пријемномантеномнадаљиниод
1Om(лаптопод антенеделедве просторије,

преграђенесадвазидачврстеградње,
дебљине1m) .

Почетне процене биле су у правцу да
су емисије ЕМЕ изражене због монитора
рађених на принципу катодних цеви и да
ће се увођењем равних (flat или ТFТ) мо
нитора и лаптопова такве емисије смањи
ти. Међутим, испитивања су показала да
је потребна много већа енергија за напа
јање кристала дисплеја, како би графич-

ка картица рачунара (DVU) омогућила
квалитетан приказ текста. На основу тога,
у пракси је потврђено да много веће зра
чење долази управо од равних монитора
или лаптопова и да је, сходно томе, једно
ставније и ефикасније прикупљање ин
формација регистровањем ЕМЕ са такве
врсте дисплеја. Увођењем на отворено
тржиште и употребу јефтиних лаптопова
и масовном заменом стандардних, рав
ним мониторима, који су у највећој мери
незаштићени према ТЕМПЕСТ стандар
дима, омогућен је олакшан приступ ин
формацијама на широкој основи, на шта
је потребно скренути пажњу и предузети
адекватне мере заштите.

Такозвана ненамерна зрачења (unin
tentional emissions), иако мале снаге, могу
да будудетектована и претворена у одре
ђену информацију,употребом адекватних
антена и осетљивих пријемника за реги
стровање радио-сигнала у различитим
фреквентним опсезима (ФО), са мање
или веће удаљености." Ослобођена ЕМЕ
је највећа са монитора рачунара, а креће
се у ФО од 55 до 245 МHz и може да буде
регистрована са удаљености од једног
метра до преко једног километра, у скла
ду са опремом и условима у окружењу
(препреке) у којем се рачунар налази.

РегистровањеЕМЕ можеда се реали
зује и у ванрадно време,јер врлочесто ра
чунари остају укључени у радним просто-

16 > ријама (с обзиром на техничке карактери
"" етике). Чак и ако су само монитори укљу

чени, на основу зрачења кабла монитора
повезаногна рачунар, могу се регистрова
ти емисије које могу да дају информацију
о физичком присуству лица у просторији
где се налази рачунар. И обратно, када је
монитор искључен, а рачунар укључен,
кабл монитора можеда представљаанте
ну са које се може детектовати користан
сигнал графичке картице рачунара."

Техника заштите рачунара подразу
мева спречавање или смањење зрачења
рачунара (emission security, EMSEC), као
дела заштите или спречавања отицања
службених података путем комуникацио-
них средстава (communication security,
COMSEC). Наравно, у свакој комерцијал
ној или војној организацији, у банкарском

16 "Electromagnetic Radiation from Video Display Units:
Ап Eavesdropping Risk?", Computers & Security, Neher
Laboratories of the Nether/ands РТТ, Wim van Eck,
Холандија, децембар 1985. године.

17 "Soft Tempest: Hidden Data Transmission Using Elec
tromagnetic Emanations?", Markus G. Kuhn и Ross Ј. An
derson.



сектору и наменској индустрији нарочито,
постоји потреба да се изради процена
броја рачунара са најосетљивијим инфор
мацијама, који треба да поседују ТЕМ
ПЕСТ стандарде заштите.

Убачени злоћудни или малвер програ
ми (о којима је било речи приликом опи
сивања прве методе) могу бити убачени у
рачунар, са улогом да поспеше сигнал ко
ји се емитује из рачунара, због чега треба
имати ажуриране комерцијалне антивиру
сне програме.

За потребе заштите рачунара дефи
нисани су стандард NATO SDIP (стара
ознака AMSG 7208) и стандарди Агенци
је за националну безбедност САД, NSA
NACSIM 5100А (слике 7 и 8):

- стандард NATO SDIP-27 Level А (ста
ра ознака AMSG 7208) и америчка
ознака NSТISSAM Level 1 - "Compro
mising Emanations Laboratory Test Stan
авт", највиши је стандард заштите по
питању зрачења ЕМЕ, који подразуме
ва да рачунар има квалитетну зашти
ту од зрачења ЕМЕ и да заинтересо
вано лице (нападач) мора да буде на
удаљености до 1 m да би регистровао
податке са циљаног рачунара,

- стандард NATO SDIP-27 Level 8 (ста
ра ознака AMSG 788А) и америчка
ознака NSТISSAM Level 11- "Laboratory
Test Standard for Protected Facility Equ
ipment", јесте стандард заштите по пи
тању зрачења ЕМЕ, који подразумева
да заинтересовано лице (нападач)
може са удаљености од 20 m (укључу-

јући и умањење квалитета сигнала
због зидова просторија) да регистру
је податке са циљаног рачунара,

- стандард NATO SDIP-27 Level С (ста
ра ознака AMSG 784) и америчка
ознака NSТISSAM Level 111- "Laboratory
Test Standard for Tactical Moblle Equip
ment/ Systems", јесте стандард зашти
те по питању зрачења ЕМЕ, који под
разумева да заинтересовано лице (на
падач) може са удаљености од 100 m
(укључујући и умањење квалитета сиг
нала због зидова просторија) да реги
струје податке са циљаног рачунара,

- стандард NATO SDIP-29 (formerly
AMSG 719G) - "lnstallation of Electrical
Equipment for the Processing of Classi
fied lnfotmation': јесте стандард који под
разумева захтеве по питању инстала
ција, у односу на удаљеност нападача,

ТЕМРЕSТStandards Comparison
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NATO ZONE DZt11tl1JQSl..tnthrtS 20NE 1 ZONE 2
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product flOlnel'ld4Ьlre- вт АТ ЕТ
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Слика 7 - ТЕМПЕСТ стандарди
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- стандард AMSG 7998 - "NAТО Zoning
Procedures" је стандард који дефини
ше безбедоноснезахтеве у односу на
ниво заштите рачунара.

NАТО SDIP-27 Fonner USA NАТО

Standards NAТOAМSG NSnSSAМ 1-82 Tempest Z.Onlng
Stвndarda Standards Stвnd1rda

LevelA AМSG 7208 Levell ZoneO

Level В AМSG788A Level 11 Zone1

Level с AМSG784 Level 111 Zone2

SECAN Doctrine and lnformation PuЫication
SDIP-27 Level А, В, С

Слика 8 - ТЕМПЕСТ стандарди
(друга форма приказа)

Заштита и спречавање могућности
отицања података и информација,на опи
сани начин, подразумеваупотребу алуми
нијумскихоблогаза монитореи кућиштаза
хардвер рачунара, тастуру и каблове или
рад и стављање безбедоносноосетљивих
рачунарау истотако заштићене простори
је. Ако је потребно, одређена зграда се
штити на тај начин што се у њој праве изо
ловане просторије које су херметизоване
са свих страна и имају само врата, а опре
мљене су таблом за цртање и писање, са
обавезом читања, забраном говора и упо
требом електронскихсредстава.

Слика 9 - Рачунари који испуњавају
ТЕМПЕСТ стандарде

Ради заштите информација на прет
ходно описани начин, развијени су тзв.
ТЕМПЕСТ рачунари, чији су сви саставни
делови обложени алуминијумским за
штитним слојем (слике 9 и 1О). Европска
унија је, такође, усвојила своје стандарде
из ове области и има своју развијену но
менклатуру (слика 11).

Commerci1J-ln-Confidence

;т TEMPESTSDIP-27 Level А PCs - special applications

All-In·One Harsh Envlronment Workstation / Server

SpedflcatJon
SCIOOOTf

...."~~-,.....i..=.w::·~="
loolcli8844AllOf.

Слика 1О - Рачунари САД према
ТЕМПЕСТ стандардима

E:UROТE:MPE:!::.T ii\
Modulus WS·101 ТЕМРЕSТworkstat1on

ProductO\lerview

The Modul\JsVVS-101 ТЕМFЕSТ wtJri<:st.ationfuffils Nд ТО
SIJIP-27 lewl д ~uremants. lts dвtau~configuration
offers а wry oost<1ffec111ealtematNe for secum мl'ircn
ments. Нigћ-per1ormaлca oonfi;Juratmns am avaiaЫe
upon request.

Слика 11- Рачунари ЕУ
према ТЕМПЕСТ стандардима
(холандска верзија)

Рачунари који имају одређени ниво
заштите означавају се према усвојеној
стандардној номенклатури (слика 12).
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SST PRODUCT NOMENCLATURE

Ex.tmpleof Pfod~ 111omenicl8ture:
SN7!IOJ"RtS• SSТ rfct..ЬO.Ok,. f"ul ТЕНРЕ'SТ(SOIP·l71.8\ollllA)

НllCllYRЩKltd,j11Щ1111ttc1 Е!Кђ'Р~td Olf.k

" 790

1
s.sтж.~ 'Ncм:tЬoi:t -rtklninc.

ТЕМРЕSТ

•

ј
." т••••• sт

••••• (F.11)

Слика 12 - Одређивање
номенклатуре рачунара
са ТЕМПЕСТ стандардом



У складу са стандардом 73-2А NSA
(Агенције за националну безбедност САД),
минимални ниво заштите, који ТЕМПЕСТ
рачунар треба да обезбеди, јесте 50 деци
бела (Db). За ниво од 100 Db заштита око
рачунара је потпуно хомогена.

Са америчког становишта, по питању
издавања безбедоносне лиценце за одржа
вање, приступ ТЕМПЕСТ рачунарима и
пратећој опреми, поред Американаца има
ју и лица из Аустралије, Новог Зеланда и
земаља чланица НАТО, изабрана према
строго дефинисаним безбедоносним кри
теријумима.

Страх од детекције ЕМЕ са рачунара
временом је постао све већи са развојем
модерних средстава за регистровање
ЕМЕ високе осетљивости (state-of-the-art
equipment), без обзира на све већу упо
требу оптичког кабла као преносног меди
ја (слабо зрачење ЕМЕ), као и вишеструке
модулације и мултиплексере, за потребе
заштите информације. Зато је неопходно
да се у раду са осетљивим информација
ма на рачунарима примењују следеће
превентивне мере:

- спречавати физичко присуство нео
влашћених лица близу рачунара који
су у раду и зраче ЕМЕ,

- обезбедити за рад рачунаре који су за-

штићени у складу са ТЕМПЕСТ стан
дардом на посебно осетљивим мести
ма, ради смањења или елиминисања
отицања службених података,

- смањити ниво снаге која се користи у ра
ду појединих рачунарских компоненти.
При томе, треба водити рачуна да се

цена опреме за пријем сигнала путем
емитоване ЕМЕ креће у распону од 5.000
до 250.000 долара (зависно од јачине сиг
нала и удаљености са које треба да буде
детектована). С друге стране, цена опре
ме за заштиту рачунарских компоненти
према ТЕМ ПЕСТ стандарду такође је раз
личита (зависи од процене са које дистан
це се очекује неовлашћено праћење рада
рачунара), али је вишеструко мања и ко
рисна, јер се могу избећи нежељене по
следице.

Један од начина да се заштити приступ
рачунарима јесте непрекидна употреба
квалитетних и ажурних антивирусних про
грама (АВП). Антивирусни програм или ан
тивирус је рачунарски програм који се ко
ристи за заштиту, идентификацију и укла
њање рачунарских вируса, као и сваког
другог софтвера који може да оштети или
нанесе штету оперативном систему рачу
нара. За разлику од првобитних антивиру
са који су били базирани искључиво на тре-
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тирању рачунарских вируса, модерни ан
тивирусни програми израђују се тако да си
стем штити од што већег броја различитих
могућих малвера, као што су црви, фишинг
напади, бекдор, руткит и тројанци."

Почеци заштите рачунара били су у
спречавању тада познатих вируса. Радили
су по принципу проналаска и брисања фај
лова из одређене датотеке (фолдера), на
водећи корисника рачунара на редослед ко
манди које треба да уради ради његовог
брисања. Међутим, касније су вируси поче
ли да мењају начин смештања на рачуна
ру и постали су савршенији, тако да је њи
хово проналажење веома тешко. Зато се у
антивирусе уграђује алгоритам, који по по
нашању одређеног фајла процењује да је
то вирус и пријављује га кориснику, нудећи
му опције брисања, смештања у карантин
(изолације), ради његовог детаљнијег испи
тивања, јер постоје вируси који се активи
рају када се покуша њихово брисање.

Постоји велики број АВП програма
(слика 13), који се могу снимити са неких
од понуђених сајтова и платити електрон
ским путем (што може да буде осетљиво
због укуцавања и достављања података
електронским путем) или се могу купити у
некој од специјализованих наменских про
давница које се баве продајом комерци
јалних АВП програма.

Постоје и заштитни или спајвер про
грами, који чувају важне корисникове по
датке од неовлашћеног приступа других,
спречавају улазак у компјутер и приступ
одређеним интернет страницама, као и

18 Прво уклањање једног рачунарског вируса изврше
но је 1987. године софтвером Бернт Фикс, а радило се
о једном од првих вируса - Виена.
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Слика 13 - Преглед најчешће коришћених
комерцијалних АВП програма .

покретање разних апликација. Многи од
тих система данас су интегрисани у win
dows и друге оперативне системе.

Закључак

Све што је наведено о техникама и ак
тивним или пасивним средствима за изви
ђање рачунара, само су основне информа
ције приказане о овој делатности. У циљу
стицања детаљног сазнања, а због могућег
утицаја сајбер активности на безбедност ин
формационо-комуникационих система поје
диних важних институција и самим тим на
ционалну безбедност државе, овој области
потребно је посветити више пажње.
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МИНИРАЊЕ ЛЕДА - СПЕЦИФИЧНОСТИ
И ПРОБЛЕМИ У ИЗВРШАВАЊУ ЗАДАТКА

Пуковник Зоран Папић

м инирање леда је веома специфично, јер захтева веће
количине експлозива од других минирања. Инжиње
ријске јединице Војске Србије оспособљене су за из-

вођење минирања и могу бити ангажоване на минирању леда у
складу са обавезама које су дефинисане Општим и Оперативним
планом одбране од поплава.

*Аутор ради у Управи за оперативне послове ГШ ВС

на основу анализа процењено је да
је дошло до глобалног побољша

ња режима леда на српском сектору Дуна
ва. Сазнања не указују да ће у будућности
доћи до погоршања зимског режима на Ду
наву. Међутим, још увек се не може поузда
но закључити нити тврдити да у будућно
сти неће доћи до изузетно хладних зима.
У нашој земљи стварање леда на рекама

у зимском периоду јесте реалност, а посто
ји могућност дотока леда из горњег тока ре
ка. Та опасност је најизраженија на Дуна
ву. Стварање ледених баријера јесте реал
на опасност на неколико локација у нашој
земљи. Министарство одбране, односно
Војска Србије може бити ангажована на ми
нирању леда у складу са обавезама које су
дефинисане Општим и Оперативним пла-



ном одбране од поплава. Инжињеријске је
динице Војске Србије су једине оспособље
не за извођење минирања, а својим анга
жовањем остварили би мисију "подршку ци
вилним властима у супротстављању прет
њама безбедности" односно задатак "помоћ
цивилним властима у случају природних
непогода и техничких и технолошких и
других несрећа".

Због недовољно искуства у минирању
леда неопходна су пробна минирања ра
ди сагледавања ефекта. Главни принцип
при пробном минирању јесте поступност
- од мање ка већој количини експлозива,
како би се избегле нежељене последице.
Минирању леда приступа се тек ако прет
ходно прописане и предузете мере нису
дале потребне резултате у одбрани од по
плава. Превентивне мере јесу и разбија
ње леда на водотоковима где се такође
могу ангажовати снаге и средства Војске
Србије извођењем потребног минирања.

Специфичности минирања леда

Минирање леда, као једно од подвод
них минирања, веома је специфично.
Ефективност дејства унутрашњег подвод
ног пуњења мања је него истог таквог пу-

њења на сувом, при чему се та ефектив
ност смањује са увеличавањем дубине во
де на којем се поставља пуњење. Ова ка
рактеристика доводи до повећања количи
не експлозива у односу на друга минира
ња. Способност рушења спољњег подвод
ног пуњења је већа него дејство истог та
квог рушења на сувом, јер вода има улогу
материјала за зачепљење. У вези с тим, га
сови од експлозија интензивно потискују во
ду на све стране и шире се великом брзи
ном. На почетку експлозије ширење гасо
ва је исто као у ваздуху. Пошто вода пру
жа већи отпор ширењу гасова, јер је неком
пресибилна, то доводи до брзог настанка
одређеног дејства гасова и елиминацији
кретања разбијених комада леда на стра
ну. Код минирања леда више гасова одла
зи у висину где је најмањи отпор. Ослобо
ђени гасови при експлозији стварају стуб
воде који се издиже на одређену висину у
зависности од јачине експлозивног пуње
ња. При експлозији у води образује се лоп
тасти гасни мехур који, у ствари, и разби
ја лед на површини водотока.

Минирање леда ради одбране од по
плава, спречавања настанка ледених ба
ријера, обезбеђење пловног пута, зашти
те објеката на водотоковима, удара леде
них санти, спречавања загушавања воде
ног тока, ослобађања ледом блокираних
пловних објеката и омогућавања употребе
пловних средстава врши се на основу ра-
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није утврђеног плана водопривредних и
других организација, који се израђује на
основу процене стања леда на водотоко
вима. Пре приступањаразрадиметодами
нирања леда потребно је познавати циљ
тих минирања,односно шта се жели мини
рањем остварити. Због тога се и разрађу
ју мере заштите појединих значајнијих
објеката од "покренутог"леда или леда ко
ји је "непомичан", спречавање пораста
водостаја узводних подручја, одржавање
саобраћајаили спречавањенагомилавања
санти леда у појединим секторима речних
токова.

Минирање леда обавља се концен
трисаним експлозивним пуњењима, која
се постављају испод леденог покривача
на пробијеним отворима у леду. Дубина
постављања експлозивних пуњења зави
си од дубине водене препреке, брзине во
де, масе експлозивног пуњења, површине
леденог покривача који треба порушити
једним експлозивним пуњењем и удаље
ности вештачких објеката на воденим
препрекама који не смеју бити оштећени
експлозијом. Ако је дубина реке на месту
постављања пуњења мања од рачунске
дубине постављања, оно се поставља та
ко да удаљеност пуњења од дна реке не
буде мања од 0,5 метара. У том случају и
растојање између пуњења одређује се у
зависности од стварне дубине поставља
ња експлозива.

На основу искустваиз 1928/1929.годи
не - код ледених баријера, која су наста-

ла из сужења речног корита, испод леде
не површине нагомилава се велика коли
чина снега и мекогледа која можебитиде
бљине и неколико метара. Постављањем
експлозивног пуњења у овакву средину
знатно се умањују ефекти минирања, јер
расквашенснег и лед заједноса водомчи
не слој зачепљења према леду.У оваквим
случајевима експлозивна пуњења треба
постављати непосредно испод површине
леда. И то је један од разлога за пробним
минирањем постављањем експлозивног
пуњења на различите дубине како би се
утврдио најефикаснији начин.

Нарочито је важно тачно и правовре
мено предузети мере минирања. Минира
ње се увек обавља супротно од тока. Ле
дена плочасе разбијапре надолажењата
ласа високе воде ради кретања леда и
спречавања стварања ледене баријере и
узводногподизањаводостаја.При минира
њује најбоље користити водоотпорнеекс
плозиве(тротил,пластични,прашкасти)ко
ји су заштићени полиетиленским цревима
или спаковани у кутије, сандуке, боце и
слично.Применомовихексплозивасмању
ју се трошкови и потребно време за мини
рање, јер се избегавају набавке пластич
них врећа и паковањеексплозивнихпуње
ња у вреће ради заштите. При минирању
леда, ради сигурности, израђују се дупле
мреже за активирање (детонирајућа и
електрична).



Прорачун потребне количине
експлозива и начин постављања
експлозивних пуњења

Приближан прорачун количине екс
плозива може се одредити на основу де
бљинеледа и дубине постављањаекспло
зивног пуњења помоћу следеће табеле.

Експлозивна пуњења постављају се
испод леда на претходноизрађене отворе
у леду. Отвори се израђују експлозивом,
бушењем моторним бушачима, исецањем
помоћу моторне тестере и ручно - пио
нирским алатом. Величина отвора зависи
од величинеексплозивног пуњења које се
жели поставити. Ни ови радови нису нор
мирани како би се прецизније могао оба-

Дебљина Дубина постављања експлозивног пуњења
леда у од горње површине леда у m
метрима

1,0 1,5 2,0
Потребна количина експлозива у kg

тротил амонех тротил амонех тротил амонех
0,2 - 0,3 1,0 1,3 2,0 2,5 4,0 5,5
0,3 - 0,4 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 6,0
0,4 - 0,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,5
0,5 - 0,6 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 7,5
Баријере 5,0 6,5 7,5 10,0 10,0 13,0од леда

Поредпрорачунаиз претходнетабеле,
потребнаколичинаексплозиваза једно екс
плозивнопуњењеможесе израчунатии по
формули: P=F х К, гдеје:

Р -потребна количинаексплозиваза јед
но пуњење,

F -површина леденог покривачау m2 ко
ју треба порушити једним експлозив
ним пуњењем и

К -чинилац квалитетаексплозива који за
тротил износи 0,075 за камниктит, а
за витезит и њима равним експлози
вима од 0,080 до О, 1.

Чинилац је потребна количина екс
плозива за рушење 1 m2 ледене површи
не при дебљини леда до 0,5 метара.

Иједан и други начин одређивања по
требне количине експлозива за једно пу
њење третирају дебљину леда до 0,6 m
(односно 0,5 m), па се намеће питање ка
ко одредити потребну количину експлози
ва за веће/мање дебљине леда. То наме
ће обавезу да пре минирања, прорачуна
ту или из табеле одређену количину екс
плозива за једно експлозивно пуњење,
треба проверити пробним минирањем ра
ди сагледавања ефекта минирања и про
рачунастварнопотребнеколичинеекспло
зива и других минско-експлозивних сред
става за минирање. Пробно минирање
неопходно је и ради сагледавања потре
ба предузимања мера заштите људства и
објекатана водии копнуод нежељеногдеј
ства при минирању.
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зачепљење
(насути материјал)

експлозивно
пуњење ј проводници електричне

~ детонаторскекаписле

Начин израде отвора у леду употребом
мањих експлозивних спољних пуњења
постављањем на лед или у израђена

удубљења

вити прорачун потребног времена при ми
нирању.

Тежина експлозивног пуњења за про
бијање леда спољним пуњењем на осно
ву дебљине леда и дубине постављања
може се одредити из следеће табеле.

Пре постављањаексплозивапотребно
је извршити његову херметизацију поста
вљањем у пластичне вреће, осим експло
зива који су водоотпорни. При експлозији
у леду се ствара округлопоље, чијије пре
чник око четири пута већи од дубине спу
штања експлозивног пуњења. Због таквог
ефектаексплозивнапуњењапостављајусе
у редовима на растојању од пет до седам
пута већем од дубине постављања.

Уже за које је везано
екеплозивно пуњење

/ проводнвцв еле....ггричне
/? ветонаторске каписле

h• l-2m

h -дуб11на постављања експлозивног пуњења

Начинпостављањаексплозивапомоћуужета

Дебљина леда у m Дубина постављања Маса пуњења у kg Пречник отвора у mпуњења у m
0,3 0,2

0,4 0,3 0,4 0,6

0,6 0,3 0,6 0,7

0,8 0,4 0,8 0,8

1,0 0,5 1,0 0,9

1,2 0,6 2,4 1,0

1,5 0,75 3,0 1,2

Експлозивна пуњења постављају се у во
ду помоћу конопца, летви или кочића.

проводници електричне
детонаторске каписле

h -дубина постављања експлозивиог пуњења

Начин постављања експлозивног пуњења
помоћу летви или кочића

Када се поставља помоћу ужета ис
под експлозивног пуњења везује се тег од
камена или цигле како би се експлозивно
пуњење поставило на жељену дубину.

На основу практичног искустваусвоје
на дубина постављања експлозивних пу
њења је од једног до два метра и та нор
ма мора се испоштовати, посебно ако се
минирањеобављау близиниграђевинских
објеката. За удаљеност места минирања
од вештачких препрека 15-100 метара
дубина постављања експлозивних пуње
ња износиодједногдо два метра,а за уда
љеност објекта преко 1ООm дубина поста
вљања може бити већа од два метра.

На воденим препрекама од два метра
до пет метарадубине најбољеје постави
ти експлозивно пуњење на 0,5 m изнад
дна водене препреке.

Кад год је то могуће треба користи
ти јача пуњења, јер применом слабијих
пуњења ефекат минирања је слабији.
Потребно је више времена и материја
ла за израду већег броја бушотина
(отвора) у леду. При постављању екс
плозивног пуњења на веће дубине при
експлозији се стварају већи стубови во-



де, а самим тим долази и до знатно ја
чег разбијања леда.

У леду дебљине преко 0,60 m или у
смрзнутим воденим токовима минирање
леда обавља се на следећи начин: при
ручним алатом израде се лежишта за пу
њење дубине 0,20 m у која се постављају
јача концентрична пуњења. Након тога,
пуњења се обавезно добро зачепе. Раз
мак између пуњења је пет и десет мета
ра, а распоређују се у шаховском поретку.

Тежина експлозивног пуњења, дубина
њиховог постављања и пречник површи
не која се ослобађа од леда приказана је
у следећој табели.

растање узводног водостаја и поплава
потребно је спровести уситњавање. Мини
рање леда ради уситњавања обавља се
набацивањем експлозивних пуњења са
обале, из чамца, из хеликоптера или са мо
ста на лед или између великих санти леда
чијим активирањем се лед уситњава.

Санте леда у покрету руше се концен
трисаним експлозивним пуњењима масе
од једног до три килограма. Активирање се
спроводи, најкасније, 200 m узводно у од
носу на објекат према којем санта леда
плови.

Маса Дуб-ина Пречник површине која се ослобађа од леда
пуњења у постављања при дебљини леда од m
kg пуњења у m 0,20- 0,40- 0,50- 0,60- 0,80- 1,00- 1,20- 1,50-

0,30 0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 2,0
1 1,20 6,0 6,0 5,8 5,6
3 1,60 12,0 8,9 8,8 8,4 7,5
5 1,80 17,0 10,5 10,5 10,0 9,5
10 2,00 13,0 12,5 12,5 12,0 10,5
20 2,30 15,8 15,2 13,5 12,5 10,0

'. '. " '' '' '' '.

'. ,-:..• '. '. '. '.

'. '. '. '. '' '. ''

1~1~1
- ,-, ·~,,.' t,"5-711 " " " " ..

.-. ,-, .-. .-. ,-, ,-,

'. '. '. '. '. '. '.

h - дубина постааљања експвозивног пуњења

Минирање ледених
површина (покретног леда
ради уситњавања)
Када се једновремено руше веће ле

дене површине, експлозивна пуњења по
стављају се у шаховском распореду.

Покретни лед у већини случајева при
наиласку на објекте на води и код смање
ња ширине водотока ствара нагомилава
ње, а нарочито ако је у питању покрет ве
ликих блокова леда. Нагомилавањем се
стварају ледене баријере. Ради спречава
ња настајања баријера, а самим тим и на-

Минирање леда ради
заштите објеката

h
Пловни објекти блокирани ледом

ослобађају се концентрисаним експлозив
ним пуњењем масе 0,3-0,5 kg, поставље
ним у бунаре у редовима на дубину од
једног до два метра, и међусобној удаље
ности од три метра.

Обично се рушење врши са унутрашњим
експлозивним пуњењем, постављено у бушо
тине израђене у леду дубине до пола дебљи
не леда. Експлозивна пуњења постављају се
од крме према прамцу брода са једне, па са
друге стране, пале се појединачно како не би
дошло до оштећења пловног објекта.Удаље
ност пуњења од брода мора бити најмање 1,5
полупречника, а између редова и пуњења не
више од 2 полупречника. Рушење леда око
брода врши се у ширину од 4 до 6 m.

Ако се штити објекат, онда минирањем
треба обухватити од пет до десет киломе
тара узводно и од два до три километра
низводно - од брањеног објекта.

Минирање леда ради ослобађања мо
ста врши се низводно и узводно од моста,
а на водотоку на месту где може доћи до
загушења услед ледохода. При минирању
уништени лед, велики комади или санте ле
да могу да изазову велика оштећења на не
заштићен им објектима.



BUДDBU, PDДDBU

Начелнорушење леда око пловног објекта

Мостови и други објекти на води осло
бађајусе од леда пре настајањаледохода.

Минирање леда на водотоковима ра
ди заштите од удара леда, нагомилавања
леденихсанти испредобјекта,спречавања
настајањаледенихбаријераобављасе тек
након ослобађања међупотпора од ску
пљеног леда од најмање 0,5 m ради ства
рања услова за несметано кретање леда
након минирања.Ако је дебљина леда ве
ћа од 0,5 m за израду ровова око стубова
постављају се експлозивна пуњења 0,25
kg/m.Максималнатежинаједновременоак
тивираног пуњења не сме бити већаод 3,5
kg. Пуњење се постављау израђене отво
ре (бунаре,жлебове) који се израђују руч
но, тестером,бушачиманадубини од~ до
2/з дебљине леда.

У свим случајевима при минирању у
близини моста или објекта, растојање од
тих објеката до места минирања треба да
буде најмање:

а= 10 VP
где је: а - удаљеност пуњења од

ослонаца, стубова, објекта и Р- маса пу
њења у килограмима.

Минирањемдуж пловног пута потреб
но је створити канал ширине од 1/4 до 1/3
шириневодотокаи дужине најмањеод две
ширине узводно и једне ширине низводно
од моста. Извођење минирања почиње
низводно постављањем експлозивних пу
њења у шаховском распореду.При поста
вљању експлозивних пуњења у паралел
ном распореду растојање између редова
и између отвора у леду мора бити 1,25 до
1,5 пречникаслободногпоља створеногса
једним експлозивним пуњењем. То се од-

екеплозввва
пуљс1ьа

НАЈ МАЊ•: ДВЕ
шигипв НОДОТОКА

Рушење леда на водотоковима ради
заштите моста и обезбеђења пловидбе

ређује пробним минирањем и мерењем.
Експлозивнапуњењаод мостаудаљенасу
најмање 15 до 20 метара.

Минирање ледених баријера

Ледени покривач се разбија на месту
где је вода најдубља и најбржа. Ради
спречавања формирања велике ледене
баријере минирање леда врши се на по
четку њеног формирања. Пре минирања
потребноје низводне објекте на води (мо
стове и пловне објекте) ослободитиод ле
да како не би изазвали стварање нове
баријере и директно угрозили објекат.

Заштита мостова и спречавање загу
шења на реци

1) међупотпоре моста;
2) низводно минирање;
3) ровови око стубова;
4) узводно минирање;
5) минирање места загушења (бари

јере);
6) отвори за постављање пуњења;
В) ширина реке



Рушење леда ради спречавања загу
шења на водотоку врши се начелно за ~
до 2/з ширине воденог тока. У зависности
од ситуације, ако предстоји кретањеледа,
ледени покривач треба разбити на целој
ширини водотока ради спречавања загу
шења од надолазећег леда.

При рушењу ледених баријера у леду
се праве бунари дубине од једног до два
метра ради смештања минског пуњења.
Растојање између осовине бунара узима
се четири пута веће од дубине поставља
ња. Ради приближног прорачуна на 1 m3

леда треба рачунати 0,075 kg тротила
(бризантног експлозива) или О,1 kg амо
некса (импулсивног експлозива).

Минирање ледених баријера обавља
се постављањем експлозивних пуњења с
низводне стране уз саму баријеру с ци
љем да се код баријере створи канал ши
рине 20 до ЗОметара. Пуњење се може

поставити и у рупе између тих ледених
баријера. Пуњења, кад год има могућно
сти, треба зачепити ради постизања ве
ћег ефекта. Маса експлозивног пуњења
јесте 5 до 20 kg у зависности од дебљине
настале баријере. Експлозивна пуњења
код баријера смештају се у два-три реда
попреко на канал који се ствара и на ме
ђусобном одстојању четири пута већем од
њиховог потапања. Активирање пуњења
обавља се једновремено. У баријеру која
се створила око моста поставља се само
једно експлозивно пуњење.

Слаба загушења у низводном делу
минирају се концентричним пуњењем ма
се 6 до 12 kg. Пуњења се постављају из
чамца или хеликоптера. Евентуална загу
шењадиректно код моста минирајусе кон
центричним пуњењем која нису тежа од 3
kg које баца једно стручно лице стално
осматрајући ситуацији. Радови на уни
штавањубаријереминирањем,требаспро
вести штоје брже могуће на самом почет
ку њеногформирања.У току минирањапо
требно је успоставити континуирано пра
ћење стања баријере а спасилачке екипе
у сталној спремности за ангажовање на
спашавању људства које изводи радове.
Каоспасоносносредствопотребноје кори
стити моторне чамце и хеликоптере.

Минерски радови могу бити завршени
или обустављени само када се примети
пад нивоа воде са узводне стране барије
ре или када потисак леда престане да
угрожава објекат.

Искуствене норме одређивања
количине експлозива

У зависностиоддебљинеледа и дуби
не постављања, при разбијању леда код
слободних подручја реке и вештачких во
дених токова и при удаљености пуњења
10-15 метара,количинеексплозиваза јед
но пуњење дате су у нареднимтабелама.

На слободним речним и вештачким токовима:
дебљина леда у m дубина постављања пуњења испод количина експлозива у kg

леда у m
0,25 1,00 0,500
0,30-0,40 1,50 1,00
0,50 2,00 2,500
0,70 2,50 5,000

У близини вештачких објеката и испод њих
удаљеност пуњења износи од три до пет метара

0,25 1,00 0,300
0,40-0,50 1,50 0,500
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На дну реке или на нагомилани лед:
(удаљеност пуњења је 1Одо ЗОm)

дубина речног корита у m количина експлозива у kg пречник разарајућег учинка у m
2 2,50 10,00
3 5,00 15,00
4 10,00 20,00
5 20,00-25,00 30,00

Количина експлозива при употреби концентричних експлозивних пуњења у удубљењу
за минирање дубоком 0,20 метара и добро зачепљеном.

Лоше зачепљено пуњење повећава количину експлозива до 50 одсто.
дебљина леда у метрима маса пуњења у грамима

0,30 400
0,40 500
0,50 700
0,60 900
0,70 11оо
0,80 1400
1,00 2000

Ризик при минирању леда

Минирање леда је веома опасна и
ризична активност. Радовима на минира
њу морају да руководе искусна и добро об
учена лица. Организација на минирању ле
да треба да омогући ефикасност и сигур
ност рада уз придржавања свих прописа
них мера заштите људства и материјалних
средстава.

Припрема људства и средстава за
ове радове обухвата избор и припрему ква-

лификованог и оспособљеног кадра за
велике напоре и рад на веома ниским тем
пературама. Људство мора бити у потпу
ности упознато са радовима на води, ква
лификовано и опремљено за личну зашти
ту и спасавање. Подразумева се да мате
ријална средства морају бити исправна и
правовремено допремљена на место ми
нирања.

Људство које ради на води обавезно се
везује конопцем чији крај мора бити на оба
ли или на тврђем делу баријере, а на се-



би мора имати појасеве за спасавање. Нео
пходно је испитати тврдоћу леда, а према
потреби и постављати даске по којима се
хода. Низводно од баријере неопходно је
поставити чамац с ванбродским мотором
и потребним бројем људства за пружање
помоћи у случају потребе. Чамци, из којих
се постављају пуњења, морају бити осигу
рани са обале за брзо извлачење.

Највећи део људства ангажује се на
постављању стаза од дасака (пешачки
мост на леду ако за тим има потребе), ко
пању удубљења у леду, постављању и за
чепљавању експлозивног пуњења. За
припрему и постављање једног пуњења
потребно је око два сата.

Број људства, њихов распоред и по
требне количине минско-експлозивних и
материјалних средстава зависи од усло
ва минирања у конкретној ситуацији, по
вршине која се жели минирати и дебљине
леда.

У вези с тим, због ниских температу
ра неопходно је да се ангажовано људ
ство чешће одмара и загрева.

Извиђањем леда треба тачно утврди
ти врсту и дебљину леденог покривача.
Због тога се на месту минирања, а ради
прорачунапотребнеколичинеминско-екс
плозивних и других средстава, обавља
пробијањеледа (израдаотвора)употребом
експлозива,моторнимбушачима,моторним
тестерама или пионирским алатом.

После прикупљања потребних пода
така о леду, приступа се уређењу прилаза

од постојећег пута до леда и стаза за кре
тање по леду до места постављања пу
њења.

Праћење стања и кретања леда оба
вља се непрекидно организовањем ефи
касне службе за осматрање и спасавање.

Постављање експлозивних пуњења
обавља се од краја према обали на којој
се налазиљудство, минско-експлозивна и
друга средства. Минирање се обавља тек
када се установи да су људство и матери
јална средства на безбедном растојању и
да су предузете све мере заштите објека
та на води и копну.

Зоне сигурности

Приликом минирања леда неопходно
је прорачуномодредитисигурноснарасто
јања на којима ће људство и материјална
средства бити потпуно заштићени од деј
ства експлозије и ефеката који се јављају
при експлозији. Сигурносна растојања ра
ди заштите људи, објеката и других мате
ријалних средстава одређују се ради за
штите од штетних последица: дејства ва
здушног ударног таласа, сеизмичког деј
стваексплозијеи дејстваразбацанихкома
да леда који се минира.

Одбацивање комада разореног леда
настаје услед неправилног одређивања
количине експлозива и непредузимању
мера заштите. Минимално растојање од
места минирања леда ако се минира ле
дени покривач јесте 1ОО метара, а ако се
минирају ледене санте односно нагоми
лани лед - 200 метара.

Заштитне зоне морају се обавезно
прорачунавати, јер се при минирању ле
да користе велике количине експлозива.

Ваздушноударниталас својомбрзином
и притискомизазиваоштећењана незакло
њеномљудству и објектима у близини ми
нирања. Код минирања леда висина при
тиска и брзина кретања ваздушноударног
таласаизраженијаје ијача кадасе обавља
минирање са спољним експлозивним пу
њењима, а он зависи од врсте и количине
експлозивног пуњења,топографскогскло
па земљишта, постојањавештачкихи при
родних препрека на правцу кретања.Због
тога штоје дејство ваздушноударногтала
са израженије код спољних експлозивних
пуњења, када годто ситуацијадозвољава,
треба применитиетапно минирањеледа -
при изради отвора у леду за постављање
експлозивних пуњења. При минирању ле
да у осталимслучајевимапостављасе уну-
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трашње експлозивно пуњење, испод повр
шине леденог покривача - ледених санти.

Сигурносно растојање за људство од
дејства ваздушног ударног таласа прора
чунава се (по обрасцима) на следећи на
чин:

- за спољна експлозивна пуњења,

Rv= 5 · VP и
за све остале случајеве
Rv=1o·VP,

где је:
Rv - сигурносно растојање у метрима, а
Р- количина експлозива при минирању.
Људство се од ваздушног ударног та-

ласа штити одвођењем у зону сигурности,
склањањем у заклон или иза чврстих вер
тикалних препрека. Ради заштите стамбе
них зграда отварају се прозори и примењу
је етапно минирање или активирање екс
плозивних пуњења са успорењем, будући
да се при минирању леда углавном поста
вљају унутрашња експлозивна пуњења.

Документација за припрему
и извршење минирања леда
Обимност и специфичност минирања

леда на водотоковима, као и неопходност
благовремених припрема, изискује изра
ду адекватне документације. Документа
ција се разликује од усвојених планова
рушења мостова, путева и других објека
та, због законских процедура које треба
испоштовати и специфичности минирања
леда. За свако појединачно минирање из
рађује се план минирања у зависности од
ситуације и услова.

План минирања леда, у начелу, садржи:
1. одлуку Републичког штаба за ван

редне ситуације или закључак Владе о одо
бреном минирању, одлуку министра одбра
не и наређење начелника Генералштаба
где би требало, поред осталог, бити преци
зирано: обим минирања, евакуација и за
штита становништва и материјалних доба
ра и, наравно, ко руководи минирањем;

2. ситуациони план рејона минирања
са распоредом објеката на копну и води,
комуникације, евентуалне наслаге мате
ријала потребног за минирање (песак и
земља за потребна зачепљења) најбоље
исечак са карте која је ажурирана уз оба
везно уношење података који се добијају
извиђањем;

3. план евентуалних инсталација:
електричних, водоводних, канализацио-

них, телекомуникационих, за плин, нафту
и слично;

4. план минирања с прорачуном по
требне количине минско-експлозивних и
других материјалних средстава с детаљи
ма постављања експлозивног пуњења,
мрежама и начином минирања;

5. шему мреже за паљење, која садр
жи начин повезивања експлозивних пуње
ња у мрежу, број мрежа и друго;

6. преглед утрошка експлозивних и
других средстава;

7. прорачун потребног времена, врсте
и обима радова;

8.мере безбедности и заштите које
треба предузети приликом припреме и из
вршења минирања;

9. план, границе сигурности са прора
чуном сигурносних зона за људство и
објекте и мере заштите;

1О. дневник утрошка минско-експло
зивних средстава;

11. дневник минирања и
12. записник о обављеном минирању.

Техничко решење
и трошкови минирања леда

Минирање ледене баријере на
р.Дунав у рејону Даља

Карта 1: 50 ООО х = 5 041 504 У = 7 348 120
Исечак са карте

Техничкорешење за минирање

а) Прорачун потребне количине екс
плозива:

- минимална ширина водотока на ме-
сту минирања је 240 м,

- дужина настале баријере је око 1ООО м;
- дебљина леда у баријери је 2,0 м;
- минира се у једној етапи дужина од

18 м;
- дубина постављања експлозивног



пуњења је 1,5 m у ледену баријеру;
- потребна количина експлозива 0,075

kg на један m3,
- минира се 240 х 18 х 2 = 8640 mЗ х

0,075 = 648 kg;
- размак између експлозивних пуњења

је 6,0 m, што захтева 40 пуњења у
једном реду по ширини и 3 пуњења
по дужини, што укупно износи 120 пу
њења;

- једно експлозивно пуњење је масе
648 : 120 = 5,40 kg.

б) Шема мреже за паљење
Поставља се 3 реда са 40 пуњења у

једном реду

ПРОРАЧУНРАДОВА

те да би потреси изазвани минирањем и
притисак воде из акумулације изазвао по
кретање леда. Трошкови минирања изно
сили би око 1,1 милиондинара. Извршило
би се за један дан, не рачунајући долазак
и повратакјединице из рејона базирања у
рејон минирања.

У случају да не дође до процеса по
кретања леда, приступило би се понов
ном минирању. Следећа етапа повећала
би трошкове за око 40% у односу на про
рачунату цену минирања, као и свака сле
дећа која би трајала дан дуже.

Највећи трошкови су за утрошено го
риво око 32%, дневнице за ангажовано
људство око 30% и утрошена минско-екс
плозивна средства око 28%.

Уколико би се минирање вршило у
две етапе трошкови би били обрнути, нај
више би коштала минско-експлозивна
средства око 41%, дневнице 27% и гориво
24%.

Уколико би се минирање вршило у
три етапе, трошкови за минско-експлозив
на средства би износили око 49%, днев
нице 26% и гориво 19%.

Ред. Јед. мере Радни Обим Радни
бр. Врста радова часови радова часови

1. Израда спорогорећег упаљача ком. 0,4 2 0,80

2. Испитивање едк 10 ком. 0,5 15 7,50

3.
Израда штапинске мреже са 1О дет.

са 10 1,5 12 18,00кап.

4. Израда електричне мреже са 1О са 10 2,5 12 30,00едк
5. Постављање штапинске мреже са 10 1,0 12 12,00

6. Постављање електричне мреже са 10 1,0 12 12,00
Израда отвора у леду, паковање и

7. постављање експлозивних пуњења ком. 2,0 120 240,00

УКУПНО РАДНИХ ЧАСОВА 320,30

Укупно је потребно 320 радних часо
ва. Људство се може ангажовати макси
мално 1О рч дневно. Ако се ангажује
јединица од ЗО људи потребно је 1,1 рад
них дана да би се извршиле припреме и
минирање ледене баријере.

Минирање се врши по етапама. Број
етапа зависи од стања леда. С обзиром
на то да се врши минирање целе ширине
реке Дунава, претпоставкаје да би дошло
до слабљења носивости ледене баријере

На основу извршених прорачуна раз
личитих начина минирања (баријера, ле
дених санти, већих компактних залеђених
површина) може се закључити да би утро
шак експлозива износио од 0,5 до 20 тона,
а трошкови минирања од један до десет
милиона динара.

При минирању ледене баријере ши
рине 500 m истих карактеристика (дебљи
на леда баријере је 2,0 m, минирање у
једној етапи дужине од 18 m) потребно је
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ПРОРАЧУН ТРОШКОВА МИНИРАЊА ЛЕДА

Ред. Назив средства Јед. Цена Количина Свега у дин.
бр. мере

Експлозивна средства

1. Експлозив /ТНТ-200 g/ kg 250.00 648 162000.00

3. Електрична детон. ком. 95.00 150 14250.00
каписла

4. Детонаторска каписла ком. 38.00 150 5700.00

5. Детонирајући штапин m 66.00 1000 66000.00

6. Спорогорећи штапин m 28.00 10 280.00

Материјална средства и возила О.ОО

7. Кабал минерски ком. 10.00 1000 10000.00

8. Ванбродски мотор гп/б 204.81 20 4096.20

9. Моторни бушач гп/б 170.90 20 3418.00

10. Ангажовање мот. возила km 28.30 2000 56600.00

11. Цена утрошеног горива 1 110.00 2500 275000.00

12. Цена утрошеног бензина 1 120.00 100 12000.00

Дневнице за ангажовано људство 30х2200х4 дана 264000.00

Остали режијски трошкови 5% 43667.20

пдв 18% 157204.90

СВЕГА 1074216.30

1З50 kg експлозива и 2,2 радна дана за
припрему и извршење минирања. Тро
шкови минирања износили би око 1,5 ми
лион динара или 0,4 милиона динара
више него при минирању баријере шири
не 240 m. То значи да трошкови минира
ња не расту сразмерно са повећањем
ширине баријере.

У случају да не дође до процеса покре
тања леда, приступило би се поновном ми
нирању. Следећа етапа при минирању ба
ријере ширине 500 m повећала би трошко
ве минирања за око 6З% у односу на про
рачунату цену, као и свака следећа која би
трајала два дана дуже.

Највећи трошкови су за утрошена
минско-експлозивна средства око З7%,
гориво око 24% и дневнице за ангажовано
људство око 2З%.

Уколико би се минирање вршило у
две етапе трошкови за утрошена минско
експлозивна средства били би око 54%,
дневнице 14% и гориво 12%. Трошкови за
утрошена минско-експлозивна средства у
наредним фазама процентуално су најве
ћи, јер су искључени трошкови за употре
бу моторних возила, горива, а људство је
ангажовано један до два дана у односу на
три до пет дана у првој фази.

При минирању ледене баријере дужи
не 500 метара (независно од ширине водо-

тока) истих карактеристика (дебљина ле
дене баријере је 2,0 m, када се минирање
врши применом поступка отварања кана
ла у баријери, ширине ЗОm, што је у скла
ду са једним од начина минирања барије
ре), потребно је 2250 kg експлозива и 2,2
радна дана за припрему и извршење ми
нирања. Трошкови минирања износили
би око 1,4 милион динара или О,З милио
на динара више него при минирању бари
јере ширине 240 m или приближно исти као
при минирању ледене баријере ширине
500 метара у првој етапи. Највећи трошко
ви су за утрошена минско-експлозивна
средства око 4З%, гориво око 27% и днев
нице за ангажовано људство око 22% . Упо
редном анализом закључује се да је овај
начин економичнији, јер се отварањем ка
нала у баријери избегава минирање у ви
ше етапа, а самим тим и смањење трошко
ва. Међутим, на трошкове минирања ути
цаће дужина настале баријере. Трошкови
се повећавају због повећаног утрошка
минско-експлозивних и других средстава и
повећаног времена ангажовања људства.

Минирањем леда на водотоку ширине
ЗООm у дужини од 2000 m, поштујући на
чела минирања% ширине (односно 75 m)
при дебљини леда од 0,60 m, потребно је
7700 kg експлозива. Прорачуном обима ра
дова долазимо до податка да је за припре-



му и извршење минирања потребно 15
радних дана. Може се закључити да би ми
нирање морало да се врши по етапама, а
на основу праћења стања леда након ми
нирања. Трошкови минирања износили
би око седам милиона динара.

Минирањем леда на водотоку, ради од
бране моста од ледене баријере, где је ши
рина водотока на месту минирања 560 m,
начелно се врши минирање % ширине од
носно 140 m, 2 ширине узводно, односно
1120 m и једну ширину низводно од моста,
односно 560 m. Дебљина леда је 0,50 m. По
прорачуну потребно је 13 641 kg експлози
ва. Потребно је пет радних дана да би се
извршиле припреме и минирање леда.
Трошкови минирања износили би око 8,5
милиона динара.

При прорачуну узимане су минималне
карактеристике леда ( дебљина, ширина
водотока, дужине баријере) тако да су и
трошкови мањи. Због специфичности ми
нирања, висине трошкова, а ради зашти
те и животне средине, спречавања наста
јања великих последица након минирања,
потребно је превентивно деловати и спре
чити настајање ледених баријера. Један од
начина превентивног деловања је и разби
јање великих санти леда минирањем како

би уситњавањем спречили нагомилавање
леда и формирање ледених баријера.

Ангажовање Војске Србије
на минирању леда

Минирање леда је друга значајна ме
ханичка метода одбране од леда. Приме
њује се када другим методама, а пре
свега ледоломцима, није постигнут жеље
ни ефекат одбране. При минирању леда
користе се различите врсте експлозива
(тротил, амонекс, пластични експлозив и
други). Инжињеријске јединице Војске Ср
бије ангажују се на минирању леда ради
одбране од поплава ако ангажоване рас
положиве снаге и средства нису довољне
и ако дође до нагомилавања леда на во
дотоковима до те мере да се другим мето
дама не може отклонити опасност.

Ангажовање јединице Војске Србије
обавља се у складу са Законом и одлука
ма - уз наплату стварних трошкова анга
жовања који обухватају: вредност ствари
утрошених у вези са услугом, по тржишној
цени; амортизацију која се обрачунава на
начин прописан општим прописима о рачу
новодству и други стварни трошкови непо-
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средно у вези с пружањем услуге (накна
де путних и других трошкова). Трошкови ан
гажовања јединице Војске Србије финан
сирају се у складу са уговором за изврша
вање задатка минирања леда, односно за
штите и спасавања. Трошкови минирања
зависе од количине и врсте експлозива,
утрошка минско-експлозивних и других
средстава и броја ангажованих људи. Про
рачун директно зависи од дебљине и вр
сте леда, ледене баријере, површине ко
ја се минира и употребе других средстава,
алата и броја ангажованих средстава и ли
ца ангажованих на минирању.

Тражење помоћи Војске Србије ради
спречавања или ублажавања последица
непогода, у овом случају спречавање по
плава од леда, покреће Министарство за
водопривреду, шумарство и пољопривре
ду у складу са законом.

Осматрање и извиђање стања водо
стаја, узбуњивање, планирање и спровође
ње евакуације становништва и материјал
них добара из угрожених подручја, збриња
вање угроженог становништва и санирање
последица изазваних поплавама јесте ак
тивност у којој морају учествовати и пред
ставници Министарства одбране и Гене
ралштаба Војске Србије укључивањем у
штабове за ванредне ситуације.

Јединицом која је ангажована на овим
задацима командује надлежни стареши
на у складу са одлуком штаба за ванред
не ситуације који координира заштитом и
спасавањем. Члан републичког штаба за
ванредне ситуације је и представник Вој
ске Србије који на основу процене ситуа
ције предлаже начин и место ангажовања
јединице Војске Србије.

Процес доношења одлуке
за минирање леда

За доношење одлуке о минирању ле
да неопходно је да одговорна лица, пред
узећа и остала лица која су укључена у од
брану од поплава и леда непрекидно пра
те стање леда на водотоковима у складу
са обавезама из општег и оперативног пла
на. Такође, потребно је да Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривре
де и Републички хидрометеоролошки завод
обављају сталну процену стања леда,
прикупљају податке о леду, појавама леде
них санти, стварању ледених баријера и
угрожености пловних објеката, као и обје
ката на водотоковима. На основу праћења
стања и прикупљених информација од

стране штаба за одбрану од поплава пред
лаже се предузимање мера одбране и до
ношења потребних одлука.

У оквиру мера успоставља се међуна
родна сарадња (договори, потписивање
протокола о заједничком ангажовању) Ми
нистарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, водопривредних предузећа,
Министарства унутрашњих послова и Ми
нистарства иностраних послова са другим
министарствима и водопривредним пред
узећима у окружењу ради координираног
предузимања мера одбране од поплава и
леда. Када штаб на основу праћења ситу
ације и добијених информација процени да
је неопходно ангажовање јединица Војске
Србије предлаже Министарству пољопри
вреде, шумарства и водопривреде да упу
ти захтев Министарству одбране за пружа
ње помоћи у одбрани од поплава и пред
узимање мера минирања леда. Захтев се
упућује у складу са Законом о ванредним
ситуацијама.



После доношења Одлуке министра
одбране за ангажовање јединице Војске
Србије на минирању леда, израђује се на
ређење начелника Генералштаба за анга
жовање јединице, којим се регулише при
према људства и материјалних средстава,
превожење у рејон минирања, извиђање и
израда плана минирања, потписивање
уговора, предузимање мера заштите, извр
шење припрема за минирање, као и проб
ног минирања, сагледавање ефеката, из
рада прорачуна потребних средстава за
минирање, измена плана минирања, извр
шење минирања, сагледавање ефеката,
израда записника и обрачуна, фактуриса
ње услуга и дезангажовање јединице.

Закључак

Министарство одбране, односно Војска
Србије може бити ангажована на минира
њу леда у складу са обавезама које су де
финисане Општим и Оперативним планом
одбране од поплава. Инжињеријске једи
нице Војске Србије су једине оспособље
не за извођење минирања, а својим анга
жовањем остварили би мисију "подршку ци
вилним властима у супротстављању прет
њама безбедности", односно задатак "по
моћ цивилним властима у случају природ
них непогода и техничких и технолошких и
других несрећа".

Минирање леда зависи од процене,
али и од правовремене примене других ме
тода одбране од леда. Основни и једини
начин отклањања опасности од леда, без
обзира на велики ризик и могуће последи
це, јесте благовремено предузимање ме
ра и спречавање наглог нагомилавања. Ми
нирање леда ради одбране од поплава, за
штите објеката на води, спречавања на
станка ледених баријера и обезбеђење
пловног пута обавља се на основу раније
утврђеног плана водопривредних и других
организација, који се израђује према пода
цима о намени минирања, као и стању ле
да на водотоковима. Искуства на минира
њу леда су незнатна и заснивају се на ма
лом броју случајева минирања коришће
њем других врста експлозива и мање са
времених средстава за припрему самог ми
нирања. Инжињеријске јединице Војске
Србије ангажују се на минирању леда ра
ди одбране од поплава ако ангажоване
расположиве снаге и средства нису довољ
не и ако дође до нагомилавања леда на во
дотоковима до те мере да се другим мето
дама не може отклонити опасност.

Због недовољног искуства у минира
њу леда неопходна су пробна минирања
ради сагледавања ефекта. Главни прин
цип при пробном минирању јесте поступ
ност - од мање количине експлозива ка
већој количини како се не би изазвале не
жељене последице.

Посебно је потребно нагласити да се
минирању леда приступа тек ако претход
но прописане и предузете мере нису дале
потребне резултате у одбрани од поплава.
Превентивне мере јесу и разбијање леда
на водотоковима, где се такође могу анга
жовати снаге и средства Војске Србије из
вођењем потребног минирања.

Потребно је, такође, предузети све
прописане мере надлежних министарста
ва на предузимању заједничких међудр
жавних мера одбране од леда и евентуал
ном координираном и секторском минира
њу леда. При минирању леда на Дунаву,
граничној реци, посебну улогу имаће и
остварена сарадња надлежних министар
става две државе.

Норме за прорачун потребног време
на при минирању леда нису проверене,
па је потребно организовати обуку (вежбу)
минирања леда ради стицања потребног
искуства и нормирања радова. Искуства
на минирању леда су незнатна и заснива
ју се на малом броју случајева минирања
коришћењем других врста експлозива и
мање савремених средстава за припрему
самог минирања. Обуку инжињеријских је
диница кроз извођење вежбе "Рушење
леда минирањем" ради стицања искуства
и увежбавања јединица потребно је изво
дити када за то постоје адекватни услови.
Ради заштите животне средине, минира
ње леда, као одбрану од леда и поплава,
треба примењивати само као крајњу ме
ру заштите.
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ПРАВЦИ РАЗВОЈА
САВРЕМЕНИХ ПВО СИСТЕМА

Потпуковник Ђорђе Затезало

А.нализом борбених дејстава у ваздушном простору у ХХ
веку може се закључити да ако је у једном периоду до
минирала једна страна, у следећем периоду се релатив-

но брзо успостављала равнотежа. Тенденција у развоју ваздухоплов
ног наоружања, као што су повећање домета оружја за дејство са
дистанце, повећање прецизности крстарећих ракета, употреба на
оружаних беспилотних летелица, као и примена стелт технологије
у циљу смањења ефективне радарске рефлексне површине, поста
вља пред системе ПВО велике захтеве у погледу правовременог от
кривања и реакције борбених система. Смањењем одразних повр
шина циљева намеће се потреба да артиљеријско-ракетне једини
це за противваздухопловна дејства (АРЈ за ПВД) буду у стању да
успешно изводе борбена дејства по авионима, хеликоптерима, ба
листичким пројектилима, крстарећим ракетама, беспилотним лете
лицама, вођеним и невођеним пројектилима, и то у условима интен
зивног противдејства противника.

*Аутор ради у 250.ракетној бригади ПВО

карактеристике савремених више
наменских борбених авиона и дру

гих убојних средстава захтевају откривање

средстава за дејство из ваздушног просто
ра (ВаП) мале ефективне радарске површи
не (ЕРП) и ниског интензитета ИЦ зрачења



у јединици површине. Осматрачка средства
у систему оружја треба да обезбеде право
времену и поуздану слику ситуације у ВаП
у која ће системима оружја обезбедити
предуслове за правовремено ватрено деј
ство. Зоне дејства система оружја треба да
обезбеде ватрено дејство по ваздухоплови
ма противника пре њиховог долета до ли
није лансирања убојних средстава.

Као резултат непрекидне борбе за пре
власт између ракетних система ПВО и на
падних средстава из ваздушног простора,
као и радарских и ометачких средстава,
произашао је читав низ теоријских анали
за, системских решења, принципа рада и
техничких реализација. Такав ток развоја
догађаја наставиће се и у будућности. Та
ко је, на пример, са појавом "невидљивог"
авиона произведеног у стелт технологији,
један од праваца размишљања био да је
радар као сензор изгубио значај. Међутим,
то је стимулисало теоријску и експеримен
талну анализу неких слабости оваквог на
чина маскирања циља. Откривено је да се
са бистатичком радарском конфигурацијом
у знатној мери може демаскирати циљ, а
исто је и са моностатичким радаром на ни
ским фреквенцијама. И рад у милиметар
ском опсегу омогућује његово уочавање
услед мањих нерегуларности на површини
циља. Сем тога, треба узети у обзир чиње
ницу да је стелт технологија изузетно ску
па и није доступна већини земаља у свету,
не само због цене, већ и због високог нивоа
теоријских и практичних знања (интензиван
технолошки развој средстава за вођење
борбених дејстава у трећој димензији про
стора захтева адекватна знања кадра ко
ји тим технологијама рукује).

Само економски јаке државе у свету
развијају савремене интегрисане системе
за ПВД. Тако је, поред Сједињених Америч
ких Држава и Руске Федерације, као глав
них такмаца у развоју интегрисаних систе
ма за ПВД, присутна и интеграција више
држава на развоју заједничких ПВО систе
ма, као што је Aster 30 SАМР/Т, заједнич
ки пројекат француско-италијанске корпо
рације, MEADS заједнички пројекат аме
ричко-немачко- италијанских пројектаната,
итд. Поред тога, уочљив је и значајан на
предак у развоју кинеских ПВО система.

Специфичност неких ПВО система
средњег и малог домета страних држава
је да користе наменски развијене вођене
ракете "земља-ваздух". Међутим, на свет
ском тржишту се нуди све већи број ПВО
система који користе вођене ракете "ваз
дух-ваздух" који су прилагођени и за лан-

сирање са земље (Surface Launched).
Иако имају нешто слабије карактеристике
у односу на "праве" ПВО системе, они
имају своје предности као што су мања
набавна цена, те једноставније одржава
ње, посебно зато што користе исте ракете
као и борбени авиони.

У развоју ПВО система у протеклој де
ценији интензивно се експлоатише тер
мин стратешке противракетне одбране.
Тако су развијени системи ПВО који, по
ред стандардне намене, служе како за
борбу против тактичких балистичких раке
та средњег домета (лете веома великим
брзинама 2 до 3 Маха, колика је уобичаје
на брзина балистичких ракета, па чак и до
1О Маха, и користе балистичку путању,
практично се обрушавају), тако и за непо
средну одбрану виталних објеката и трупа
(амерички THAAD и MEADS, европски
Aster 30, руски PANCIR S-1, С-400 Triumfи
израелски Arrow 2). Интерконтиненталне
ракете великог домета су још брже (чак до
7 km у секунди) и њих практично ниједан
ракетни систем ПВО не може уништити. У
том правцу интензивно се ради на разво
ју и тестирању нове генерације оружја.

Нека искуства у извођењу борбених
дејстава у ваздушном простору
и из њега са аспекта технолошких
достигнућа

Западна стратегија пробоја и униште
ња противничке ПВО развијала се на тех
никама које су употребљаване средином
40-тих година за време бомбардовања
Немачке. У том периоду британско и аме
ричко ваздухопловство је први пут користи
ло авионе за ометање и пробијали против
ничку ПВО летећи испод зоне откривања
радарских средстава. Британци су били пи
онири у пројектовању и стварању модела
SEAD/DEAD (Suppression/Destruction of
Enemy Air Defenses) авијације, односно
авијације за угушење и уништење против
ничке ПВО тако што су наоружавали раке
тама ловце типа Typhoon против немачких
радара за осматрање и откривање. Тако
ђе је значајно да су Немци за време Дру
гог светског рата први користили ракете зе
мља-ваздух типа Wasserfall и Rheintochter,
к~е с~ иако никада нису уведене у
оперативну употребу, представљале тех
нолошку прекретницу за амерички, британ
ски и совјетски развој ракетних система
ПВО након рата.
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У историји ратовања авијације и сред
става за ПВД, средства исте генерације су
се само у два конфликта нашла једна
против других - у Вијетнаму између 1965.
и 1972. и на Блиском истоку у октобру 1973.
године. Резултати средстава за ПВД су у
оба случаја били више него добри. На при
мер, само у току 1972. у Вијетнаму је сру
шено више од 400 авиона, од којих су 223
била у том тренутку најсавременији ловци
F-4 .Рћагпогп" и стратегијски бомбардери
Б-52. За 1О дана у октобру 1973. је само у
Сирији и само ракетним системом за ПВД
куб срушено 64 израелских авиона.

Дуготрајни рат у Вијетнаму омогућио је
значајну етапу развоја ПВО система, након
што су Совјети допремили РС ПВО типа S-
75 (двuна)/SА-2 Guideline за одбрану Се
верног Вијетнама, а америчке снаге специ
јализоване авионе за тактичко ометање ра
дарских средстава типа ЕВ-66, ЕА-6А/В и
ЕКА-ЗВ и противрадарске ракете које су ис
паљиване са авиона типа EF-1 OOF,А-6В,
F-105G и EF-4C који су представљали
SEAD групе за уништење противничке
ПВО. Упоредо с тим, америчко ваздухо
пловство је развило авион типа F-111А ко-
ји аутоматски користи конфигурацију тере
на да би избегао противничку ПВО и откри
вање радаром. Иако се процене и мишље
ња око успеха америчке SEAD/DEAD ави
јације у Вијетнаму разликују, показало се
да је комбинација електронског ометања и
борба против ракетних батерија ПВО и ра- (~
дарских система који их подржавају ефи- Љ
касан начин да се оствари превласт у ва- ~
здушном простору и тиме омогући подршка ._
осталим јединицама да се операције могу
несметано одвијати.

Искуства из израелско-арапског рата -·
1973. године показала су да иако су на по-, .l
четку рата мобилни ракетни системи 2К12·
КУБ/SА-6 Gainful и полустационарни С-125.

HEBA/SA-3 Gоанаметнули значајне губит
ке израелској ловачкој авијацији, ипак је из
мењена тактика употребе авијације, пре
свега низак лет авијације и употреба брзих
копнених снага допринели су да коначан
резултат буде на страни Израела. Даље
америчко побољшање технолошких могућ
ности средином 70-тих година двадесетог
века је било развијање моћних авиона F-
4G Wild Weasel IV и EF-111A Raven. При
лично једноставна портиврадарска ракета
AGM-45 Shrike замењена је софистицира
ном дигиталном верзијом AGM-88 НАRМ.

Совјетска реакција на губитке њихових
система ПВО у Вијетнаму, непотпун учинак
за време Четвртог арапско-израелског ра
та 1973. године и наредни сиријски пораз
у ваздуху и неефикасност ПВО система
1982. године био је развој нове генераци
је ПВО система и радара, са већим доме
том, бољом отпорношћу на електронско
ометање и веома значајном мобилношћу
ПВО система. Ти системи били су полумо
билни стратегијски ПВО системи С
ЗООП/SА-10А "GrumЬ/e" и веома покре
тљиви ПВО систем C-300B/SA-12NB "Gi
ant''/ "Gladiator'' (на Западу познати као ПВО
системи са две цифре SA-xx douЫe digit).



Ракетна средства произведена у пери
оду шездесетих и седамдесетих година ре
ализована су у складу са технолошким до
стигнућима и техничким решењима тог
времена. Ради се о средствима реализо
ваним на бази снажних предајних цеви, са
суперхетеродиним пријемницима са систе
мом за брисање сталних одраза изведеним
са класичним електронским цевима, дели
мично решеним системима за корелацију
података и централизовано управљање из
вршним оружјем, класичним приказима
радарске слике, класичном обрадом и ди
стрибуцијом информација. Тактичко-тех
нички захтеви који су тада били поставље
ни пред системе ПВО углавном су одгова
рали јачини, односно карактеру нападних
средстава из ваздушног простора.

Почетком осамдесетих година дваде
сетог века совјетска армија ПВО увела је
у оперативну употребу самоходни С-
300ПС/SА-108 ПВО систем, убрзо затим
дигиталну верзију С-300ПМ/SА-10Сса ве
ома покретним батеријама ПВО. Истовре
мено, ПВО систем средњег домета 2К12
"КУБ''/SА-6 замењен је способнијим ПВО
системом 9КЗ7 "БYK-M1''/SA-11"Gadfly", а
затим и савременијом верзијом 9К37М1-2
"БУК-М1-2''/SА-17 "Grizz/y" са ракетом
9М317 која има боље кинематичке карак
теристике и већи домет. Највећа достигну
ћа у хладноратовским генерацијама ПВО
система била су у веома великој мобилно
сти јединица, тј. сви ови системи били су
способни за дејство за 5 минута из маршев
ског поретка, и такође за 5 минута да на
пусте борбену позицију и промене ватре
ни положај. Системи С-300ПС/ПМи С-3008
показали су да су моћни ПВО системи за
тај период, нарочито нишански радари са
фазирајућом решетком великог домета, ко
ји су били далеко тежи за ометање од ра
дара из претходне генерације ПВО систе
ма SA-2, SA-3 и SA-6 и далеко тежи за га
ђање са противрадарским ракетама. Важно
је нагласити да су ПВО системи SA-10,SA-
11 и SA-12 искористили бежични радио
фреквенцијски линк за пренос података ко
ји је омогућио флексибилност у размешта
ју елемената борбеног распореда коман
дог места, радара за навођење и ракетних
лансера, тј. радар за навођење није више
био ограничен дужином каблова за разме
штај лансирних рампи и осталих елемена
та борбеног распореда.

Након инвазије ирачких трупа на Кувајт
1991. године америчке снаге су поседова
ле технолошки развијене конвенционалне
SEAD/DEAD ваздухопловне снаге са HARM

противрадарским ракетама које су носили
авиони F-4G Wild Weasel и F/A-18 Hornet,
робустне могућности тактичког ометања са
авионима EF-111ARaven и ЕА-68 Prowler.
Мање уочљиви су били први пут употре
бљени у борбеним дејствима "невидљиви"
стелт бомбардери F-117A(слика 1). Слаби
ја ефикасност ирачке ПВО са совјетским и
француским системима 1991. године била
је резултат концентрисаних, координираних
и непрекидних напада употребом вазду
шних мамаца, активношћу SEAD/DEAD
авијације, ометања ПВО радара и употре
ба "невидљивих" бомбардера F-117A про
тив виталних и добро утврђених командних
места. Ирачка доктрина посветила је вео
ма малу пажњу мобилности система, тако
да је већина ПВО батерија била стационар
ног типа. Да би постигли одређене циље
ве против такве ПВО америчке снаге су по
трошиле стотине беспилотних летелица,
око 2000 противрадарских ракета AGM-88
HARM и мањи број британских противра
дарских ракета типа ALARМ.

Следећи значајнији сукоб средстава
за напад из ваздуха и средстава ПВО био
је НАТО бомбардовање СР Југославије
1999. године, приликом извођења опера
ције "Удружена снага" ("Allied Force" НАТО
назив за ваздушну кампању у времену од
24.03. до 09.06.1999. године). Иако се чи
нила као успешна са становишта броја из
губљених коалиционих авиона, успех
SEAD/DEAD авијације био је много мање
ефектан. Док су коалиционе снаге ланси
рале преко 1ООО ХАРМ против радарских
ракета уништиле су свега неколико бате
рија ПВО система двине, нева и куб. Вео
ма дисциплинована тактика "лансирај и
склони се" ПВО СРЈ резултирала је да ве
ћина ПВО батерија преживи. Тиме се
стварала непрестана претња, чекајући у
заседама, и одвлачило се много снага и
времена за НАТО авијацију, пре свега ави
онима SEAD/DEAD група F-16C/J, ЕА-68
и TornadoECR. Таква тактика, као и нега
тивна искуства са ниским летовима бор
бене авијације у првом америчко-ирачком
сукобу 1991. године, натерала је НАТО
планере да борбена авијација лети изнад
15.000 фита (изнад 5 км) и тиме знатно
смање могућност откривања циљева на
земљи и онемогуће пилотима да разлику
ју стварне циљеве од лажних. И поред ве
ома ефикасне примене вучених мамаца
типа AN/ALE-50 (употребљено око 1500
комада, а након завршетка сукоба Мини
старство одбране САД затражило је од
Конгреса новчана средства за израду још



Слика 1 - Први авион развијен на основу "stea/th" технологије F-117A

7600 комада) који су коришћени за прекид
навођења ракете на циљ (авион) у по
следњој етапи навођења (самонавође
ња ), ПВО СРЈ је остварила неколико
веома успешних заседа, обарајући "неви
дљиви" бомбардер F-117A (први стелт
бомбардер изгубљен у борбеним дејстви
ма) и друге ваздухоплове, крстареће ра
кете и беспилотне летелице (од укупно
оборених 25 летелица 4 су биле америч
ке типа Predator, 8 типа Hunter, 4 типа Pi
oneer, 7 немачких и француских CU289 и
2 француских Crecerelle).

Овај сукоб је са становишта развоја
средстава за напад из ваздуха веома зна
чајан због ангажовања нових типова вазду
хоплова и средстава за извиђање и напад
из ваздуха, које се до тада нису раније упо
требљавали. Тако су први пут употре
бљена сва три типа америчких тешких бом
бардера (10 авиона Б-52, 5 авиона Б-1и6
авиона Б-2), а први пут су употребљени
"невидљиви" стратешки бомбардери Б-2 из
своје базе у Мисурију, САД. Том приликом
су забележени најдужи летови борбене
авијације до извршења одређеног задатка
укупног трајања од 28 до 32 сата. Њихов
задатак био је уништење значајних и добро
утврђених командних места и постројења
за ПВО употребом нових типова бомби
GBU-31 и GBU-37 (JDAM Joint direct/attack
munitions) са навођењем преко GPS систе
ма, тј. система глобалног позиционирања.
У овом сукобу је интензивно коришћена му
ниција са прецизним навођењем, за разли
ку од ,,Пустињске олује" где је тај однос био
свега 10%, већ 1999. у НАТО бомбардова
њу Србије и Црне Горе било их је 35%, у

Авганистану 60%, а у Другом заливском ра
ту преко 80%. Више него било када рани
је коришћене су беспилотне летелице и то
за борбену намену и подршку снага за от
кривање трупа на терену. Намена ових ле
телица је извиђање, осматрање и обеле
жавање објеката за дејство, контролу ре
зултата дејства и корекцију ватре при деј
ству. Намењене су и за радио-техничко из
виђање и електронско ометање радио и ра
дарских уређаја непријатеља. Оне могу ло
цирати и пратити објекте у ваздуху, на коп
ну и мору и имају могућност да слику о от
кривеним објектима пренесу у реалном
времену на командно место. На себи има
ју уграђене различите сензоре: ТВ камере,
термовизијске камере, ИЦ-скенере и рада
ре са синтетизованом антеном, који им слу
же за извиђање дању и ноћу. Ангажовање
великог броја авиона различите намене из
13 земаља чланица НАТО алијансе, од по
четних 250 на почетку сукоба нарасло је до
готово 1ООО авиона, од чега је око 54% би
ло америчких. Више него икада раније по
већана је употреба средстава за извиђање
и напад из космоса (више од 50% америч
ких сателита било је укључено са задаци
ма извиђања, координације и напада).

Након овог сукоба није било значајни
јих борби између авијације и РС за ПВД,
иако су приликом напада коалиције аме
ричке и британске авијације 2003. године
на Ирак ангажовани веома бројни и ра
зноврсни РС за ПВД западног и источног
порекла, доживели су потпуни пораз за
свега неколико дана због технолошке ин
фериорности и тактике употребе ових си
стема. Оно што су операције ,,Пустињска



олуја" и "Удружена снага" постигле јесте
да фокусирање и императив будућег раз
воја ПВО пре свега буде у њеним технич
ко-технолошким способностима. Деценију
након завршетка операције "Удружена
снага" сведоци смо ужурбаног развоја ак
тивности руске и кинеске одбрамбене ин
дустрије, као реакција на лекције научене
из ових сукоба.

Правци развоја средстава ПВО

Конструкција и развој средстава ПВО
је привилегијамалогбројаекономскии тех
нолошкиразвијенихдржава.Основеза кон
струкције ПВОсистемау скоријој будућно
сти представљају тенденције које су већ
проверене и које се увелико примењују у
пракси, али и експлоатација глобалног
тржишта високих технологија, посебно
компјутерских. Можемо да идентификује
мо бројне тенденцијеу развоју РС за ПВД,
али ћемо обрадити само неке од њих.

Висока мобилност
Према покретљивости ракетне систе

ме за ПВД на Западу можемо поделитина
стационарне, полумобилне и мобилне.
Време које је потребно за превођење из
маршевског положаја у борбени и обрат
но за стационарне системе износи више

од 120 минута, полумобилним системима
од 60 до 120 минута, мобилним од 1О до
60 минута, док се за веома мобилне си
стеме сматрају системи који се преводе
за мање од 1О минута.

Донедавно је мобилност АРЈ за ПВД
била привилегија само противавионских
цевних система и система краткогдомета.
Сви новији руски и западни ПВО системи
средњег и великог домета, који су произ
ведени у претходном периоду, могу "лан
сирати и побећи" за мање од десет мину
та, са свим кључним компонентама само
ходних средстава и то углавном на точко
вима који имају висок степен проходности
терена. Већинапроизведенихосматрачких
средстава може се разместити за борбе
ни радза око 15 минута. Кинескирадарски
и ПВО системи такође следе овај приступ.
Конструкториракетнихсистема намерава
ју да потпуно стандардизују ПВО системе
тако што ће све компоненте бити на вози
лима точкашимависокепроходностиса по
гонима на 6х6 или 8х8 точкова (слика 2).
Овај приступима смисла,јер су возилаточ
каши доступнија за набавку и одржавање,
омогућавају већу брзину кретања по путе
вима и лакши транспорт него возила гусе
ничари,и производемањевибрацијаи ути
цаја на сопствену електронску опрему.
Хладноратовска тактика обезбеђивања
целовите ПВО за тенковске јединице које
врше операције ван путних праваца упо-

Слика2- Компоненте батерије
РС ПВО С-400 "тријумф"



BUДDBU, PDДDBU

требам ПВО система на гусеничним вози
лима је нестала, док је повећано интере
совањеза већу мобилности покретљивост
јединица. Након операције "Удруженасна
га"назначајује добилатактикачекања,без
зрачења у заседи и брзо напуштање поло
жаја након дејства. Битна карактеристика
премештања јединице је, поред брзине, и
кретањесредставау мањим групама (3 до
4 средства) што представља проблем за
откривање средствима за извиђање из
ваздушног простора. Такођеје важно при
државати се радио и радарскогћутања ка
да се у ваздушном простору налази
SEAD/DEAD авијација.

Један од веома важних захтева сред
става за ПВД и радара јесте да се сва
средства могу транспортовати авијацијом
(авионима типа С-130 Hercules, С-17 Glo
bemaster 111, АН -70, ИЛ-76 и сл.), чиме се
повећава мобилностјединица АРЈ за ПВД
на глобалном нивоу. Овај концепт пред
ставља значајан искораку погледубрзине
размештања јединица за ПВД, јер се за
веома кратко времејединице могу преме
стити са једног на други крај Земљине ку
гле, оперативно развити и омогућити
противваздухопловну заштиту снага за
брзо реаговање.

Истовремено,тенденција је да се ста
ционарни системи попут РС ,ДВИНА" /
SA-2 и "НЕВА'/SA-3 модернизују тако што
им се побољшавају маневарске каракте-

ристике стављајући лансирне рампе на
покретна возила (ови примери модерни
зације су присутни у Русији, Белорусији,
Пољској и Куби), остављајући једино ле
галитет ПВО систему С-200 ВЕГА/SА-5да
остане стационарни систем.

Повећање домета
ракета и радара
Од савремених РС за ПВД система

великогдомета захтева се да имају добру
тактичку и стратешку покретљивост и мо
гућност уништавања широког спектра ци
љева. Тактичка покретљивост значи да
сви подсистеми морају бити на теренским
возилима, а стратешка да морају бити до
вољно лагани како би се могли превозити
и транспортним авионима средње вели
чине. Уз то, од њих се очекује да могу уни
штавати балистичке пројектиле малог и
средњег домета.

За противваздухопловнуодбрануаме
ричкевојскеи даље су највећепретњебор
бени авиони и хеликоптери, али све већу
претњучине и балистичкипројектилисвих
домета, крстареће ракете и наоружане
беспилотнелетелице.У таквим околности
ма ракетни системи за ПВД великогдоме
та имаће све веће значење, посебно у од
брани од балистичкихпројектила и борбе
них беспилотнихлетелицакоје ће напада
ти с великих висина. Иако Patriot, као



основни ПВО систем средњег домета,
опремљен РАС-3 пројектилима има вели
ке могућности уништавања балистичких
пројектила, америчка војска планира по
бољшање противракетних способности
(Balistic Missile Defense - BMD) увођењем
у оперативну употребу ракетног система за
гађање циљева на веома великим висина
ма (Terminal High Altitude Агеа Defense -
THAAD). За разлику од РАС-3 пројектила
(који је уведен у оперативну употребу) с
максималним дометом од 20 km, THAAD
пројектил би требало да има домет од чак
200 km и могућност дејства до висине од
150 km. THAAD је пројектован као мобил
ни систем за заштиту јединица на бојишту,
градова и значајних цивилних и војних обје
ката од балистичких пројектила кратког и
средњег домета. И док би THAAD требало
да буде допуна, или боље речено надо
градња Patriota, систем MEADS (Medium
Extended Air Defence System) развија се као
његова замена (слика 3). Прецизније рече
но, MEADS би требало да осигура одбра
ну на малим и средњим висинама од ави
она и хеликоптера, балистичких и крстаре
ћих пројектила јединицама на првој лини
ји фронта, јединицама у покрету, те свих ва
жних подручја (објеката) на бојишту и у ње
говој позадини на тактичком нивоу. Основ
на намена Meadsa је замена Patriota у аме
ричкој војсци, Patriota и ПВО система Hawk
у немачкој и ПВО система Nike Hercules у
италијанској војсци. Због тога је то трила
тералан програм у којем америчка страна
даје више од половине новца у развој. Про-

порционално уложеним средствима по
дељен је и посао око развоја. Због тога је
основан конзорцијум Meads lnternational са
седиштем у Orlandu (Florida). У конзорци
јум су укључене компаније MBDA-ltalia,
Eads и LFK (Lenkflugkбrpersysteme) из Не
мачке и америчка компан~а Lockheed
Martin. Међутим, планирани развој не иде
очекиваним темпом и присутни су бројни
проблеми око финансирања пројекта. Сле
дећи овај приступ и француско-италијан
ска компанија EUROSAM је извршила до
раду свог ракетног система ASTER 30 но
вом ракетом Block 2, која је намењена за
гађање тактичких балистичких пројектила.

Израелска војска је развила систем ве
ликог домета Arrow као противракетни
штит великог домета који треба да откло
ни све недостатке Patriota. Систем се раз
вија од 1988. године као заједнички изра
елско-амерички пројекат како би се помо
гло Израелу да се одбрани од претњи из
Ирана и Сирије. Најважнији део система је
радар Green Pine који су развиле компани
је IAI и Elta Electronics. Радар открива ци
љеве на удаљености од 500 километара
који лете брзинама од 3000 метара у секун
ди. Ракета Arrow-2 је први пут тестирана
1995. године, а ова двостепена ракета мо
же уништавати циљеве на висинама од
8000 до 50 ООО метара на удаљености од
70 километара. У фебруару 2007. године
Arrow-2 је успешно погодио мету Black
Sparrow ("црни врабац" је назив за израел
ску балистичку ракету кратког домета ти
па SCUD-8 са инерционом и ГПС навига-
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цијом) која је опонашала лет иранске ба
листичке ракете Shahab-3 опремљене ну
клеарном бојевом главом. Даљи развој
овог система требало би да иде у смеру да
систем успешно гађа више циљева исто
времено.

Општа тенденција руских противавион
ских ракета је повећање домета, исто
времено са повећањем снаге радара, као
резултат свега тога. Ракете руског ПВО си
стема највећег домета, 48N6E2/E3 и
40N6E, лете балистичком трајекторијом
према удаљеним циљевима и тако пости
жу домет од 250 до 400 километара. По
бољшање у домету ракета је делимично
због снажнијих и јачих погонских мотора на
чврсто гориво, али такође и због примене
технике "паметне" трајекторије лета и ди
гиталног система вођења. Ова технологи
ја искоришћена је приликом модернизаци
је ракетног система ПВО "Печора''/SА-3 та
ко што су искористили принцип "паметне"
трајекторије лета ракете, а постигли су је
уградњом једног дигиталног блока у стани
ци за вођење ракета (СТВР С-125) чиме је
повећан кинематички домет ракете 5В27 за
око 30%.

Према речима руског команданта вој
новаздухопловних снага генерал-пуков
ника Александра Зелина на конференци
ји за штампу, одржаној у Москви 11. авгу
ста 2009. год., у току је израда новог систе
ма ваздушно-космичке одбране С-500, ко
ји је наставак развоја ПВО система С-400
,,Тријумф", а који у пуној мери решава за
датке ваздушно-космичке одбране уни
штавајући балистичке суперсоничне циље
ве. Наводно је започео и развој верзије под
називом С-1ООО, али нема поузданих пода
така о разликама између тих система.
Према речима генералног директора глав
ног конструкторског бироа .Апмаз Антеј"
Игора Ашурбејлија, нови ракетни систем С-
500 нема никакве везе са системом С-400,
који је пуштен у серијску производњу. Си
стем С-500 моћи ће ефикасно да руши, по
ред крстарећих, и балистичке пројектиле
у космосу чији домет износи 3.500 киломе
тара. Предност новог система је његова мо
билност. Због способности да обара раке
те у ближем космосу, стручњаци оцењују
да он има елементе стратешке противра
кетне одбране. Иначе, термин "ваздушна
противракетна одбрана" први пут је употре
бљен у новој војној доктрини Руске Феде
рације, коју је потписао председник Руси
је Дмитриј Медведев. Развој система С-500
финансира се из посебног државног про
грама.

Висока отпорност на
електронско ометање
Већина руских радара за осматрање и

навођење имају аутоматске псеудослу
чајне фреквенцијске скокове, већином бр
зу промену фреквенције са могућношћу
промене фреквенције од импулса до им
пулса. Сличну тенденцију примењују и
кинески произвођачи радарских средстава.
Такви радари ће испољити сличну отпор
ност на електронско ометање као и техно
логије примењене на западним радар
ским и дигиталним мрежама. Важно је на
гласити да се технологија са скоковитом
променом фреквенције данас примењује и
приликом модернизације постојећих и већ
застарелих ПВО система, као што је кине
ска модернизација SA-2/HQ-2 са новим раз
вијеним пасивним радаром Н-200 са фази
рајућом решетком (слика 4).

Напретком технологије побољшава се
тачност мерења параметара, брзина реа
говања и заштите, минијатуризација бло
кова, поузданост рада и сл. То не значи да
се развојем технологије ови основни прин-

Слика 4 - Пасаивни радар са електронским
скенирањем (PESA) Н-200

кинеске производње



ципи не могу допунити новим, као што су,
на пример, принципи временске разлике
емитованог сигнала TDOA (Time Difereпce
Оп Arival), фреквенцијске разлике емито
ваног сигнала FDOA (Frequeпcy Difereпce
Оп Arival), идентификација емисионог сиг
нала SEI (Specific Emitter ldeпtificatioп),
што је све имплементирано у новим диги
талним пријемницима ADR (Advaпced Di
gital Receiver) и што је до пре неколико го
дина била само идеја на папиру.

У погледу примене фреквенцијски
агилних (ФА) радара, тенденција развоја је,
с једне стране, у проширењу опсега агил
ности, а с друге стране у остварењу ком
патибилности фреквенцијски агилних си
стема са системом селекције покретних ци
љева (СПЦ), с обзиром на то да импулси
са случајним фреквенцијама нису међусоб
но кохерентни. Интензивно се ради на то
ме да се при псеудослучајном закону про
мене фреквенције од импулса до импулса,
меморишу поједини импулси, да би се за
тим одговарајућа Доплерова обрада врши
ла у моменту када се у току агилности по
јави импулс исте фреквенције као и неки
од меморисаних импулса. На тај начин мо
же се остварити задовољавајући степен ко
херентне обраде, неопходан за систем се
лекције покретних циљева. Истина, овакав
начин рада доводи до мањег фактора по
бољшања филтра селекције покретних
циљева у односу на случај строго кохерент
ног рада. Али, и поред тога, од оваквог ра
да у два режима истовремено (ФА и СПЦ)
очекују се повољни резултати у случају
истовременог ометања активним и пасив
ним сметњама. Поред фреквенцијски агил
ног рада, предвиђа се и агилност и других
параметара сигнала, као што су: полари
зација, периода понављања, кодови сигна
ла и сл., што ће представљати велику смет
њу у раду не само извиђачког, пријемног
дела ометачке станице већ и предајника
ометачких сигнала.

Технолошки развој оптоакустичних ви
шеканалних пријемника са Вгаgg-овим
ћелијама, омогућиће истовремено одређи
вање фреквенције и азимута радара на
сваком импулсу, на бази дводимензио
налне Фуријеове трансформације пријем
ног сигнала, која се обавља посредством
сочива, које у задњој фокалној равни
остварује одговарајућу дводимензионалну
расподелу интензитета светлости.

Такође се предвиђа и успешан развој
адаптивних прилагодљивих филтара, који
ће омогућити пријем радарских сигнала из
правца бочних лепеза дијаграма зрачења

радарске антене. Наиме, ако се меморише
радарски сигнал у моменту преласка глав
ног снопа радара, када је сигнал релатив
но јак, може се на основу тих података бр
зо софтверски формирати одговарајући
прилагођени филтар, што ће омогућити
пријем слабих сигнала, који потичу од боч
них лепеза. Тиме се битно продужава вре
ме пријема сигнала, што погодује прецизни
јем мерењу параметара сигнала. Подаци ће
се користити и за елиминисање ометања по
бочним лепезама.

Развој технологије појасног ометања
квазибелим шумом, као јединог ефикасног
начина ометања фреквенцијски агилних
радара, захтева велике излазне снаге и уни
формност спектра ометачког сигнала у це
лом опсегу агилности. То ће се у будућно
сти реализовати паралелним синфазним ра
дом више расподељених ТWТ (Traveliпg-wa
ve tube) појачавача, што представља рела
тивно комплексан проблем. Ради се на
развоју екстремно широкопојасних микрота
ласних хибрида велике снаге за синфазно
сумирање ометачких сигнала. Као варијан
та расподељених појачавача примењиваће
се систем тзв. активних антенских низова са
сопственим TWT појачавачима у појединим
зрачећим елементима низа, а могуће је ко
ришћење и полупроводничких МРМ (Мicro
wave Power Module) модула где је тенден
ција повећање импулсне и средње снаге.

Масовно увођење брзих микропроце
сора и програмираних дигиталних сигнал
процесора као саставних делова појединих
блокова радара, омогућиће реализацију
тзв. адаптивних радара, способних да се
аутоматски, у реалном времену, прилаго
де условима околине и оптимизују своје па
раметре. То, наравно, поред чисто технич
ких проблема, захтева и знатна теоријска
и експериментална истраживања ради
разраде оптималних алгоритама адаптив
ности у различитим ситуацијама. Најпро
стији облици адаптације су нпр. формира
ње нуле у правцу активних ометача и у по
бољшању рада система СПЦ.

Очекује се и даљи развој мера зашти
те радара у смеру освајања технике екс
тремно широкопојасног рада, коришће
њем псеудошумних сигнала и вишеканал
них корелатора изведених у SAW (Surface
AcousticWave - површински акустички та
ласи) и MSW (Magпetostatic Surface Wave
- магнетостатички површински таласи)
технологији. Наиме, у овим технологијама,
ако су освојене, могу се релативно једно
ставно и директно реализовати корелато
ри и кон волвери за сваку резолуциону ће-
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лију и са релативно малим димензијама и
тежином. Ниски нивои вршне снаге, а
истовремено велике енергије сигнала у ра
дарима са малом могућношћу откривања
(Low ProbaЬility of lnterception LPI), односно
радарима са компресијом импулса, пред
стављаће велику тешкоћу у раду против
ничких извиђачких пријемника и ометача.
Наиме, постоји правило да је један од нај
бољих начина заштите од ометања у ства
ри заштита од противниковог извиђања.
Масовно коришћење ових технологија зна
чи извесну ренесансу аналогних метода об
раде сигнала у ери опште дигитализације.
Предност аналогних метода је у брзини ра
да, јер су операције тренутне, у реалном
времену, док су дигиталне ограничене бр
зином АЈД конверзије и брзином аритметич
ких операција у филтрима и корелаторима.

Примена антена
са фазирајућом решетком
Тенденција у развоју и употреби специ-

јалних антена којима се може решити про-

блем просторне селекције, значајан за
радарска средства ПВД, јесу антене са
електронским претраживањем које су че
сто активне и то са фазним управљањем
дијаграмом зрачења, тзв. фазиране антен
ске решетке (ФАР). Пре појаве фазираних
антенских решетки, за откривање циља у
ваздушном простору и одређивање азиму
та и даљине био је потребан класичан дво
димензионални радар са рефлекторском
антеном. Ако се тражила поуздана инфор
мација о висини циља, требало је додати
радар за мерење висине, а за легитимиса
ње тог циља и одређивање његове припад
ности још један, познат као радарски уре
ђај за легитимисање или идентификатор.
Ракетни системи за вођење ракета зе
мља-ваздух користе за свој рад два до пет
класичних, наменских радара, што значи да
се ради о једнофункционалним радарима.

Данас се интензивно ради на смање
њу броја антена које се за извршавање за
датака користе у једном уређају или систе
му. Борбени авион има већи број антена:
за радар, радарски уређај за легитимиса-



ње (IFF), комуникације, пријемник упозоре
ња о радарском зрачењу (RWR), ометач,
навигацију (GPS) и сл. Сличан принцип ва
жи и за радаре у РС за ПВД. Покушава се
да се, увођењем тзв. мултифункционалне
антене (Multifunctional Electromagetic Radi
ation Systems, MERS), број антена сведе на
само једну. МЕРС антена мора бити и елек
трички и механички реконфигуративна ра
ди покривања широког фреквенцијског оп
сега реда 1:1ОО. То се не може постићи по
средством тзв. фреквенцијско- незави
сних антена, типа логаритамски периодич
не антене, или логаритамске спирале.
Идеја је следећа: планарна антена са
дискретним низом дипала (што се сматра
главним кандидатом за МЕРС) фреквенциј
ски је зависна, како у погледу улазне им
педансе, тако и у погледу облика дијагра
ма зрачења. Диполи морају бити прибли
жно једнаки половини таласне дужине. За
више фреквенције њихова дужина је реда
сантиметра, а за ниже реда дециметра. Са
преласком са вишег на нижи опсег предви
ђа се реконфигурација антене спајањем
одговарајућег броја суседних дипала у
нову планарну антену, која би имала одго
варајуће дужине дипала. То захтева изузет
на механичка решења, а ради се на томе
да се то обавља електронским путем, по
средством прекидачких PIN диода, распо
ређених дуж дипала са највећим димензи
јама. Програмираним активирањем поједи
них диода може се програмирано смањи
ти њихова дужина. Код МЕРС реконфигу
ративних антена јавља се и проблем мре
же напајања антенских елемената, која је
такође фреквенцијски зависна. Компанија
Sanders већ је демонстрирала неке вари
јанте МЕРС антене, која ће наћи примену
на летилицама са смањеном ЕРП. Уколи
ко авион није произведен у стелт техноло
гији, може се користити адаптивна радио
прозрачна капа антене, тзв. smart radome,
на чему се такође интензивно ради. Циљ
је да се капа учини транспарентном за
фреквенције сопственог радара, коришће
њем резонантних појава на металној ре
шетки утканој у капу, а да буде рефлекти
ван, попут металног оклопа, за друге фре
квенције. Смањење рефлексија од оваквог
оклопа врши се његовим обликовањем ра
ди расипања таласа, што се, уосталом, вр
ши и код класичног радара, због аеродина
мике носа авиона. У следећој декади ис
траживаће се и могућност тзв. активног по
ништавања (active cancelation) рефлекто
ваног сигнала генерисањем његове против
фазне реплике.

Захваљујући ангажовању руских радар
ских стручњака осматрачки радари као и
радари са фазирајућом решетком су изра
ђени на бази активних елемената и полу
проводничке технологије (Active Electroni
cally Steered Arrays AESA). Ти системи
омогућавају веома агилно електронско
усмеравање радарског снопа, избегавање
ометања, прилагодљиву расподелу предај
не снаге, од веома ниског нивоа интензи
тета зрачења до обмањивања система за
откривање зрачења и трагача из противра
дарских ракета. Сви нови кинески радар
ски системи имају уграђене системе са фа
зирајућом решетком. Значајна предност ра
дара са фазирајућом решетком је да омо
гућавају велику брзину промене угла радар
ског снопа и праћење више циљева одјед
ном. Овај приступ не само да повећава мо
гућности ПВО система, већ и уклања раз
лику између радара за навођење и осма
трачких радара. Уколико нека издвојена ба
терија ПВО прима податке о трајекторији
циља од осматрачког радара са фазирају
ћом решетком који ради у VHF подручју и
који је увезан са радаром за навођење ко
ји ради у Х подручју, оба могу бити рада
ри за навођење те батерије. Неизбежне ду
горочне тенденције радарских дизајнера су
да ће се они кретати ка технологији са ак
тивним решеткама (AESA) чији крајњи ре
зултат је побољашње перформанси радар
ског сигнала.

Фазиране антенске решетке са елек
тронским управљањем дијаграмом зраче
ња омогућиле су конструкцију вишена
менских радара (слика 5). Такви системи
данас омогућавају да се само помоћу јед
ног радара и помоћу једне антене врши
осматрање, откривање и легитимисање, а
затим праћење, одређивање свих коорди
ната циља у простору, те лансирање и во
ђење ракета на циљ. Добар пример је РС
ПВД "ОСА", у којем се користи 9 класичних
антена за обављање потребних функција,
док наследник тог система РС ПВД ,,ТОР",
захваљујући примени фазираних антенских
решетки, има само три: мултифункционал
ну антену за нишански радар и радаре за
вођење ракета, антену за тродимензионал
ни осматрачко-аквизицијски радар и анте
ну радара за легитимисање циља.

То је омогућено електронском комута
цијом снопова, при чему радни циклус
једне функције траје само неколико мили
секунди. Интересантно је да се са таквим
антенама може постићи висока усмереност
и висока способност просторног раздваја
ња циљева, уз минималан ниво бочних ле-
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пеза. Осим тога, може се остварити адап
тација формирањем нула у дијаграму зра
чења у смеру сметњи, а максимума у сме
ру корисног сигнала. Један од недостата
ка антена, а тиме и радара са електрон
ским претраживањем, јесте потреба за
високом стабилношћу фреквенције предај
ника и закашњавајућих водова који се та
мо користе. Ако се ови захтеви не испуне,
губи се ефекат високе усмерености или,

чак, усмереност може бити потпуно анули
рана. Када се примењују фреквенцијски
агилни радари потребно је имати на уму да
се са сваком фреквенцијом мења облик ди
јаграма зрачења (ширина главне лепезе,
ниво бочних лепеза и сл.). Недостатак је и
висока цена и сложеност израде.

Будући радари ће располагати актив
ним антенским модулима који ће формира
ти планарну фазирану решетку са агилним

Слика 5 -ARABEL
мултифункцијски радар
РС ASTER ЗО- SАМРП



или вишеструким сноповима, са кодираним
фреквенцијама у сваком снопу и са адап
тивним постављањем нула у правцима ви
ше ометача. То ће омогућити, с једне
стране, битно повећање енергетског потен
цијала радара, односно ефективне зраче
не снаге (која расте са квадратом броја ак
тивних модула), а са друге стране, програ
мирану промену фреквенције у различитим
положајима снопа (или снопова), што ће
довести до збуњености на ометачкој стра
ни. Као што је већ наглашено, повећање
ефективне зрачене снаге је ефикасан на
чин за повећање самозаштитног домета ра
дара. Такође, искључење појединих снопо
ва или избегавање појединих праваца као
заштитна мера, неће много деградирати
перформансе радара. За авионске рада
ре од посебног је значаја развој монолит
них микроталасних интегрисаних кола (mo
nolithic microwave integrated-circuit MMIC) за
снованих на GaAs технологији у реализа
цији оваквих антена. То ће бити од посеб
ног значаја за авионске вишефункцио
налне радаре. Охрабрујући резултати су

већ остварени на радару АН/АПГ-77 ави
она Ф-22 Raptor, а циљ ове нове техноло
гије је повећање функционалне способно
сти уз смањење величине, цене коштања
и потрошње електричне енергије. Галијум
арсенид као замена за силицијум у изра
ди чипова је скуп и веома ефикасан полу
проводник који може убрзати рачунарске
чипове. Подлоге за рачунарске чипове се
најчешће праве од силицијума чистоће
99,999 % који има скоро савршену струк
туру кристала. Проблем са силицијумом је
што лако пуца ако је превише танак. Због
тога се код подлога већег пречника мора
повећати и њихова дебљина, што увећава
трошкове производње чипова. Пошто се
подлоге секу помоћу фине жице, могућа је
појава несавршености које се касније тре
тирају хемијским путем, што такође увећа
ва трошкове. Истраживачи су осмислили
технику којом слојеве танког филма полу
проводника формирају директно на подло
зи, тј. базу, чија дебљина износи од неко
лико стотина нанометара до неколико ми
крометара. На тај начин се добија матери-
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јал који је јефтинији, али и ефикаснији за
израду чипова. Користећи ову технику на
учници су успешно израдили чипове, со
ларне ћелије и инфрацрвене камере, а та
кође се може применити и за израду рачу
нарских чипова, што ће снизити њихову це
ну и повећати брзину рачунара.

Померање фреквенцијског
подручја рада
На крају хладног рата предност коју су

имале компактне антене које раде у S
фреквенцијском подручју (2-4 GHz), заме
њене су пројектима који раде у L (1-2
GHz) и VHF (О, 1-0,25 GHz) фреквенциј
ском подручју. Од 6 руских савремених
аквизицијских радара, само један ради у
S подручју док остали раде у L и VHF фре
квенцијском подручју. Предност за рад на
нижим фреквенцијским подручјима је због
могућности откривања летелица констру
исаних у стелт технологији и премазима
прилагођеним за претње у S и Х подручји
ма, али такође и због заштите од елек
тронског ометања, јер већина система не
може ометати радаре испод S подручја
због ограничења са величином антене.
Након откривања и обарања "невидљи
вог" бомбардера Ф-117А изнад Србије
1999. године поново су актуелизовани ра
дари П-18 Spoon Rest руске производње,
који раде на нижим фреквенцијским под-
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ручјима (метарском). Тако је развијена
мобилна осматрачко- аквизицијска радар
ска станица 1L119 НЕБО-СВУ, на бази са
времене полупроводничке технологије са
активном фазирајућом решетком која мо
же ефикасно да открива савремену стра
тегијску и тактичку авијацију са малом
радарском рефлексном површином, а ни
су предмет напада са противрадарским
ракетама (слика 6). Прецизност праћења
циљева радара НЕБО-СВУ је 200 метара
по даљини, 0,5° по азимуту и 1,5° по еле
вацији, тако да може да се користи и као
аквизицијски радар за ПВО системе S
ЗООРМИ-112и S-400.

Развој америчког стратешког бомбар
дера Б-2 био је једна од највећих државних
тајни у САД, рађен по програму АТВ
(Advanced Technology Bomber). Његова
конструкција је сасвим необичног изгледа,
па јој је дат и надимак "летеће крило". Из
бегнути су оштри прелази између поједи
них површина, изостављене су вертикал
не репне површине, а силуета авиона гле
дана са бочне стране веома је уска, али без
оштрих ивица, на којима би дошло до
ефекта тзв. дифракције таласа на ивици
ребра. Поред тога, велика пажња је посве
ћена и смањењу ИЦ зрачења услед висо
ке температуре на издувним цевима, па се
ради тога врши хлађење. Такође је битно
смањена јонизација околног ваздуха, јер се
испоставило да јонизовани ваздух иза ле
телице у извесној мери рефлектује радар-

Слика 6 - Зона ефикасне примене STEALTH
технологије и противрадарских ракета
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ске таласе. Стратешки бомбардер Б-2 на
мењен је за уништавање мобилних рампи
за лансирање интерконтиненталних раке
та и подземних командних места. Долет му
је, без допуњавања горива, 9200 km, а но
сивост убојних средстава до 16 тона. На
оружан је са 16 ракета АГМ-131 СРАМ, или
16 крстарећих ракета типа АГМ-109, одно
сно 16 авионских бомби типа Б-83. Бојеве
главе свих ових оружја могу бити и нукле
арне. Интересантно је уочити како се про
гресивно смањивала ЕРП америчких стра
тешких бомбардера. Док Б-52 има ЕРП 60
m2, Б1-А има 6 m2, Б1-Б, 0,6 m2, а авион Б-
2 само 0,06 m2. То значи да је смањење за
сваку генерацију било у односу 1:1О.

Стелт технологија биће даља преокупа
ција у истраживању и развоју. Велики зна
чај у том смислу придаје се новом америч
ком стелт авиону Ф-22 Raptor (слика 7), где
се, поред осталог, решава и проблем осма
трања без укључења радара, како не би зра
чењем одавао своје присуство. Користи се
бистатички принцип са предајником на дру
гој, удаљеној платформи, на пример на
AWACS-yи пријемником на самој платфор
ми. Предајник обасјава одређени простор,
а пријемник на Ф-22 прима рефлектоване
сигнале и уз помоћ одговарајућег софтве
ра обезбеђује осматрачку функцију без

укључења сопственог радара. Авион Ф-22
има и сопствени радар типа AN/APG-77, где
се користи фазирана антенска решетка
изведена у MMIC технологији, као први при
мер такве авионске антене у свету. Авион
Ф-22 замениће током следеће декаде доне
кле застареле Ф-15. Узгред, предвиђа се да
нови авион Ф-35 Joint Stricke Fighter (JSF)
треба да замени авионе Ф-16, Ф-18 и Har
rier. Такође се предвиђа да се већ застаре
ли извиђачки авион У-2 замени стелт бес
пилотном летилицом RQ-3 Dark Star, која је
способна да полети, одлети до одредишта,
укључи сензоре по потреби, пошаље ин
формације, врати се у базу и слети, без људ
ске интервенције, тј. потпуно аутономно.
Способна је да ради на великим висинама
и у веома добро брањеном ваздушном пр
остору, за разлику од RQ-4 Global Hawk.

У развијеним земљама предвиђа се
комплетирање мреже бистатичких радара,
која је још недовољно заступљена. То је ве
ома обиман и скуп подухват који захтева
још дуг период проучавања ради налаже
ња оптималних конфигурација система.
Мрежа бистатичких радара мора бити по
држана брзим рачунарима, како би се у ре
алном времену могле контролисати мето
де претраживања, мерење координата,
корелација података, зоне откривања и сл.,
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Слика 8а - Компоненте система НЕБО-М

што је све знатно сложеније него код мо
ностатичких радара.

Као одговор на производњу америчког
вишенаменског ловца Ф-35 руски произво
ђач тродимензионалних радарских систе
ма NNllRT је комбиновањем више разли
читих типова радара покрио неколико
фреквенцијских подручја рада. Тако је у си
стем НЕБО-М укључио три радара и то:
НЕБО-СВУ који ради у VHF подручју,
противник Гу L подручју и гама С1 у S/Х
подручју (слика 8а и 8б).

Освајање милиметарског подручја та
кође је једна од важних тенденција у сле
дећој декади. Истина, и данас постоје
многи уређаји који раде у милиметарском
подручју, нпр. у главама за радарско са
монавођење, али је снага предајника још
увек недовољна за реализацију радара
већег домета, важним за откривање стелт
авиона, беспилотних летилица и др., као
и ради остварења максималне резолуци
је по углу, где је то потребно. Главно огра
ничење у овом подручју је слабљење у
атмосфери, што се у будућности може
ублажити развојем снажних предајника.

На технолошком нивоу у наредној де
кади могу се очекивати следеће тенденци
је развоја: масовно коришћење GaAs тех
нологије у реализацији антена (MMIC),
технологија са површинским акустичким та
ласима SAW (SurfaceAcousticWave) и маг
нетостатичким површинским таласима
MSW (Magnetostatic Surface Wave) у реали
зацији вишеканалних пријемника (chan
nelized receiver), који имају низ предности
у односу на друге типове пријемника. Глав
на ограничења односила су се на број ка
нала, што у класичној технологији није
могло бити превазиђено. Истина и данас се
доста користи SAW технологија, али још
увек фреквенцијски опсег не задовољава
потребе рада на вишим радарским фре
квенцијама, нпр. Ку (подручје је од 12 до 18
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GHz) и Ка (подручје је од 27 до 40 GHz) оп
сега, па се мора прибећи конверзијама. До
бар пример употребе ових фреквенциј
ских подручја је код ракете РАС-3 из систе
ма Patriot или MEADS и ракете Aster 30 си
стема SАМР/Т чија намена је гађање бали
стичких пројектила. Уништавање циљева
директним поготком (без бојеве главе)- си
стем "hit to kill" захтева знатно повећање
прецизности. То је постигнуто уградњом ак
тивног радарског система самонавођења.
Контрола лета врши се помоћу инерционог
навигацијског система и аеродинамичких
контролних површина на крају пројектила
(управљање вектором потиска). Пре ди
ректног поготка у циљ укључује се активни
радарски систем који код ракете РАС-3 ра
ди у К (подручје је од 18 до 27 GHz) фре
квенцијском подручју, а код ракете Aster 30
у Ку (подручје је од 12 до 18 GHz ).

У наредним годинама, међутим, очеку
је се продор у највиша радарска подручја,
што се посебно односи на MSW технологи
ју. Што се тиче броја канала, развој ће омо
гућити стотине канала са релативно малим
димензијама, тежином и ценом. У густом ра
дарском саобраћају веома је битна резолу
ција по фреквенцији, па се у будућности
очекује даљи технолошки развој компресив
них (microscan) пријемника, базираних на
дисперзионим водовима у технологији на
бази површинских акустичких таласа (SAW).
Очекују се мултиактивни компресивни при
јемници са резолуцијом бољом од 1 MHz на
вишим радарским фреквенцијама.

Примена дигиталне обраде
података и сигнала
Глобално светско тржиште за компју

терску опрему и постојање програма са
отвореним софтвером искористили су кон
структори руских радарских и средстава



ПВО за употребу компјутерске опреме за
дигиталну обраду сигнала и отвореног
софтвера за обраду података као што су
Linux оперативни систем и С/С++ про
грамски језик. Ова тенденција састоји се од
дигиталне обраде сигнала, преноса пода
така, графичког приказа обраде података,
умрежавање података и обрада података
на командном месту. Постојање напредних
компјутерских компоненти са висококвали
тетним перформансама погодним за при
мену и уградњу допринели су једном од нај
већих технолошких напредака у конструк
цији и модернизацији радарских и ПВО си
стема. Доступност компјутерске опреме за
дигиталну обраду података и постојање
програма са отвореним софтвером били су
основа за увођење алгоритама и техника
за напредну обраду сигнала и података, ко
ји су били доступни само радарима који су
били пројектовани на Западу.

Повећање брзине АЈД конвертора и ди
гиталних сигналних процесора омогућава
да се дигитална обрада сигнала врши ди
ректно на међуфреквенцији (МФ), па чак и
на радио- фреквенцији (РФ), без потребе
преласка у основни (видео) опсег. Из ме
ђуфреквенције, а поготову из РФ сигнала,
може се извући више информација, које се
након детекције губе. То се остварује тзв.
дигиталним пријемницима, који се већ ко
ристе при модернизацији старијих генера
ција радара (П-12, П-18, итд.), а предсто
ји им перспективна будућност, што се већ
показало са унапређеним дигиталним при
јемницима (Advance Digital Receiver ADC).
Даље усавршавање алгоритама за мулти
параметарско издвајање радарских паке
та, њихово сортирање и класификација ве
ома су важан аспект електронског извиђа
ња. То ће омогућити успешнији и бржи рад
у условима све гушћег радарског саобра-
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ћаја. У будућности се мора рачунати на гу
стину од милион и више импулса у секун
ди, што је велики изазов, како за саме ал
горитме рада, тако и за брзину рада про
цесора и рачунара. У блиској будућности
очекује се масовно коришћење у извиђач
ким пријемницима принципа дигиталног
спектралног естиматора, који се данас са
успехом примењује на нижим фреквенци
јама за екстракцију синусоидног сигнала из
шума. Главно ограничење је и овде брзи
на А/Д конвертора, што ће бити и главна
тенденција развоја.

У области обраде радарских сигнала
уочава се тенденција развоја специјализо
ваних процесора сигнала у виду чипа,
уместо софтверске реализације обраде по
средством микропроцесора и рачунара
општенамене.Спец~ализованипроцесо
ри сигнала могу бити дигитални, аналогни
или хибридни (комбиновани). У области ди-

гиталних процесора сигнала (OSP) у радар
ској техници посебно треба истаћи чипове
за компресију радарских импулса методом
конволуције, што се обавља знатно брже
од чисто софтверске конволуције. Такође,
треба истаћи развој процесорског чипа за
Доплерово процесирање у СПЦ системи
ма, коришћењем алгоритма брзе Фурије
ове трансформације (ФФТ). Предвиђа се
развој веома брзих OSP чипова за реали
зацију трансверзалних филтара са конач
ним импулсним одзивом (Finite lmpulse Re
sponse FIR) и филтара са повратним спре
гама, тзв. филтри са бесконачним им
пулсним одзивом (lnfinite lmpulse Respon
se llR). Сваки OSP у принципу се састоји од
хардверских множача (што је важан фак
тор брзине), аритметичко-логичке једини
це и меморије. Иако је сличан микропро
цесору опште намене, разликује се од
њега у погледу брзине рада, јер се може
оптимизирати за специјалне примене.
Предвиђа се да се у релативно кратком
времену развије OSP са 1024 тачке ком
плексне ФФТ, трајања 1 милисекунде. Но
ве генерације OSP процесора остварују ве
ће брзине од претходних, захваљујући
тзв. Harvard архитектури уместо претход
не Neuman архитектуре. Наиме, са Неуман
архитектуром инструкције и подаци се
смештају у исту меморију, па се њима при
ступа сукцесивно. У новој Харвард архитек
тури инструкције и подаци се чувају у по
себним меморијама, па се њима приступа
симултано, што знатно убрзава процесе.
Такође, предвиђа се реализација паралел
ног рада више OSP чипова, што ће пове
ћати брзину операција.

И убудуће ће још увек аналогно проце
сирање имати своје место у обради радар
ских сигнала и поред великог напретка у
области OSP. То се посебно односи на ши
рокопојасну (реда 500 MHz) линеарну фре
квенцијску (chirp) експанзију предајног и
компресију ехо сигнала, где се SAW техно
логијом може знатно једноставније и брже
остварити потребно процесирање него са
OSP. Посебно место у будућем развоју при
пашће хибридним програмабилним проце
сорима у виду монолитног SAW конволве
ра. Процес се одвија на тај начин што се
реплика предајног сигнала помоћу А/Д
конвертора памти у дигиталној меморији,
што не захтева посебну брзину, а затим се
у SAW кон волверу обавља конволуција са
рефлектованим сигналом. У реализацији
трансверзалних филтара предвиђа се у бу
дућности масовније коришћење ССО (Char
ged Coupled Oevices) и СТО (Charged Tran-



sver Oevices) технологија. Ови чипови у пот
пуности могу заменити дигиталне филтре
уколико се не тражи превише велик дина
мички опсег сигнала (на пример, не већи
од 50 dB). Због изузетно мале потрошње и
тежине ССО процесори су ПОГОДНИ за
уградњу у лаким пројектилима. Предвиђа
се да сео филтри могу остварити преци
знију спектралну анализу у домену Допле
ров их фреквенција него ФФТ процесори.

Међу аналогним методама обраде ва
жно место у будућности заузеће оптичке
методе обраде. Једна од главних предно
сти оптичких метода је у чињеници да су
обраде сигнала дводимензионалне, за
разлику од електронских аналогних мето
да, где се ради само о једној променљивој,
тј. времену. Основни принцип рада оптич
ког процесора заснива се на чињеници да
су расподеле светла у предњој и задњој
фокалној равни оптичког сочива везане
дводимензионалном Фуријеовом тран
сформацијом. Ако извор кохерентног оп
тичког сигнала преко колиматора обасјава
транспарентну равну плочу, са коефицијен
том прозрачности датим функцијом ф1(х1,
у1 ), која је постављена у предњој фокал
ној равни сочива, тада ће се, након прола
ска светлости кроз сочиво у његовој задњој
фокалној равни, формирати расподела
светлосног интензитета дата функцијом
ф2(х2, у2), која представља дводимензи
оналну Фуријеову трансформацију функци
је ф1(х1, у1). На основу те особине могу се
замислити веома различите примене оп
тичке обраде сигнала, где се захтева Фу
ријеова трансформација. На пример, јед
на од важних примена је у извиђачком при
јемнику са Вгаgg-овим ћелијама. Друга
изузетно важна примена је код формира
ња слике терена помоћу радара са синте
тичком (SAR) антеном. Са напретком ла
серске технологије, неопходне за генери
сање кохерентних оптичких сигнала, ди
мензије и тежине оптичких процесора по
стају сасвим прихватљиве, чак и за авион
ске уређаје и уређаје у пројектилима.
Основна предност оптичке обраде је дво
димензионалност и велика брзина рада,
што јој обезбеђује будућност.

Наглашено је већ да централно место
у дигиталној обради сигнала заузимају
ФФТ процесори. С обзиром на то да је од
зив ФФТ процесора еквивалентан банци
филтара, то је хардверска банка филтара
један од главних конкурената софтверском
(или хардверско-софтверском) ФФТ проце
сору. Проблем је доскора био у чињеници
да је банка филтара знатно робустнија од

ФФТ процесора, па је примењивана само на
местима где се не захтева велики број
филтара или где простор није критичан. На
пример, у првој верзији радара у РС за ПВД
"бук", који је директни наследник РС за ПВД
"куб", примењена је доста квалитетна ро
бустна банка филтара која није могла бити
мала по димензијама. Са увођењем SAW и
ССО технологије ствари се мењају, тако да
се може очекивати да ће чак и ФФТ проце
сор у 1024 тачке имати конкуренцију у ана
логној банци Доплерових филтара. Једна од
важних улога ФФТ процесора је софтверска
реализација прилагођених филтара. Наиме,
на улазни сигнал, након АЈД конверзије, при
мењује се ФФТ у одређеном броју тачака.
Затим се трансформисани одбирци множе
тежинским коефицијентима филтра и на
крају се примењује инверзна трансформа
ција ИФФТ. На тај начин је однос излаза пре
ма улазу еквивалентан преносној каракте
ристици прилагођеног филтра. Иако овај по
ступак изгледа сложенији него директна ко
релација референтног и улазног сигнала,
ипак се она брже обавља оваквим индирект
ним поступком, захваљујући новим алгорит
мима ФФТ трансформације. Класичан коре
латор захтева знатно већи број операција
множења. Поступак је и врло еластичан, јер
се изменом тежинских коефицијената фил
тра могу реализовати брзи адаптивни систе
ми. Очекује се појава оваквог процесора у
виду чипа.

Примена одбрамбених
противмера и обмањивање -
противелектронска заштита
Електронско извиђање терена може се,

према домену у којем се обавља, подели
ти на извиђање у оптичком домену и изви
ђање у електромагнетском домену. Изви
ђање у оптичком домену обухвата видљи
ви део спектра и инфрацрвени део спектра.
У видљивом делу спектра доминирају
аерофото-снимци, који се могу добити на
два начина: коришћењем класичне каме
ре и филма и коришћењем електрооптич
ке камере. У овом делу спектра важно ме
сто заузимају и сателитски снимци (фото
графије). Инфрацрвени сензори стварају
слику на основу разлике у спектру инфра
црвеног зрачења које емитује циљ и око
лина услед различитих температурних
стања. Најчешће се снимци у овом делу
спектра добијају са линијским скенером у
инфрацрвеном подручју.

Извиђање у електромагнетском доме
ну може се успешно обављати и при не-
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повољним атмосферским условима и не
зависно је од доба дана. Највише је засту
пљено радарско извиђање које се
обавља класичним авионским радарима
и радарима са синтетизованом антеном
(SAR радари). Најважније платформе са
којих се врши извиђање SAR радаром су
авиони И-2 и Е-ВС, беспилотне летелице
(Predator) и извиђачки сателити КН-12
Lacrosse и КН-13 8Х.

У начелу, маскирање је пасивна актив
ност. Састоји се од сакривања, прикрива
ња и обмањивања. Сакривањем се пости
же "невидљивост" на свим удаљеностима,
а прикривањем делимична сакривеност на
већим удаљеностима, уз немогућност пре
познавања. Обмањивањем се лажним ци
љевима или активностима приказује лажна
ситуација. Активним мерама такође се
постиже функција заштите, односно при
кривање и обмањивање. Активним омета
њима и обмањивањима у радарском и оп
тичком домену могуће је смањити домет
сензора, створити лажне циљеве и слич
но. Мере које се користе у току реализаци
је активности маскирања су: смањење
прозрачности атмосфере, смањење соп
ственог топлотног зрачења, лажни топлот
ни циљеви (мамци), противрадарско маски
рање, повећање и смањење радарске ви-

дљивости, активно противрадарско ма
скирање и др.

Макете и имитатори су за време агре
сије НАТО-а 1999. године израђивани ка
пацитетима Војске, као и капацитетима ци
вилних предузећа. У првој фази рађене су
макете средстава која се налазе у наору
жању Војске (тенкови, артиљерија, ПВО си
стеми), а у наредним фазама рађене су и
макете средстава које се не налазе у нао
ружању Војске (С-300, СМЕРЧ), електрон
ски имититари и разне врсте аеростата. За
израду макета коришћени су материјали ко
ји имају велику радарску видљивост, али
и отпадни материјали (војничке касете, ста
ри пнеуматици, пластичне кутије - тетра
паци и др.). Ракетне јединице за ПВД су, по
ред елемената лажних ватрених положа
ја: макета ПОСт-а С-125 система "нева"
или РСтОН-а 1С91М система "КУБ" (сли
ка 9), макета лансирних рампи, пасивних
рефлектора, итд., постављале и имитато
ре радарског зрачења, кварцне грејалице
и друга приручна средства.

Команда НАТО-а је на конференцији
за штампу, 1О. јуна 1999. године, на дан
када је потписан Кумановски споразум,
саопштила да је само на простору Косова
и Метохије, за 78 дана бомбардовања,
уништено 11О тенкова, 200 оклопних тран-

Слика 9 - Макета РСтоН 1С912М2 изграђена за време агресије НАТО-а 1999. године



спортера и 545 артиљеријских оруђа Тре
ће армије. Пред многобројним ТВ екипа
ма к~е су их пратиле с поносом су
наглашавали да "српска војска нема шта
од ратне технике да повуче са Косова".
Тврдили су да су 50 одсто од 23.000 бом
би, колико је укупно бачено на Србију, "по
годиле циљеве на Косову". Њихови
извештаји су говорили да је прецизност
НАТО бомби износила чак 99,6%. Међу
тим, када су команданти српских једини
ца, пред њиховим очима у наредних
неколико дана са Космета повукли готово
сву ратну технику, НАТО команданти су се
нашли у чуду. Питали су се шта су онда
они током агресије гађали и "погађали",
где је била сва та силна техника, како је
скривана од најмоћније електронске опре
ме у .аваксима", шпијунским беспилотним
летилицама и другим НАТО авионима?

Радио-фреквенцијско емитовање ма
маца намењених за навлачење противра
дарских ракета данас се нуди на већини ру
ских радара, од којих су многи обухватили
интеграцију да би синхронизовали зраче
ње са вишеструким мамцима. Ови мамци
су део понуде ПВО система, укључујући С
ЗООПМУ/С-400. Неки руски радари нуде ве
ома свестране противмере, као што су ге
нератори дима за борбу против ласерски
и телевизијски вођеног оружја, бљескали
це за борбу против паметног инфрацрве-

ног вођеног оружја и распрскивач лажних
циљева (мамаца) за борбу против вођеног
оружја који раде у милиметарском подруч
ју. Усавршавање технике генерисања ла
жних циљева, како би они били што слич
нији реалним ехо сигналима, захтева софи
стицирану обраду примљених радарских
сигнала и брзо формирање њихове репли
ке. Лажни циљеви би се појављивали на
различитим азимутима и са програмски за
датом трајекторијом и брзином кретања.
Истина, и данас се користе репетиторски
ометачи са меморијском петљом, али су та
кве методе генерисања лажних циљева још
увек недовољно ефикасне и често препо
знатљиве, што није прави смисао оваквог
начина ометања.

Потреба за конструкцијом и оптимиза
цијом ПВО система кратког домета, где се
на једном борбеном возилу налазе сви
подсистеми неопходни за извршење гађа
ња, са високим степеном покретљивости
и ефикасности, појавила се деведесетих
година прошлог века са задатком заштите
ПВО батерија великог домета. Ова тен
денција се поново појачала након развоја
оружја високе прецизности, чиме су на
значају добили веома мобилни и ефика
сни ПВО системи попут тор М2Е/СА-15 и
панцuр-С1/SА-22. Намера ових системаје
борба против крстарећих ракета, проти
врадарских ракета и друге вођене муни-
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ције коју користи СЕАД/ДЕАД авијација у
борби против батерија ПВО. Оба ова ра
кетна система опремљена су са веома
агилним радарима са фазирајућим ре
шеткама који могу пратити и гађати исто
времено већи број циљева одједном.

Интеграција и хибридизација
ПВО система
На нивоу уређаја за следећу децени

ју уочава се једна интересантна и рацио
нална тенденција, а то је модернизација
(upgrade) постојећих, релативно застаре
лих система, уместо њихове комплетне
замене новим системима. Тиме се век по
стојећих система продужава за више го
дина. Најчешће се модернизација обавља
додатком савремених, брзих дигиталних
процесора сигнала, рачунара и магистра
ла података, без битне промене инфра
структуре. Тиме се постиже могућност
интеграције појединих компоненти у си
стем са много већим могућностима. У до
ступној литератури може се наћи велики
број примера модернизације радара, оме
тача, средстава ПВО и сл., у виду тзв. но
вих варијанти техничких решења. У том
смислу, једна од тенденција развоја у сле
дећој деценији је строго вођење рачуна о
модуларности, унификацији и замењиво
сти, што захтева отворену архитектуру си
стема доступну накнадној доградњи.

Хибридизација ПВО система, где су
старији системи подржани са системима
новије технологије представља компати
билност сродних ПВО система и оружја.
Два најбоља примера су ПВО системи
КУБ/СА-6 и БУК/СА-11 где се радаром за
навођење СОУ 9АЗ17 из система БУК мо
гу водити ракете 3М9М3Е из система КУБ
(слика 1О).Могућа је интеграција радарске
станице за осматрање и навођење РСтОН
1С91 М2 из система КУБ са ракетом 9МЗ 17
из система БУК М1-2 и М2 (неопходна
адаптација и модернизација СЛО 2П25М2
- прерада лансера за лансирање две ра
кете и модернизација аналогног рачунара
и система телекодне везе). Такође, могу
ћа је интеграција са авионским ракетама
РВВ-АЕ (Р-77) коју користе авиони типа
МuГ и Су, као што су МuГ-29СД (СЭ, СМ,
М), Су-35, Су-37, МuГ-31М и др. Ове раке
те користе комбиновано вођење (инерци
оно са радио-корекцијом и активно у завр
шној фази лета), развијају брзину до 4 Ма
ха и имају максимални домет до 80 км (при
лансирању из авиона, а за употребу у ра
кетном систему домет би био мањи). Тако-

ђе, могућа је интеграција са неким другим
сличним авионским ракетама (Р-27, Р-60,
Р-73 и сл.). Ове модификације руских про
извођача са авионским ракетама ваздух-ва
здух за сада су познати само као пројекти
који још увек нису објављени нити прика
зани за јавност.

Такође, радаром за навођење ЗОН6
Томб Стоне система СА-20 могу се води
ти ракете 5В55 система СА-10. Скорашња
тенденција је хибридизација разноликих
ПВО система, где модерни радари са фа
зирајућим решеткама добијају могућност
за вођење других и старијих генерација
ракета. Најбољи примери су ПВО систе
ми СА-20/21 који имају могућност контро
ле радара за осветљавање Square Pair
система ВЕГА/СА-5 и појава интеграције
кинеских ПВО система са ракетама систе
ма CA-2/HQ-2 са новим развијеним рада
ром Н-200 са фазирајућом решетком из
ПВО система XQ-12/KC-1A.

Исти принцип примењују и Американ
ци, тј. њихова модернизована верзија ПВО
система HAWK која се назива HAWK XXI
(HAWK 21). Импулсни (Pulse Acquisition Rа-

Слика 1О- Могућности интеграције
РС КУБ и БУК



dar PAR) и континуални (Continuous Wave
Acquisition Radar CWAR) радари замење
ни су са ЗО радаром MPQ-64 који омогућа
ва откривање циљева на свим висинама и
обједињује добре карактеристике радара
које замењује. Уведено је ново командно
возило (Fire Distribution Center FDC) норве
шке компаније Kongsberg које има могућ
ност повезивања са лансерима ракета
SLAMRAAM (Surface lunched AMRAAM -
прилагођене за лансирање са земље) и у
правом смислу представаља С41 (Com
mand, Control, Communications, Compu
ters and lntelligence) командни центар мо
дуларног дизајна, прошириве конфигура
ције и високог степена флексибилности.
Додавањем лансера ракета SL-AMRMM
(на постојеће лансере ракета HAWK или на
лансере са посебних возила) знатно се уна-

пређују ватрене могућности и могућности
у погледу пресретања циљева типа крста
рећих ракета и беспилотних летелица.
Ову фазу модернизованог система прихва
тила је Румунија и у току је увођење у опе
ративну употребу.

Овај начин употребе ракета ваздух-ва
здух, прилагођене за лансирање са земље,
постао је тенденција у све више држава. Та
ко су Норвежани искористили исту ракету
AMRМMAIM-120 и развили РС за ПВД под
називом NASAMS. Овај ПВО систем разви
ла је норвешка компанија "Norsk Forsvartek
nologi" (данас Kongsberg Defence &Aerospa
ce) у сарадњи са америчком фирмом "Hug
hes Aircraft Company" (danas Raytheon). Ос
матрачко-аквизицијски ЗД радар са електро
нским претраживањем АN!ТРQ-З6 Firefinder
ради у Х опсегу. Видно поље радара је З6О0
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по правцу и 10° до 55° по елевацији. Циљ ве
личине ловца открива на даљинама од око
40 км, а крајњи домет је око 75 км. Изузет
но је отпоран на електронско ометање, а не
пријатељске авионе- ометаче може да от
крива и прати у пасивном режиму.

Један од ПВО система развијених на
сличном принципу је и израелски Spyder.
Предузеће Rafael првобитно је развила
Spyder као мобилни ПВО систем малог
домета, највише намењен одбрани трупа
на бојишту, али и продаји купцима мање
платежне моћи. Временом је Spyder пре
растао у прави ПВО систем средњег до
мета максималног домета 50 километара
и 16 километара у висину. Специфичност
Spydera је да користи две врсте вођених
пројектила. За веће удаљености користи
вођене ракете ваздух-ваздух Derby које
имају активно радарско самонавођење.
За мање удаљености користи се прилаго
ђени пројектил ваздух-ваздух малог доме
та Python 5 са инфрацрвеним системом
самонавођења. Због тога се цели систем
зове Surface-to-air Python and Derby или
скраћено Spyder.

Spada 2000 је високоаутоматизован си
стем ПВО развијен за употребу у свим вре
менским условима у MBDA (бивши Alenia
Marconi Systems). Систем обезбеђује крат
ко време реакције и смањење броја опера
тора за управљање системом. Јединица
може радити независно или може бити ин
тегрисана у заједнички систем ПВО. Spa-

da 2000 се користи у италијанском и шпан
ском ваздухопловству. Представља унапре
ђену верзију система ПВО који обезбеђу
је значајна оперативна и технолошка уна
пређења, укључујући повећање ватрене
моћи, домета и могућност координације са
другим ПВО системима. Вероватноћа уни
штења циља је висока, чак и против вео
ма брзих циљева. Spada 2000 је модулар
на и интегрисана у јединице, које омогућа
вају високу тактичку и стратешку мобил
ност. Сваки лансер ракета има 6 ракета
Aspide спремних за лансирање. Тип рада
ра је Selex Sistemi lntegrati RAC-ЗD (бивши
Alenia Marconi Systems) који даје тродимен
зионалну слику ваздушне ситуације, откри
вање и праћење до 1ОО циљева једновре
мено, домета 60 километара. Радар може
радити у окружењу са јаком електрон
ском непријатељском активношћу и веома
је робустан у борби са електронским смет
њама и противелектронској борби. Радар
обезбеђује контролу исијавања, лоцирање
ометача, псеудослучајну фреквентну агил
ност и кодирани облик сигнала.

Француско-италијанска компанија
MBDA је развила још један сличан ПВО
систем MICA са вертикалним лансирањем
истоимене ракете ваздух-ваздух са авио-



на типа Rafale и Mirage 2000. Постоје две
верзије ракете MICA RA (са активним ра
дарским самонавођењем) и MICA IR (са
инфрацрвеним самонавођењем) које ко
ристе унапређени метод вођења "испали
и заборави". Овај систем вођења је спе
цифичан, јер неколико секунди пре лан
сирања ракета добија податке о циљу и
трајекторији лета циља. Након вертикал
ног лансирања, ракета се веома агилно
усмерава у правцу тачке сусрета. У слу
чају наглих промена трајекторије лета ци
ља командно возило, на основу података
од радара, преко комуникацијског линка
шаље корекцију података на ракету, која
укључује сопствени радарски или ИЦ тра
гач, зависно од типа ракете, захвата циљ
и аутоматски га прати до уништења. По
ред савременог мобилног вишефункциј
ског ЗД радара Thales GM 200 који ради у
S фреквенцијском подручју, основни еле
менти борбеног распореда батерије чини
тактички оперативни центар (командно
возило) са З радна места и 4 лансера са
по 4 ракете. Систем рада у батерији је
потпуно аутоматизован и даљински упра
вљив, тако да је могућ борбени рад бате
рије са само З члана послугеу командном
возилу,док се управљање радаром и лан
серима врши даљински. Овакав начин
употребе јединице знатно повећава за
штиту људства које опслужује средства.

Немачко вазудухопловство је, да би
добило економичну допуну ПВО система
MEADS (који користи ракете РАС-Зсисте
ма Patriot), покренуло развој свог система
lris-T SL . У почеткуразвоја lris-T SL је тре
бало да буде систем кратког домета, те је
немачка компанија Diehl BGT Defence ис
користила постојећу ракету ваздух-ваздух
нове генерације IRIS-T (lnfra Red lmaging
System Tail/ТhrustVector-Controlled) који је
прилагодила вертикалном лансеру поста
вљеном на лако теренско возило. Важан
део система IRIS-T SL чини SааЬ-ов ра
дар Giraffe АМВ који има максимални до
мет претраживања до 1ОО км, а може
истовременода пратидо 150 циљева. На
кон лансирања за навођење и захват ци
ља пројектил се ослања на своју главу за
самонавођење са инфрацрвеним претра
живачем. Поштоје почетна верзија ракете
lris-T имала домет тек 25 км (када се лан
сира са земље домет се додатно смању
је), развијена је нова ракета lris-T SL
(Surface Launched) са јачим ракетним мо
тором и, захваљујући њему, домет је по
већан на ЗО км. Са изворног пројектила
преузет је систем за навођење и надзор

лета те систем за векторизацију потиска
ракетног мотора који замењује употребу
конвенционалних управљачких крила.

Домаћа предузећа наменске инду
стрије су, уз помоћ пројеката ВТИ и коор
динације Југоимпорт-СДПР-а, понудила
више система овог типа, од којих су нај
перспективнији били РЛ-2 и РЛ-4, засно
вани на ракетама ваздух-ваздух типа
Р-бОМК и Р-73, са ИЦ самонавођењем.
Захваљујући огромној упорности, креа
тивности, инвентивности и храбрости,
група ваздухопловних ентузијаста је при
лично брзо реализовала и испробала ове
пројекте за време бомбардовања НАТО
алијансе, али су они остали само пројек
ти. Очигледно је да су ову идеју искори
стиле и економски много богатије државе
и, уз надоградњу лансирне платформе,
увезивањем са командним возилом и со
фистицираним радаром за почетну асиг
нацију циља добили веома ефикасне
системе ПВО са малом ценом коштања.

Примена нове генерације оружја
Са становиштаратовањаоружјимано

вих генерација њихова ефикасност ће се
огледати кроз употребу информационог,
електромагнетног,ласерског и радио-фре
квенцијскогоружја.У условимамасовнеза
сићености аутоматизованим системима,
количиниобрађенихинформацијаи глобал
ној компјутеризацијиоружанихснага, војни
аналитичарипредвиђајуда ће информаци
оно оружје имати водећу улогу,тј. обухва
тиће практично све сфере, у том смислу и
невојне, са широким утицајем на све ета
пе оружане борбе и одређиваће ефектив
ност примене свих других врста оружја.

Употреба електромагнетног оружја у
Ираку (операција ,,Пустињска лисица",
1998) и током борбенихдејстава НАТО-ау
СР Југославији1999.годинепоказалаје да
су авиони НАТО-а користили такозване
"меке" графитнебомбе и том приликом из
бацилииз рада2/ЗенергетскогсистемаСр
бије. Пуњења ових бомби представљају
фина алуминизирана влакнадебљине не
колико стотина делова милиметра која
приликомдодираса проводницимависоко
напонских далековода изазивају кратак
спој, изазивајући снажан електрични удар
и варничење.Том приликом није било жр
тава и рушевина, али је била нанесена
огромна економска штета. Једна врста
електромагнетногоружја, тзв. .Ј-бомба"ге
нерише моћне електронске импулсе, који
избацују из рада радио и радарске стани-
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Максимална СредњаДаљина уништења Базирање фреквенцијаВрста оружја
дејства, km снагасложених система понављања (kW)обл/мин

1 2 3 4 5
Савремени типови ласерског оружја
Ласерска спирала до 1 Преносни 4-6 0,5
Самоходнисистем 3-5 Покретни носач 6-7 до 10средње снаге
Преносна опрема за 1-2 Преносни 6 0,6осматрање
Савремени видови наоружања усмерене енергије
Ласерско оружје: до2 Преносни 6-10 до 1- мале снаге;

----------------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------
Покретни и

- средње снаге до 8 6-10 до 500ваздушни носач
---------------------------------------- ------------------------------------- ~------------------------- ----------------

- велике снаге до20 Покретни носач 10-12 до 1000
Убрзавајућеоружје до 5 Покретни носач 10-12

Надземни циљеви -до
Високофреквенцијско 10 6-10 500 ооооружје Ваздушни ци љеви - до Покретни носач

50
Инфразвучнооружје до 8 Покретни носач 250-600

Табела 1. Основне карактеристике тактичког оружја усмерене енергије, Предавање на ВА
ВКО Руске Федерације, 2009. године

це, компјутере и друге сложене уређаје, из
обличавајући сигнале и податке.

Као врста ласерског оружја употребља
ва се оружје усмерене енергије. Оно кори
сти прецизни усмерени сноп засићене
енергије побуђених или неутралних чести
ца (електрона, протона, неутралних атома
водоника) доведених до великих брзина.
Снажни удар енергије прави на циљу ме
ханичка оштећења, јако топлотно дејство
и изазива (иницира) кратке таласе - елек
тромагнетно (рентгенско) зрачење. Употре
бу овог оружја карактерише тренутно деј
ство, рушење (повреда) и избацивање из
строја уништених објеката. Објекти униште
ња могу бити, пре свега, познати сатели
ти Земље, интерконтиненталне ракете,
балистичке и крилате ракете различитих
типова, а такође и различите врсте земаљ
ског наоружања и војне технике.

Карактеристике ласера показују да се
његов сноп може употребити као разорно
оружје са многим предностима у односу
на до сада позната оружја. Пошто се ба
листичка интерконтинентална ракета кре
ће брзинама до 7 километара у секунди,

што ниједан ракетни систем ПВО не може
да прати и гађа, а брзина ласерског снопа
износи ЗОО.ООО километара у секунди, то
значи да је ракета готово стационаран
циљ у односу на кретање ласерског сно
па. При слабијем режиму рада, ласерски
сноп се може користити као радар високе
прецизности за добијање тачних података
о циљу. То значи да би се исти уређај мо
гао прво користити за претраживање, от
кривање циља и утврђивање његовог
положаја, а затим да се преведе у режим
максималне снаге и упути ласерски сноп
уништавајућег интензитета на циљ.

Оружје радио-фреквенције користи се
за избацивање из рада електронске опре
ме центара управљања, командних места
и чворишта веза и јединица за осматрање
и навођење. Америчка војска је вршила ла
бораторијско-полигонска испитивања на си
стем има који раде у дијапазону фреквен
ције 1-3 ГХз и на основу тих резултата из
вршена је бојева провера у рату против
Ирака 2003. године. Сложена борбена
оружја радио-фреквенције могу бити изра
ђена од разних варијанти надземног (мо-



билни генератори), ваздушног и космичког
бази рања.

Закључак

Развој савремених ПВО система, пре
свега, зависи од карактеристика и тенден
ција развоја средстава за напад из вазду
шног простора уз примену савремених
система електронског ометања, каракте
ристика крстарећих и балистичких пројек
тила, развоја наоружаних беспилотних
летелица и космичких летелица које се
лансирају у орбиту. Стелт карактеристике
савремених вишенаменских борбених
авиона пете генерације (попут Ф-22, Ф-35,
ПАК-ФА) и бомбардера (попут Б-2) подра
зумевају отежано откривање и праћење
летелица радарским средствима и пред
стављају изазов за ракетне системе ПВО
у наредној декади. Тенденција развоја
ПВО система свакако ће бити у експлоа
тацији глобалног тржишта високих техно
логија, посебно компјутерских технологија
високих перформанси, микропроцесор
ских чипова и микроталасних компоненти
коришћењем GaAs технологије.

Са аспекта перспективности појединих
ракетних система за ПВД треба нагласити
да може бити ефикасан само онај систем
за ПВД који укључује оптималан скуп разно
врсних борбених система, радара, команд
но-информационих система, система за
електронско ратовање са укљученим систе
мима за електронско извиђање, који раде
у различитим опсезима рада даљина, ви
сина и фреквенција, који користе различи
те принципе за детекцију, одређивање ко
ордината, навођење и праћење циљева у
ваздушном простору и навођење ракета на
циљ. Превелико придавање значаја неком
одређеном правцу развоја, или потпуно на
пуштање проверених принципа може има
ти погубан утицај на ефикасност система
за ПВД у целини.

И поред присуства рачунара, елек
тронике и аутоматике, у будућности се
предвиђа интензивирање обуке оператора
коришћењем софистицираних симулатора
подржаних рачунарима. То треба да омо
гући што реалнију симулацију различитих
сценарија који се могу појавити у будућем
веома комплексном електронском рату.
Уосталом, методама симулације могу се
анализирати и могућности противничких
средстава о којима постоје подаци, али ни
су физички доступни. У пракси је устано
вљено да је у многим критичним ситуаци-

јама улога обученог оператора била од из
узетног значаја и често је превазилазила
значај многих техничких решења у радару.
Зато је, поред врхунске обучености опера
тора, потребно радити на развијању вешти
на и способности кадра за перцепцију, ин
вентивно и креативно, а не шаблонска ре
шавање проблема.
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САВРЕМЕНА ПАСИВНА ОКЛОПНА ЗАШТИТА

Др Себастијан Балош, дипл. инж.

н савременој ратној пракси тежи се да се рат води без гу
битака. Иако то наравно није могуће, постоје различити
начини да се повећа вероватноћа преживљавања

војника. Упркос напретку технике и технологије и стварању услова
за израду ефикасних активних система заштите, њихови недостаци
још увек истичу пасивну заштиту у први план. Данас постоје многи
типови оклопа, израђених од најразличитијих материјала и њихо
вих комбинација, који обезбеђују већи или мањи степен заштите
против различитих противоклопних средстава.

*Аутор ради на Факултету техничких наука Нови Сад

Dклап борбених возила штити поса
ду, наоружање, виталне уређаје и

опрему возила од дејства ватреног, минско
експлозивног и нуклеарног оружја, а неким
од њих (тенковима, оклопним транспорте
рима и самоходним артиљеријским оруђи
ма) олакшава да ударом и гажењем руше
противпешадијске препреке и уништавају
незаклоњену живу силу и ватрена средства.
Оклопна заштита возила је незаобилазни
елемент сваког оклопног возила, први и тра
диционални сегмент заштите возила и по
саде. Она спречава улазак пројектила у уну
трашњост возила (пробојна муниција) или

онемогућава негативне ефекте пројектила
по возило (кумулативна муниција) различи
тим механизмима. Рад на развоју нових ти
пова оклопне заштите, односно нових ма
теријала, начина спајања и механизама деј
ства је непрекидан и веома интензиван,
практично од самог почетка употребе оклоп
них возила. Данас је заштита борбених во
зила у знатној мери актуелизована те
жњом стратега да што је могуће више
смање људске губитке.

Подела оклопа може се извршити на
неколико начина. Према типу возила оклоп
може бити намењен тежим или лакшим во-

Снимио: Г. Станковић



зил има, односно, с једне стране, тенкови
ма, а с друге, оклопним транспортерима
(ОТ), борбеним возилима пешадије (БВП)
и извиђачким возилима. Подела се може
извршити и према типу противоклопног
средства на: оклоп који штити од муници
је која дејствује кинетичком енергијом (ти
пичан пример је пробојна стрељачка муни
ција и поткалибарна муниције тенковских
топова), оклоп који штити од дејства од ку
мулативне муниције и оклоп који штити од
дејства противоклопних мина различитих
типова. Посебна подела оклопа која је ак
туелизована тек последњих година јесте
подела на пасивни и активни оклоп, тј. си
стем заштите. При томе, данас се велика
средства улажу у развој активних система
заштите, као што је руска арена, израел
ски Trophy и lron Fist и др. Међутим, цена
ових системаје још увек врло висока, а по
јављују се и противоклопна средства при
лагођена да "преваре" ове системе. Наи-

ме, руски противоклопнибацач РПГ-30 ко
ристидва пројектила- првибезбојевегла
ве има намену само да активира активни
систем одбране, након чега за врло крат
ко време основно пуњење пролази без
ефекта, јер је време поновне реакције си
стема дуже, а муниција којом је у датом
сектору први пројектил уништен потроше
на. Због тога се може констатовати да је
оперативна употреба ових система данас
још увек врло ограничена.

Да би се у потпуности описала ефика
сност оклопа, уведен је термин масена
ефикасност.Она представљаоднос изме
ђу масеодређеногтипа оклопа и челиказа
балистичку заштиту тврдоће 270 НВ (за
стрељачку муницију референтна тврдоћа
је 380 НВ), при чемује степензаштитејед
нак. Може да се дефинише за целокупну
оклопну заштиту, а у случају да је оклоп
сложеног типа, односно састављен од ви
ше слојева или елемената,масена ефика-

Пример врхунске технологијепасивне оклопне заштите - француски тенк Lec/erc

.-



BUДDBU, PDДDBU

снаст може се дефинисати и за сваки сег
мент оклопне заштите посебно. Израз по
којем се може израчунати масена ефика
сност је:

Em=mcel
mokl

где је:
Ем - масена ефикасност,
mce1 - маса по јединици површине чели

ка за балистичку заштиту референт
не тврдоће и

mok1 - маса по јединици одређеног типа
оклопа који пружа заштиту као челик
за балистичку заштиту референтне
тврдоће.

Метални хомогени оклоп

Традиционални и још увек најшире
распрострањени материјал за оклопну за
штиту је челик. То се не односи само на
основну оклопну заштиту која иначе пред
ставља и структурални елемент возила,
већ је челик и најчешће коришћени еле
мент у склопу других типова оклопа: сен
двич, размакнути и ERO. Принцип зауста
вљања пројектила је првенствено апсорп
ција кинетичке енергије, што се постиже ка
ко довољном дебљином тако и закошењем
челичне плоче. Развијен је широк дијапа
зон легираних челика, намењених за раз
личита возила у различитим секторима. За
ефикасност оклопа, поред врсте челика, од
великог значаја је и угао између нормале
на плочу и трајекторије пројектила. Када је
реч о стрељачкој муницији калибра 7,62
mm и плочама тврдоће 500 НВ, примера
ради, при углу 20°, дебљина плоче може да
буде смањена са 12,8 на 7,3 mm, а самим

тим могу да се остваре и значајне уштеде
у маси. С друге стране, при угловима који
су већи ОД ОКО 80°, поткапибарни пројекти
ли стабилисани крилцима (APFSDS - Ar
mour Piercing Fin staЬilized Discarding Sa
bot), који се испаљују из тенковских топо
ва, рикошетирају. Масена ефикасност
оклопа на бази челика против стрељачке
муниције приказана је у табелама 1 и 2.

Тренутно најефикаснији челик за бали
стичку намену је двослојни или трослојни
челик, добијен експлозивним спајањем
или ваљањем две или три различите вр
сте челика, након чега се врши термичка
обрада (каљење и отпуштање). На тај на
чин се код двослојног типа челика добија
висока тврдоћа спољашњег слоја (600 НВ)
и дуктилност унутрашњег (430 НВ). Спо
љашњи слој веће тврдоће има вишу бали
стичку отпорност због високе затезне
чврстоће, напона течења и тврдоће, чиме
се обезбеђује висока могућност оштећења
врха пробојног пројектила. С друге стране,
унутрашњи слој мање тврдоће има вишу
енергију удара, тако да се омогућава ап
сорпција кинетичке енергије и зауставља
пропагирање насталих прслина услед уда
ра пројектила. Трослојни челик, са распо
редом дебљина слојева: спољашњи 13%
укупне дебљине тврдоће 430 НВ, средњи
60% од 600 НВ и унутрашњи 27% 340 НВ,
користи се за пружање пасивне заштите и
као структурални елемент чела куполе и
трупа на тенковима, против кумулативних
и поткалибарних пројектила. Средњи слој
високе тврдоће је примарни елемент за
штите, слично као код двослојног челика,
али је остварено затварање са спољашње
и унутрашње стране дуктилнијим плочама
мање тврдоће. Спољашња и унутрашња
плоча имају улогу да задрже фрагменте
средње, релативно тврде али и мање дук-

Дејство спољашњег керамичког окопа на пројектил стрељачке муниције



Маса по

Типови оклопа
Дебљина Јединици Мас ена

[mm] површине ефикасност
[kg/m2]

Челик за балистичку заштиту 380 НВ 14,5 114 1,00
Челик за балистичку заштиту 500 НВ 12,5 98 1,16

Челик за балистичку заштиту >600 НВ 8,5 65 1,75
Двослојни челик за балистичку заштиту (600 НВ 8 64 1,78споља)

Легура алуминијума 5083 48 128 0,89
Легура алуминијума 7019 45 125 0,91
Легура алуминијума 7039 38 106 1,08
Легура алуминијума 2519 36 100 1,14
Легура титана Ti-6Al-4V 20 89 1,28

Композит са стакленим влакнима 57 107 1,07
Челик 500 НВ и легура алуминијума 7039 20 91 1,25

А1203 керамика и челик 500 НВ 12 68 1,68
А1203 керамика и легура алуминијума 5083 17 52 2,19

А1203 керамика и композит са стакленим влакнима 18 49 2,33

Табела 1.Дебљина, маса по јединици површине и масена ефикасност
различитих типова оклопа у вертикалном положају против пробојне

муниције 7,62х51 тт НАТОна малим даљинама

Маса по

Типови оклопа Дебљина Јединици Мас ена
[mm] површине ефикасност

[kg/m2]

Челик за балистичку заштиту 380 НВ 41 322 1,00
Челик за балистичку заштиту 500 НВ 36 283 1,14
Легура алуминијума 5083 134 356 0,90
Легура алуминијума 7019 97 270 1,19
Легура алуминијума 7039 91 253 1,27
Легура титана Ti-6Al-4V 45 199 1,62
Челик 500 НВ и легура алуминијума 5083 192 1,68
Челик 500 НВ и легура титана Тi-6Ал-4В - 167 1,93
Перфориране плоче високе тврдоће и легура 168 1,92алуминијума 5083 -

А1203 керамика и челик 500 НВ 152 2,12
А1203 керамика и легура алуминијума 5083 - 146 2,19
А1203 керамика композит са стакленим влакнима 141 2,28

Табела 2. Дебљина, маса по јединици површине и масена ефикасност
различитих типова оклопа у вертикалном положају против пробојне

муниције 14,5х114тт БЗ2 на малим даљинама

тилне плоче. Тренутно се двослојни челик
користи на бразилским лаким оклопним
возилима и намењенје за заштиту првен
ствено од стрељачкемуниције,док се дво
слојни и трослојни оклопи веће дебљине
користе на француским тенковима Leclers
и постоје индиције и на немачкимлеопард
и леопард 2.

Једини материјали који у одређеној
мери представљају алтернативу челици
ма су тренутно легуре алуминијума. Прве
коришћене легуре биле су оне легиране
магнезијумом (легура 5083), а касније и
цинком и магнезијумом (легуре 7039,
7017) и бакром (2519). Масена ефика
сност легура алуминијума против стре-
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љачке муниције приказана је у табелама
1 и 2. Може се видети да легуре алумини
јума имају сличну масену ефикасност као
челик тврдоће 380 НВ. Међутим, показано
је да су против парчади артиљеријске му
ниције легуре алуминијума ефикасније од
челика, а с друге стране, како им је де
бљина већа за исту масу, крутост кон
струкције трупа возила је већа, тако да
нису потребна попречна ребра за укруће
ње, што је суштински разлог смањења ма
се возила чији је труп израђен од легура
алуминијума. Основни недостаци легура
алуминијума су виша цена у односу на че
лик за балистичку заштиту, а технологија
заваривања је код неких легура сложени
ја, тако да се примењују само код возила
код којих је апсолутни приоритет релатив
но мала маса, најчешће ради пловности,
односно ваздушне покретљивости.

У данашње време у развоју су легуре
титана, нарочито легура Ti-6Al-4V, које
обећавају повећану масену ефикасност у
односу на челик за балистичку заштиту
тврдоће 380 НВ, али је основни проблем
њихова цена и сложена технологија зава
ривања, тако да је њихова примена огра
ничена на авионе. Масена ефикасност
легуре титана Ti-6Al-4V против стрељачке
муниције приказана је у табелама 1 и 2.

Осиромашени уранијум настаје као
нуспроизвод у процесу обогаћивања урани
јума. Овај метал веома велике густине, ко
ја износи око 19 g/cm3 (челик око 7,85, оло
во око 14 g/cm3), нарочито је подесан за из
раду пенетратора за муницију тенкова или
аутоматских топова. Поред тога, велика гу
стина му омогућава и велику ефикасност по
дебљини, што значи да се плоче од осиро
машеног уранијума могу убацивати у посто
јећи систем оклопне заштите, ради значај
ног повећања степена заштите. Упркос
токсичности при излагању аеросолу осиро
машеног уранијума, Американци су приме
нили овај тип оклопа на свим варијантама
тенка Abrams, почев од верзије М1А 1НА. У
усавршеној форми употребљен је и на
М1А2, М1А1 НС и M1A2SEP, где су плоче
(према неким подацима) дебљине 102 mm
убачене унутар сложеног оклопа чела ку
поле и трупа, чиме је достигнут изузетно ви
сок степен заштите.

Метални нехомогени оклоп

Специфичан тип металног оклопа је не
хомоген и, типа мреже или перфориране
плоче постављене на одређеном одстоја-

Масена ефикасност композитног
оклопа exote - муниција је са језгром

од тврдог метала
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њу од основног оклопа. Оне имају за циљ
да унесу поремећај положаја (индукција на
падног угла) или да изврше лом пројекти
ла. На тај начин, пројектил не погађа
основни оклоп под најповољнијим напад
ним углом, односно, смањује му се кинетич
ка енергија и знатно смањује пробојност.
Типичан пример је израелски оклоп типа to
ga, коришћен како на ОТ типа М113, тако
и на најсавременијим тенковима merkava
4. Други пример сличног типа оклопа бази
раног на двоструким перфорираним пло
чама је амерички Р900, употребљен на Ok
М113АЗ и М2

Bradley је тип оклопа који повећава и
заштиту од кумулативних бојевих глава,
кроз механизам дефокусирања кумула
тивног млаза, односно повећање растоја
ња на којем се бојева глава активира.

Посебан тип предоклопа је тзв. кавез,
односно на "slat" оклоп од челичних тра
ка. Овај тип заштите подразумева уград
њу челичних трака које се налазе на
одређеном растојању од основног оклопа.
Иако се у литератури овај тип оклопа сма
тра врстом предоклопа који само повећа
ва раздаљину активације бојеве главе и
појаве ефекта дефокусирања кумулатив
ног млаза, што се и дешава у случају ди-



ректног удара упаљача у траку, у другим
случајевима је његов механизам смање
ња пробојности кумулативних бојевих гла
ва сасвим другачији. Наиме, уколико се
ради о старијим типовима бојеве главе
намењене ручним бацачима RPG-7, уда
ром закошеног чеоног дела пројектила у
челичну траку долази до појаве кратког
споја и прекида сигнала од упаљача до
детонатора, тако да уопште не долази до
детонације. Међутим, за новије типове
упаљача са инерционим или близинским
дејством, ефикасност "кавеза" је знатно
мања. Уколико дође до детонације куму
лативне бојеве главе, може доћи до оште
ћења кумулативног левка и смањења
пробојности, слика 4.

--
Принцип дејства оклопа типа "кавез" - "s/at"

Керамика

Инжењерске или напредне керамике
данас представљајууобичајен тип зашти
те, врло атрактиван и за лака и тежа
оклопна возила. Кодлаких оклопних вози
ла користи се механизам разбијања про
бојног језгра пројектила при удару у
неретко и двоструко тврђу керамику (сли-

ка 5). Керамика се користи и за заштиту
тенкова, али је механизам дејства нешто
другачији у овом случају. При дејству по
ткалибарних APFSDS или кумулативних
пројектила, долази до урушавања зидова
кратера керамичког блока, који због веће
тврдоће врши ерозију пројектила или ку
мулативногмлаза. Степен заштите који се
обезбеђује керамичким блоковима пове
ћава се њиховим постављањем у кутија
сте елементе од легуре алуминијума или
различитих врста челика.

Основна врста керамике која се кори
сте за балистичку заштиту је алуминијум
оксидна (Al203), која има најбољи однос
цена - ефикасност. Иако детаљни подаци
о употребиовогтипа керамикенисудоступ
ни, сматрасе да алуминијум-оксиднакера
мика представља основу за већину паке
та додатне оклопне заштите која се угра
ђује на лака оклопна возила. Такође, сма
тра се да она представља један од кључ
них, ако не и кључни елемент познатог
Chobham оклопа коришћеног на британ
ским тенковима Challeпger 1 и 2 и америч
ким Abrams, као и немачким леопард 2,
француским Leclerc и италијанскимAriete.
Поред ње, у употреби је и силицијум-кар
бидна (SiC), титанијум-диборидна (TiB2) и
бор-карбидна (В4С) керамика. Ова по
следња је најефикаснија, због највеће
тврдоће и најмање густине,алије и најску
пља, такода служи, пре свега,за личну за
штиту војника.Упоредне механичкекарак
теристике појединих врста керамике при
казане су у табели 3.

Поредвисокецене,највећинедостатак
керамике је отпорност на вишеструке по
готке, где ударом пројектила у једну кера
мичку плочицу долази до разарања целе
плочице, односно, ако се оствари погодак
измеђудве плочице,обе постајуелимини
сане. Због тога се керамички оклоп ника
да не користи самостално, већ у комбина-

Материјал, Специфи- Тврдоћасинтерованог Микротврдоћа

чистоћа чна маса блока ХВр [kg/m3] хк хв
А1203, 85 % 3450 900-970 1800 1800
Аl2Оз,95 % 3720 1150-1250 2090 3600

Аl2Оз,99,5% 3900 1500-1700 3000 2800
SiC 3150 2200-2500 2500-2800 3300-3600
В4С 2450 3000 4000 4000-5000

Табела3. Специфична маса, тврдоћа синтерованог блока,
микротврдоћа праха керамика за балистичку употребу и масена ефикасност

против муниције APFSDS и кумулативне муниције
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Пакет NERO са куполе тенка Т-72Б

цији са металима, пре свега челиком. Да
нас се велика пажња поклања развоју
тзв. нанокерамика, које су за сада намење
не за заштиту од стрељачке муниције и му
ниције аутоматских топова. Спомиње се по
већање степена заштите за ЗО %, односно
одговарајуће смањење масе. Такође, од
ове технологије очекује се повећање отпор
ности на вишеструке поготке, као и смање
ње цене керамичког оклопа одговарајућег
степена заштите.

Композитни материјали

Висок однос између механичких осо
бина и специфичне масе обезбедио је
композитним материјалима врло добре
карактеристике балистичке заштите. По-

f5 2f *
Принцип дејства ERO типа "нож"

стоји читав спектар композитних матери
јала који се користе, пре свега, за додат
ну балистичку заштиту, мада је било
покушаја коришћења полимера ојачаних
стакленим влакнима за основни оклоп, тј.
у улози структуралног елемента возила,
али су ти експерименти показали и неке
недостатке ових материјала: висока цена
и отежана могућност репарације евенту
алних оштећења.

Употреба композита ојачаних влакни
ма данас је већ традиционална и, пре све
га, резервисана је за личну заштиту (кевлар
и Dyneema/Spectra). Осим тога, користи се
и за заштиту летелица, као унутрашња про
тивпарчадна облога на оклопним возили
ма и у мањој мери на бродовима. Ови ти
пови заштите ослањају се на високе меха
ничке особине арамидних (кевлар) и НОРЕ
(High Density Polyethhylene - полиетилен
високе густине - Dyneema/Spectra) влака
на, чиме се при удару пројектила оствару
је пренос кинетичке енергије пројектила на
више влакана. На тај начин се кинетичка
енергија пројектила апсорбује и пројектил
зауставља. С друге стране, композити оја
чани честицама су тренутно знатно мање
у употреби. Типичан пример је фински
exote и амерички onnex, који користе кера
мичке честице у металној основи, чиме се
постиже тврдоћа карактеристична за кера
мике, али са вишом отпорношћу на више
струке поготке. Комбинација exote са чели
ком тврдоће 500 НВ има масену ефика
сност од око 3, док је она око 4 у случају
комбиновања са композитима на бази ке
влара или dyneeme. Међутим, цена ових
типова оклопа је релативно висока, тако да
се очекује њихова примена, првенствено за
личну заштиту војника.

Сендвич оклоп

Сендвич или вишеслојни оклоп састо
ји се од наизменичних слојева, обично ме
тала и неметала. Типичне комбинације су
челик-полимер-челик или челик-гума
челик, а од седамдесетих година прошлог
века почиње употреба једног од најинте
ресантнијих типова оклопа - експлозив
но-реактивног оклопа (ERO). На ERO се у
основи примењује комбинација челик
експлозив-челик, мада су данас у употре
би бројне варијације у материјалима и
геометрији.

Типичан представник сендвич оклопа је
руски додатни оклоп са тенкова Т-55АМ2 ко
ји се састојао од наизменичних слојева че-



Британско извиђачко возило Sciтitar- употреба основног оклопа од легуре алуминијума
и додатног оклопа типа перфориране плоче и кавеза '

личних плоча и полиуретана, чиме је степен
заштите овог тенка у односу на основну вер-

зију готово удвостручен. Нешто напредни
ји је оклоп са међуслојем од гуме, који је ко

ришћен на Т-725 и Т-90, на
челу куполе и трупу, као и на
ирачким тенковима Т-55 ениг
ма (оклоп кhafji) са неколико
размакнутих "пакета", кроз
које пројектил мора да прође.
Због већег степена заштите,
Руси су се окренули ка ERO.
Након што кумулативни млаз
активира експлозив, долази
до раздвајања две челичне
плоче, које се самим раздва
јањем крећу кроз кумулатив
ни млаз, реметећи га и у ве
ликој мери смањујући пробој
ност (слика 9). Први оклоп
овог типа је израелски Ыazer
на тенковима Centurion и
МбО, као и руски контакт 1 на
Т-72 и Т-80. Друга генераци
ја ERO има ефикасност и
против пројектила који деј
ствују кинетичком енергијом и
типични представник је руски
контакт 5 са тенкова Т-ВОУ и
Т-90, као и последњи "изда
нак", оклоп реликт са модер-

Будућност- Leopard 2
опремљенсистемом
заштитеАМАР
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Ирачки додатни оклоп Khafji на тенку 55 Енигма

низованих Т-80. Тренутно најинтересантни
ји тип ERAje украјински нож, који се састо
ји од низа цилиндричних 2Д кумулативних
пуњења, чијим дејством долази до пресе
цања APFSDS пројектила или кумулативног
млаза на више места, чиме се у знатно ве
ћој мери смањује пробојност. Такође, пове
ћана је и ефикасност против тандем-куму
лативних бојевих глава. Овај тип ERA иза
звао је значајну пажњу и у САД, које иначе
користе израелски ERA на својим БВП Bra
dley, тако да је непосредно по појављива
њу из Украјине набављен одређен број ка
сета ERO нож. Основна предност ERO је ви
сока масена ефикасност, чак до 20, а недо
стаци су непотпуна покривеност, тј. посто
јање балистичких "прозора", тј. незаштиће
них места између касета и неуједначен сте
пен заштите по површини једне касете. Упр
кос недостацима, ERO представља тренут
но један од најатрактивнијих начина пове
ћања оклопне заштите у свету, не само због
високе масене ефикасности, већ и због ре
лативно ниске цене.

Највећи проблем код ERA је велика
енергија удара унутрашње челичне плоче,
што може озбиљно да оштети релативно
танки основни оклоп лакших оклопних во
зила. Због тога се прибегава различитим
решењима: Израелци користе полимерни
међуслој који у одређеној мери апсорбује
енергију унутрашње плоче, сводећи је на
прихватљив ниво, док су Немци на ERO
clara заменили челичну плочу композитним
материјалом. На овом ERO, при детонаци
ји се композит распада у ситне делове, спо
собне да смање ефикасност кумулативног
млаза, а безопасни су по основни оклоп во
зила. Посебно је занимљив развој овог ти
па ERO у Русији. Наиме, након неуспешних
експеримената са контакт 1 на возилу
БМП-1, приступило се побољшавању, ко
је је показало да такав оклоп може бити
убрађен и успешно је примењен на БМП-
3. Међутим, показало се да је маса експло
зива још увек превелика и да при експло
зији једне касете.долази до онеспособља
вања превише околних кутија, остављају-
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ћи велику површину незаштићену. Конач
но, 2006. је уведен нови тип касете под
ознаком 4С24, који је уједно и мање осе
тљив на стрељачку муницију од претход
них типова, а с друге стране, много успе
шније зауставља кумулативни млаз. Конач
но, установљено је да је, генерално, утро
шак детонационе енергије ERO на зауста
вљање кумулативног млаза свега на нивоу
1О до 15 %, што значи да се већи део ка
сете заправо може сматрати мртвом ма
сом. Такође, ефекат против муниције ауто
матских топова ЗОmm је минималан. Због
тога је поново покренут програм развоја
сендвич оклопа који су Совјети користили
још средином прошлог века, али на бази
наменски развијених материјала. Овај тип
оклопа назива се NERNNERO (Non- Explo
sive Reactive Armor)- неексплозивни реак
тивни оклоп и основни проблем је употре
ба материјала који би довољно брзо реа
говали, како би се смањила пробојност вр
ха кумулативног млаза. Такве материјале
већ годинама развија и успешно продаје
широм света немачка компанија IBD Dei
senroth, која је 201 О.године приказала нај
новији концепт свеобухватне активно-па
сивне заштите тенкова под називом АМАР
(системи заштите против APFSDS, кумула-

тивне муниције и импровизованих екс
плозивних средстава), који пружа заштиту
са свих страна и намењена је за примену
на тенковима леопард 2 уз минимално по
већање масе.

Противминска заштита возила

Противоклопне мине, наменске и им
провизоване (често израђене на бази ар
тиљеријске муниције) данас представља
ју најчешће коришћена противоклопна
средства у терористичким акцијама, јер
комбинују ефикасност са ниском ценом и
безбедношћу употребе за нападача. Основ
ни метод заштите представља ојачавање
најосетљивијих делова возила, превас
ходно пода и блатобрана додатним челич
ним плочама, или сендвич конструкцијом
која подразумева коришћење челика и
полимера. Даље, примењује се обликова
ње пода возила у облику латиничног сло
ва "В", чиме се експлозија усмерава ван
трупа возила. Тежи се што већем клирен
су, што може да проузрокује отежан улазак
и излазак војника из возила. Такође, про
тивминску заштиту повећавају нерањиве
гуме, односно посебно профилисан уметак
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који се поставља на наплатке точкова ко
ји, такође, поред задржавања функције точ
ка при дејству пројектила стрељачке муни
ције, обезбеђује и усмеравање експлози
је према споља. Даље, примењује се ве
шање седишта о кров возила, као и додат
не облоге са унутрашње стране возила. На
тај начин, јасно је да је немогуће обезбе
дити неометано функционисање возила у
случају детонације мине, на пример испод
точка, али се итекако може рачунати на
преживљавање посаде, што је без овог до
датног оклопа раније било незамисливо.

Закључак

Може да се закључи да је тренутни ста
тус развоја заштите оклопних возила до
стигао изузетно висок ниво. У погледу за
штите тенкова може се рећи да је, изузи
мајући балистичке прозоре којих има на
сваком возилу, степен заштите последњих
варијанти тенкова превазишао пробојност
тенковских топова. Даље тенденције пове
ћања оклопне заштите прате тренд пове
ћања превасходно бочне и кровне оклоп
не заштите, секундарно и заштите задњег
тела возила. Основни мотив за ово пове
ћање јесу борбе у урбаним срединама и
противустаничка/противтерористичка деј
ства, где ватрено дејство на тенк може да
се изврши из широког спектра. Лака оклоп
на возила, с друге стране, упркос развоју
пасивне заштите, немају могућност пружа
ња сигурности од дејства, рецимо, пројек
тила ручних ракетних бацача, без знатног

повећања масе или прибегавања активним
системима заштите. Посебну проблемати
ку представља заштита од мина и генерал
но импровизованих експлозивних сред
става, где је апсолутну заштиту против им
провизованих мина масе и до 1ОО кг, кори
шћених на Блиском истоку, практично не
могуће извести. На основу тога може да се
закључи да је даљи развој заштите оклоп
них возила изузетно динамичан процес, ко
ји захтева велика улагања и значајан науч
ни рад, али никад не треба заборавити да
заштиту возила у ширем смислу предста
вља садејство са другим родовима и видо
вима оружаних снага.
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САВРЕМЕНА ПАСИВНА ОКЛОПНА ЗАШТИТА

Др Себастијан Балош, дипл. инж.

н савременој ратној пракси тежи се да се рат води без гу
битака. Иако то наравно није могуће, постоје различити
начини да се повећа вероватноћа преживљавања

војника. Упркос напретку технике и технологије и стварању услова
за израду ефикасних активних система заштите, њихови недостаци
још увек истичу пасивну заштиту у први план. Данас постоје многи
типови оклопа, израђених од најразличитијих материјала и њихо
вих комбинација, који обезбеђују већи или мањи степен заштите
против различитих противоклопних средстава.

*Аутор ради на Факултету техничких наука Нови Сад

Dклап борбених возила штити поса
ду, наоружање, виталне уређаје и

опрему возила од дејства ватреног, минско
експлозивног и нуклеарног оружја, а неким
од њих (тенковима, оклопним транспорте
рима и самоходним артиљеријским оруђи
ма) олакшава да ударом и гажењем руше
противпешадијске препреке и уништавају
незаклоњену живу силу и ватрена средства.
Оклопна заштита возила је незаобилазни
елемент сваког оклопног возила, први и тра
диционални сегмент заштите возила и по
саде. Она спречава улазак пројектила у уну
трашњост возила (пробојна муниција) или

онемогућава негативне ефекте пројектила
по возило (кумулативна муниција) различи
тим механизмима. Рад на развоју нових ти
пова оклопне заштите, односно нових ма
теријала, начина спајања и механизама деј
ства је непрекидан и веома интензиван,
практично од самог почетка употребе оклоп
них возила. Данас је заштита борбених во
зила у знатној мери актуелизована те
жњом стратега да што је могуће више
смање људске губитке.

Подела оклопа може се извршити на
неколико начина. Према типу возила оклоп
може бити намењен тежим или лакшим во-

Снимио: Г. Станковић



зил има, односно, с једне стране, тенкови
ма, а с друге, оклопним транспортерима
(ОТ), борбеним возилима пешадије (БВП)
и извиђачким возилима. Подела се може
извршити и према типу противоклопног
средства на: оклоп који штити од муници
је која дејствује кинетичком енергијом (ти
пичан пример је пробојна стрељачка муни
ција и поткалибарна муниције тенковских
топова), оклоп који штити од дејства од ку
мулативне муниције и оклоп који штити од
дејства противоклопних мина различитих
типова. Посебна подела оклопа која је ак
туелизована тек последњих година јесте
подела на пасивни и активни оклоп, тј. си
стем заштите. При томе, данас се велика
средства улажу у развој активних система
заштите, као што је руска арена, израел
ски Trophy и lron Fist и др. Међутим, цена
ових системаје још увек врло висока, а по
јављују се и противоклопна средства при
лагођена да "преваре" ове системе. Наи-

ме, руски противоклопнибацач РПГ-30 ко
ристидва пројектила- првибезбојевегла
ве има намену само да активира активни
систем одбране, након чега за врло крат
ко време основно пуњење пролази без
ефекта, јер је време поновне реакције си
стема дуже, а муниција којом је у датом
сектору први пројектил уништен потроше
на. Због тога се може констатовати да је
оперативна употреба ових система данас
још увек врло ограничена.

Да би се у потпуности описала ефика
сност оклопа, уведен је термин масена
ефикасност.Она представљаоднос изме
ђу масеодређеногтипа оклопа и челиказа
балистичку заштиту тврдоће 270 НВ (за
стрељачку муницију референтна тврдоћа
је 380 НВ), при чемује степензаштитејед
нак. Може да се дефинише за целокупну
оклопну заштиту, а у случају да је оклоп
сложеног типа, односно састављен од ви
ше слојева или елемената,масена ефика-

Пример врхунске технологијепасивне оклопне заштите - француски тенк Lec/erc

.-
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снаст може се дефинисати и за сваки сег
мент оклопне заштите посебно. Израз по
којем се може израчунати масена ефика
сност је:

Em=mcel
mokl

где је:
Ем - масена ефикасност,
mce1 - маса по јединици површине чели

ка за балистичку заштиту референт
не тврдоће и

mok1 - маса по јединици одређеног типа
оклопа који пружа заштиту као челик
за балистичку заштиту референтне
тврдоће.

Метални хомогени оклоп

Традиционални и још увек најшире
распрострањени материјал за оклопну за
штиту је челик. То се не односи само на
основну оклопну заштиту која иначе пред
ставља и структурални елемент возила,
већ је челик и најчешће коришћени еле
мент у склопу других типова оклопа: сен
двич, размакнути и ERO. Принцип зауста
вљања пројектила је првенствено апсорп
ција кинетичке енергије, што се постиже ка
ко довољном дебљином тако и закошењем
челичне плоче. Развијен је широк дијапа
зон легираних челика, намењених за раз
личита возила у различитим секторима. За
ефикасност оклопа, поред врсте челика, од
великог значаја је и угао између нормале
на плочу и трајекторије пројектила. Када је
реч о стрељачкој муницији калибра 7,62
mm и плочама тврдоће 500 НВ, примера
ради, при углу 20°, дебљина плоче може да
буде смањена са 12,8 на 7,3 mm, а самим

тим могу да се остваре и значајне уштеде
у маси. С друге стране, при угловима који
су већи ОД ОКО 80°, поткапибарни пројекти
ли стабилисани крилцима (APFSDS - Ar
mour Piercing Fin staЬilized Discarding Sa
bot), који се испаљују из тенковских топо
ва, рикошетирају. Масена ефикасност
оклопа на бази челика против стрељачке
муниције приказана је у табелама 1 и 2.

Тренутно најефикаснији челик за бали
стичку намену је двослојни или трослојни
челик, добијен експлозивним спајањем
или ваљањем две или три различите вр
сте челика, након чега се врши термичка
обрада (каљење и отпуштање). На тај на
чин се код двослојног типа челика добија
висока тврдоћа спољашњег слоја (600 НВ)
и дуктилност унутрашњег (430 НВ). Спо
љашњи слој веће тврдоће има вишу бали
стичку отпорност због високе затезне
чврстоће, напона течења и тврдоће, чиме
се обезбеђује висока могућност оштећења
врха пробојног пројектила. С друге стране,
унутрашњи слој мање тврдоће има вишу
енергију удара, тако да се омогућава ап
сорпција кинетичке енергије и зауставља
пропагирање насталих прслина услед уда
ра пројектила. Трослојни челик, са распо
редом дебљина слојева: спољашњи 13%
укупне дебљине тврдоће 430 НВ, средњи
60% од 600 НВ и унутрашњи 27% 340 НВ,
користи се за пружање пасивне заштите и
као структурални елемент чела куполе и
трупа на тенковима, против кумулативних
и поткалибарних пројектила. Средњи слој
високе тврдоће је примарни елемент за
штите, слично као код двослојног челика,
али је остварено затварање са спољашње
и унутрашње стране дуктилнијим плочама
мање тврдоће. Спољашња и унутрашња
плоча имају улогу да задрже фрагменте
средње, релативно тврде али и мање дук-

Дејство спољашњег керамичког окопа на пројектил стрељачке муниције



Маса по

Типови оклопа
Дебљина Јединици Мас ена

[mm] површине ефикасност
[kg/m2]

Челик за балистичку заштиту 380 НВ 14,5 114 1,00
Челик за балистичку заштиту 500 НВ 12,5 98 1,16

Челик за балистичку заштиту >600 НВ 8,5 65 1,75
Двослојни челик за балистичку заштиту (600 НВ 8 64 1,78споља)

Легура алуминијума 5083 48 128 0,89
Легура алуминијума 7019 45 125 0,91
Легура алуминијума 7039 38 106 1,08
Легура алуминијума 2519 36 100 1,14
Легура титана Ti-6Al-4V 20 89 1,28

Композит са стакленим влакнима 57 107 1,07
Челик 500 НВ и легура алуминијума 7039 20 91 1,25

А1203 керамика и челик 500 НВ 12 68 1,68
А1203 керамика и легура алуминијума 5083 17 52 2,19

А1203 керамика и композит са стакленим влакнима 18 49 2,33

Табела 1.Дебљина, маса по јединици површине и масена ефикасност
различитих типова оклопа у вертикалном положају против пробојне

муниције 7,62х51 тт НАТОна малим даљинама

Маса по

Типови оклопа Дебљина Јединици Мас ена
[mm] површине ефикасност

[kg/m2]

Челик за балистичку заштиту 380 НВ 41 322 1,00
Челик за балистичку заштиту 500 НВ 36 283 1,14
Легура алуминијума 5083 134 356 0,90
Легура алуминијума 7019 97 270 1,19
Легура алуминијума 7039 91 253 1,27
Легура титана Ti-6Al-4V 45 199 1,62
Челик 500 НВ и легура алуминијума 5083 192 1,68
Челик 500 НВ и легура титана Тi-6Ал-4В - 167 1,93
Перфориране плоче високе тврдоће и легура 168 1,92алуминијума 5083 -

А1203 керамика и челик 500 НВ 152 2,12
А1203 керамика и легура алуминијума 5083 - 146 2,19
А1203 керамика композит са стакленим влакнима 141 2,28

Табела 2. Дебљина, маса по јединици површине и масена ефикасност
различитих типова оклопа у вертикалном положају против пробојне

муниције 14,5х114тт БЗ2 на малим даљинама

тилне плоче. Тренутно се двослојни челик
користи на бразилским лаким оклопним
возилима и намењенје за заштиту првен
ствено од стрељачкемуниције,док се дво
слојни и трослојни оклопи веће дебљине
користе на француским тенковима Leclers
и постоје индиције и на немачкимлеопард
и леопард 2.

Једини материјали који у одређеној
мери представљају алтернативу челици
ма су тренутно легуре алуминијума. Прве
коришћене легуре биле су оне легиране
магнезијумом (легура 5083), а касније и
цинком и магнезијумом (легуре 7039,
7017) и бакром (2519). Масена ефика
сност легура алуминијума против стре-
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љачке муниције приказана је у табелама
1 и 2. Може се видети да легуре алумини
јума имају сличну масену ефикасност као
челик тврдоће 380 НВ. Међутим, показано
је да су против парчади артиљеријске му
ниције легуре алуминијума ефикасније од
челика, а с друге стране, како им је де
бљина већа за исту масу, крутост кон
струкције трупа возила је већа, тако да
нису потребна попречна ребра за укруће
ње, што је суштински разлог смањења ма
се возила чији је труп израђен од легура
алуминијума. Основни недостаци легура
алуминијума су виша цена у односу на че
лик за балистичку заштиту, а технологија
заваривања је код неких легура сложени
ја, тако да се примењују само код возила
код којих је апсолутни приоритет релатив
но мала маса, најчешће ради пловности,
односно ваздушне покретљивости.

У данашње време у развоју су легуре
титана, нарочито легура Ti-6Al-4V, које
обећавају повећану масену ефикасност у
односу на челик за балистичку заштиту
тврдоће 380 НВ, али је основни проблем
њихова цена и сложена технологија зава
ривања, тако да је њихова примена огра
ничена на авионе. Масена ефикасност
легуре титана Ti-6Al-4V против стрељачке
муниције приказана је у табелама 1 и 2.

Осиромашени уранијум настаје као
нуспроизвод у процесу обогаћивања урани
јума. Овај метал веома велике густине, ко
ја износи око 19 g/cm3 (челик око 7,85, оло
во око 14 g/cm3), нарочито је подесан за из
раду пенетратора за муницију тенкова или
аутоматских топова. Поред тога, велика гу
стина му омогућава и велику ефикасност по
дебљини, што значи да се плоче од осиро
машеног уранијума могу убацивати у посто
јећи систем оклопне заштите, ради значај
ног повећања степена заштите. Упркос
токсичности при излагању аеросолу осиро
машеног уранијума, Американци су приме
нили овај тип оклопа на свим варијантама
тенка Abrams, почев од верзије М1А 1НА. У
усавршеној форми употребљен је и на
М1А2, М1А1 НС и M1A2SEP, где су плоче
(према неким подацима) дебљине 102 mm
убачене унутар сложеног оклопа чела ку
поле и трупа, чиме је достигнут изузетно ви
сок степен заштите.

Метални нехомогени оклоп

Специфичан тип металног оклопа је не
хомоген и, типа мреже или перфориране
плоче постављене на одређеном одстоја-

Масена ефикасност композитног
оклопа exote - муниција је са језгром

од тврдог метала
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њу од основног оклопа. Оне имају за циљ
да унесу поремећај положаја (индукција на
падног угла) или да изврше лом пројекти
ла. На тај начин, пројектил не погађа
основни оклоп под најповољнијим напад
ним углом, односно, смањује му се кинетич
ка енергија и знатно смањује пробојност.
Типичан пример је израелски оклоп типа to
ga, коришћен како на ОТ типа М113, тако
и на најсавременијим тенковима merkava
4. Други пример сличног типа оклопа бази
раног на двоструким перфорираним пло
чама је амерички Р900, употребљен на Ok
М113АЗ и М2

Bradley је тип оклопа који повећава и
заштиту од кумулативних бојевих глава,
кроз механизам дефокусирања кумула
тивног млаза, односно повећање растоја
ња на којем се бојева глава активира.

Посебан тип предоклопа је тзв. кавез,
односно на "slat" оклоп од челичних тра
ка. Овај тип заштите подразумева уград
њу челичних трака које се налазе на
одређеном растојању од основног оклопа.
Иако се у литератури овај тип оклопа сма
тра врстом предоклопа који само повећа
ва раздаљину активације бојеве главе и
појаве ефекта дефокусирања кумулатив
ног млаза, што се и дешава у случају ди-



ректног удара упаљача у траку, у другим
случајевима је његов механизам смање
ња пробојности кумулативних бојевих гла
ва сасвим другачији. Наиме, уколико се
ради о старијим типовима бојеве главе
намењене ручним бацачима RPG-7, уда
ром закошеног чеоног дела пројектила у
челичну траку долази до појаве кратког
споја и прекида сигнала од упаљача до
детонатора, тако да уопште не долази до
детонације. Међутим, за новије типове
упаљача са инерционим или близинским
дејством, ефикасност "кавеза" је знатно
мања. Уколико дође до детонације куму
лативне бојеве главе, може доћи до оште
ћења кумулативног левка и смањења
пробојности, слика 4.

--
Принцип дејства оклопа типа "кавез" - "s/at"

Керамика

Инжењерске или напредне керамике
данас представљајууобичајен тип зашти
те, врло атрактиван и за лака и тежа
оклопна возила. Кодлаких оклопних вози
ла користи се механизам разбијања про
бојног језгра пројектила при удару у
неретко и двоструко тврђу керамику (сли-

ка 5). Керамика се користи и за заштиту
тенкова, али је механизам дејства нешто
другачији у овом случају. При дејству по
ткалибарних APFSDS или кумулативних
пројектила, долази до урушавања зидова
кратера керамичког блока, који због веће
тврдоће врши ерозију пројектила или ку
мулативногмлаза. Степен заштите који се
обезбеђује керамичким блоковима пове
ћава се њиховим постављањем у кутија
сте елементе од легуре алуминијума или
различитих врста челика.

Основна врста керамике која се кори
сте за балистичку заштиту је алуминијум
оксидна (Al203), која има најбољи однос
цена - ефикасност. Иако детаљни подаци
о употребиовогтипа керамикенисудоступ
ни, сматрасе да алуминијум-оксиднакера
мика представља основу за већину паке
та додатне оклопне заштите која се угра
ђује на лака оклопна возила. Такође, сма
тра се да она представља један од кључ
них, ако не и кључни елемент познатог
Chobham оклопа коришћеног на британ
ским тенковима Challeпger 1 и 2 и америч
ким Abrams, као и немачким леопард 2,
француским Leclerc и италијанскимAriete.
Поред ње, у употреби је и силицијум-кар
бидна (SiC), титанијум-диборидна (TiB2) и
бор-карбидна (В4С) керамика. Ова по
следња је најефикаснија, због највеће
тврдоће и најмање густине,алије и најску
пља, такода служи, пре свега,за личну за
штиту војника.Упоредне механичкекарак
теристике појединих врста керамике при
казане су у табели 3.

Поредвисокецене,највећинедостатак
керамике је отпорност на вишеструке по
готке, где ударом пројектила у једну кера
мичку плочицу долази до разарања целе
плочице, односно, ако се оствари погодак
измеђудве плочице,обе постајуелимини
сане. Због тога се керамички оклоп ника
да не користи самостално, већ у комбина-

Материјал, Специфи- Тврдоћасинтерованог Микротврдоћа

чистоћа чна маса блока ХВр [kg/m3] хк хв
А1203, 85 % 3450 900-970 1800 1800
Аl2Оз,95 % 3720 1150-1250 2090 3600

Аl2Оз,99,5% 3900 1500-1700 3000 2800
SiC 3150 2200-2500 2500-2800 3300-3600
В4С 2450 3000 4000 4000-5000

Табела3. Специфична маса, тврдоћа синтерованог блока,
микротврдоћа праха керамика за балистичку употребу и масена ефикасност

против муниције APFSDS и кумулативне муниције
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Пакет NERO са куполе тенка Т-72Б

цији са металима, пре свега челиком. Да
нас се велика пажња поклања развоју
тзв. нанокерамика, које су за сада намење
не за заштиту од стрељачке муниције и му
ниције аутоматских топова. Спомиње се по
већање степена заштите за ЗО %, односно
одговарајуће смањење масе. Такође, од
ове технологије очекује се повећање отпор
ности на вишеструке поготке, као и смање
ње цене керамичког оклопа одговарајућег
степена заштите.

Композитни материјали

Висок однос између механичких осо
бина и специфичне масе обезбедио је
композитним материјалима врло добре
карактеристике балистичке заштите. По-

f5 2f *
Принцип дејства ERO типа "нож"

стоји читав спектар композитних матери
јала који се користе, пре свега, за додат
ну балистичку заштиту, мада је било
покушаја коришћења полимера ојачаних
стакленим влакнима за основни оклоп, тј.
у улози структуралног елемента возила,
али су ти експерименти показали и неке
недостатке ових материјала: висока цена
и отежана могућност репарације евенту
алних оштећења.

Употреба композита ојачаних влакни
ма данас је већ традиционална и, пре све
га, резервисана је за личну заштиту (кевлар
и Dyneema/Spectra). Осим тога, користи се
и за заштиту летелица, као унутрашња про
тивпарчадна облога на оклопним возили
ма и у мањој мери на бродовима. Ови ти
пови заштите ослањају се на високе меха
ничке особине арамидних (кевлар) и НОРЕ
(High Density Polyethhylene - полиетилен
високе густине - Dyneema/Spectra) влака
на, чиме се при удару пројектила оствару
је пренос кинетичке енергије пројектила на
више влакана. На тај начин се кинетичка
енергија пројектила апсорбује и пројектил
зауставља. С друге стране, композити оја
чани честицама су тренутно знатно мање
у употреби. Типичан пример је фински
exote и амерички onnex, који користе кера
мичке честице у металној основи, чиме се
постиже тврдоћа карактеристична за кера
мике, али са вишом отпорношћу на више
струке поготке. Комбинација exote са чели
ком тврдоће 500 НВ има масену ефика
сност од око 3, док је она око 4 у случају
комбиновања са композитима на бази ке
влара или dyneeme. Међутим, цена ових
типова оклопа је релативно висока, тако да
се очекује њихова примена, првенствено за
личну заштиту војника.

Сендвич оклоп

Сендвич или вишеслојни оклоп састо
ји се од наизменичних слојева, обично ме
тала и неметала. Типичне комбинације су
челик-полимер-челик или челик-гума
челик, а од седамдесетих година прошлог
века почиње употреба једног од најинте
ресантнијих типова оклопа - експлозив
но-реактивног оклопа (ERO). На ERO се у
основи примењује комбинација челик
експлозив-челик, мада су данас у употре
би бројне варијације у материјалима и
геометрији.

Типичан представник сендвич оклопа је
руски додатни оклоп са тенкова Т-55АМ2 ко
ји се састојао од наизменичних слојева че-



Британско извиђачко возило Sciтitar- употреба основног оклопа од легуре алуминијума
и додатног оклопа типа перфориране плоче и кавеза '

личних плоча и полиуретана, чиме је степен
заштите овог тенка у односу на основну вер-

зију готово удвостручен. Нешто напредни
ји је оклоп са међуслојем од гуме, који је ко

ришћен на Т-725 и Т-90, на
челу куполе и трупу, као и на
ирачким тенковима Т-55 ениг
ма (оклоп кhafji) са неколико
размакнутих "пакета", кроз
које пројектил мора да прође.
Због већег степена заштите,
Руси су се окренули ка ERO.
Након што кумулативни млаз
активира експлозив, долази
до раздвајања две челичне
плоче, које се самим раздва
јањем крећу кроз кумулатив
ни млаз, реметећи га и у ве
ликој мери смањујући пробој
ност (слика 9). Први оклоп
овог типа је израелски Ыazer
на тенковима Centurion и
МбО, као и руски контакт 1 на
Т-72 и Т-80. Друга генераци
ја ERO има ефикасност и
против пројектила који деј
ствују кинетичком енергијом и
типични представник је руски
контакт 5 са тенкова Т-ВОУ и
Т-90, као и последњи "изда
нак", оклоп реликт са модер-

Будућност- Leopard 2
опремљенсистемом
заштитеАМАР
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Ирачки додатни оклоп Khafji на тенку 55 Енигма

низованих Т-80. Тренутно најинтересантни
ји тип ERAje украјински нож, који се састо
ји од низа цилиндричних 2Д кумулативних
пуњења, чијим дејством долази до пресе
цања APFSDS пројектила или кумулативног
млаза на више места, чиме се у знатно ве
ћој мери смањује пробојност. Такође, пове
ћана је и ефикасност против тандем-куму
лативних бојевих глава. Овај тип ERA иза
звао је значајну пажњу и у САД, које иначе
користе израелски ERA на својим БВП Bra
dley, тако да је непосредно по појављива
њу из Украјине набављен одређен број ка
сета ERO нож. Основна предност ERO је ви
сока масена ефикасност, чак до 20, а недо
стаци су непотпуна покривеност, тј. посто
јање балистичких "прозора", тј. незаштиће
них места између касета и неуједначен сте
пен заштите по површини једне касете. Упр
кос недостацима, ERO представља тренут
но један од најатрактивнијих начина пове
ћања оклопне заштите у свету, не само због
високе масене ефикасности, већ и због ре
лативно ниске цене.

Највећи проблем код ERA је велика
енергија удара унутрашње челичне плоче,
што може озбиљно да оштети релативно
танки основни оклоп лакших оклопних во
зила. Због тога се прибегава различитим
решењима: Израелци користе полимерни
међуслој који у одређеној мери апсорбује
енергију унутрашње плоче, сводећи је на
прихватљив ниво, док су Немци на ERO
clara заменили челичну плочу композитним
материјалом. На овом ERO, при детонаци
ји се композит распада у ситне делове, спо
собне да смање ефикасност кумулативног
млаза, а безопасни су по основни оклоп во
зила. Посебно је занимљив развој овог ти
па ERO у Русији. Наиме, након неуспешних
експеримената са контакт 1 на возилу
БМП-1, приступило се побољшавању, ко
је је показало да такав оклоп може бити
убрађен и успешно је примењен на БМП-
3. Међутим, показало се да је маса експло
зива још увек превелика и да при експло
зији једне касете.долази до онеспособља
вања превише околних кутија, остављају-



Принцип дејства ERO

ћи велику површину незаштићену. Конач
но, 2006. је уведен нови тип касете под
ознаком 4С24, који је уједно и мање осе
тљив на стрељачку муницију од претход
них типова, а с друге стране, много успе
шније зауставља кумулативни млаз. Конач
но, установљено је да је, генерално, утро
шак детонационе енергије ERO на зауста
вљање кумулативног млаза свега на нивоу
1О до 15 %, што значи да се већи део ка
сете заправо може сматрати мртвом ма
сом. Такође, ефекат против муниције ауто
матских топова ЗОmm је минималан. Због
тога је поново покренут програм развоја
сендвич оклопа који су Совјети користили
још средином прошлог века, али на бази
наменски развијених материјала. Овај тип
оклопа назива се NERNNERO (Non- Explo
sive Reactive Armor)- неексплозивни реак
тивни оклоп и основни проблем је употре
ба материјала који би довољно брзо реа
говали, како би се смањила пробојност вр
ха кумулативног млаза. Такве материјале
већ годинама развија и успешно продаје
широм света немачка компанија IBD Dei
senroth, која је 201 О.године приказала нај
новији концепт свеобухватне активно-па
сивне заштите тенкова под називом АМАР
(системи заштите против APFSDS, кумула-

тивне муниције и импровизованих екс
плозивних средстава), који пружа заштиту
са свих страна и намењена је за примену
на тенковима леопард 2 уз минимално по
већање масе.

Противминска заштита возила

Противоклопне мине, наменске и им
провизоване (често израђене на бази ар
тиљеријске муниције) данас представља
ју најчешће коришћена противоклопна
средства у терористичким акцијама, јер
комбинују ефикасност са ниском ценом и
безбедношћу употребе за нападача. Основ
ни метод заштите представља ојачавање
најосетљивијих делова возила, превас
ходно пода и блатобрана додатним челич
ним плочама, или сендвич конструкцијом
која подразумева коришћење челика и
полимера. Даље, примењује се обликова
ње пода возила у облику латиничног сло
ва "В", чиме се експлозија усмерава ван
трупа возила. Тежи се што већем клирен
су, што може да проузрокује отежан улазак
и излазак војника из возила. Такође, про
тивминску заштиту повећавају нерањиве
гуме, односно посебно профилисан уметак
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који се поставља на наплатке точкова ко
ји, такође, поред задржавања функције точ
ка при дејству пројектила стрељачке муни
ције, обезбеђује и усмеравање експлози
је према споља. Даље, примењује се ве
шање седишта о кров возила, као и додат
не облоге са унутрашње стране возила. На
тај начин, јасно је да је немогуће обезбе
дити неометано функционисање возила у
случају детонације мине, на пример испод
точка, али се итекако може рачунати на
преживљавање посаде, што је без овог до
датног оклопа раније било незамисливо.

Закључак

Може да се закључи да је тренутни ста
тус развоја заштите оклопних возила до
стигао изузетно висок ниво. У погледу за
штите тенкова може се рећи да је, изузи
мајући балистичке прозоре којих има на
сваком возилу, степен заштите последњих
варијанти тенкова превазишао пробојност
тенковских топова. Даље тенденције пове
ћања оклопне заштите прате тренд пове
ћања превасходно бочне и кровне оклоп
не заштите, секундарно и заштите задњег
тела возила. Основни мотив за ово пове
ћање јесу борбе у урбаним срединама и
противустаничка/противтерористичка деј
ства, где ватрено дејство на тенк може да
се изврши из широког спектра. Лака оклоп
на возила, с друге стране, упркос развоју
пасивне заштите, немају могућност пружа
ња сигурности од дејства, рецимо, пројек
тила ручних ракетних бацача, без знатног

повећања масе или прибегавања активним
системима заштите. Посебну проблемати
ку представља заштита од мина и генерал
но импровизованих експлозивних сред
става, где је апсолутну заштиту против им
провизованих мина масе и до 1ОО кг, кори
шћених на Блиском истоку, практично не
могуће извести. На основу тога може да се
закључи да је даљи развој заштите оклоп
них возила изузетно динамичан процес, ко
ји захтева велика улагања и значајан науч
ни рад, али никад не треба заборавити да
заштиту возила у ширем смислу предста
вља садејство са другим родовима и видо
вима оружаних снага.
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ГРЕШКЕ У ОЦЕЊИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

Мајор мр Веско Луковац
Мајор мр Драган Памучар

с обзиром на то да је оцена квалитетарада запосленог нај
чешће резултатсубјективног суда оцењивача о квалите
ту његовог рада, мора се водити рачуна и о могућим

грешкама које карактеришу такав начин просуђивања. Постоји ви
ше типова грешака које оцењивачи могу починити приликом оце
њивања квалитета рада запослених, а у овом раду приказан је
приступ идентификацији дистрибуцијских грешака оцењивача (као
најраспрострањенијих у организацијама са већим бројем запосле
них) приликом оцењивања квалитета рада војних возача.

*Аутори раде у Војној академији

рационално~нгажовање,усмерава
ње и развој, мотивисање и награ

ђивање, унапређење организацијскеефи
касности и пословања, тешко се може
остварити,уколико се не врши оцењивање
квалитета рада запослених. У литератури
је ова техника позната под називом "про
цена перформанси запослених". Перфор
манса или учинак може бити било неки
мерљиврезултаткојије остварен,било по
нашање или личне карактеристике неоп-

ходне за обављање одређене активности
у дефинисаном периоду.У последње вре
ме развијасе посебанменаџерскиприступ
- "управљање успешношћу" (Performance
Management)са циљемда се проценапер
форманси и употреба резултата процене
у руковођењуинтегришурадиунапређења
перформанси - успешности запослених.

Организације треба првенствено да
стекну искуство и рутину у процени пер
форманси, а затим да развијају вештине



употребе резултата те процене, ради уна
пређења успешности и организационог
понашања.

Мора се истаћи и да је процена пер
форманси запослених озбиљан, веома
сложен и одговоран посао, у оквиру којег
је, поред осталог, неопходно водити рачу
на и о грешкама које оцењивачи могу по
чинити. Грешке оцењивача могу озбиљно
угрозити квалитет система за оцењивање,
односно објективност и реалност резулта
та оцене. Њих је и изузетно тешко елими
нисати из процеса оцењивања, јер су
оцењивачи често несвесни чињенице да
их праве. Стога је познавање начина за
утврђивање одређених врста грешака
оцењивача од изузетног значаја за њихо
ву елиминацију из процеса оцењивања.

ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
РАДА - ПОРЕКЛО И ПОЈАМ

Оцењивање квалитета рада је процес
у којем се оцењује допринос запослених
остварењу организационих циљева у не
ком дефинисаном временском периоду.
Оцењивање се може дефинисати и као
формални, структуриран систем за мере
ње, оцену и вршење утицаја на карактери
стике, понашање и резултате појединца, а
које су у вези са послом који он обавља у
датој организацији. Ова процедура обично
захтева од надређеног да попуни стандар
дизовани образац за оцењивање којим оце-

њује запосленог у неколико димензија, а за
тим о резултатима оцењивања разговара
са запосленим. Суштина оцене своди се на
упоређивање остварених резултата на
радном месту са претходно утврђеним
стандардима.

Први покушаји оцене квалитета рада
забележени су веома давно, пре више од
стотину годину у Америци - систем награ
ђивања у савезним државним органима
САД постојао је још 1887. године. Lord и
Тауlогувели су оцену квалитета рада 1914.
године, а на многе организације утицао је
"научни менаџмент" Frederick Taylora с
почетка двадесетог века, као и оцена ква
литета рада коју је он исконструисао.

Пре Другог светског рата веома мало
организација је спроводило формално
оцењивање запослених. Неколико преду
зећа и војска били су једини који су ову
процедуру редовно примењивали. Већи
на оцењивања која су спровођена више
су се концентрисала на личност запосле
ног и његове карактерне особине него на
стварна достигнућа у односу на циљеве и
формалну анализу облика понашања ко
ји су довели до тих резултата.

Касније, током педесетих година дваде
сетог века, инвентивна идеја Petera Druckera
о управљању помоћу циљева и књига
Douglasa McGregora .Пте Human Side of En
terprise" (људска страна предузећа), која је
представљала његову замисао "Теорије Х"
и "Теорије У", привукла је велику пажњу. Је
дан број организација прешао је са оцењи
вања карактерних особина на развијање
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процедуре која се концентрисала на поста
вљање циљева и која је учинила да процес
оцењивања постане заједничка одговорност
запосленог и менаџера. Од времена Druc
ker-oвoг и МсGгеgог-овог рада, процедура
оцењивања квалитета рада се у толикој ме
ри развила да данас већина организација
поседује формалне системе оцењивања.
Примера ради, педесетих година прошлог
века, око половине од 400 запослених ко
ји су анкетирани изјавило је да су користи
ли системе за оцењивање квалитета рада.
Данас, у зависности од истраживања, при
ближно од три четвртине до девет десети
на свих организација користи формалну
процедуру процене квалитета рада.

Менаџери често оцењивање квалите
та рада сматрају годишњим ритуалом - бр
зо попуњавају формулар и користе га за
ажурирање свих негативних информација
које су о запосленом сакупили у протеклом
периоду. Због тога што не воле сучељава
ње и мисле да не знају објективно оцени
ти квалитет рада својих запослених, неки
менаџери проводе што је могуће мање вре
мена у давању повратне информације за
посленима. Није изненађујуће да већина
менаџера и запослених не воли оцењива
ње квалитета рада и доживљава га као
обичан годишњи дрил који намеће ка
дровска служба! Главни разлози за то
укључују недостатак сталних прегледа,
недостатак сарадње са запосленима и
недостатак признања за постигнуте добре
резултате.

Оцењивање квалитета рада није фор
мулар, већ систем. То је само један део оп
сежнијег система управљања радном успе
шношћу. Управљање радном успешношћу
је процес којим менаџери осигуравају да су
активности и резултати запослених у скла
ду са циљевима организације. Управљање
успешношћу је од кључне важности за по
стизање конкурентске предности. Систем
управљања успешношћу састоји се од
три дела:

(1) дефинисање успешности;
(2) мерење успешности;
(3) давање повратне информације о

успешности.
Систем управљања специфицира ко

ји су аспекти рада релевантни организаци
ји, првенствено кроз анализу посла, затим
мери те аспекте оцењивањем - проценом
успешности и даје запосленима повратну
информацију кроз разговор о успешности
како би могли прилагодити свој рад циље
вима организације.

Годинама су се истраживачи у подруч
ју менаџмента људских ресурса и психоло
гије индустријске организације фокусира
ли на оцењивање квалитета рада као на
технике мерења. Циљ је био да се поузда
но и ваљано измери појединачни квалитет
рада запослених. Ова је перспектива, ме
ђутим, често игнорисала неке врло важне
утицаје на процес управљања радном
успешношћу. Зато развоју система за оце
њивање квалитета рада треба приступити
са становишта главних циљева управља
ња радном успешношћу из организацијске
перспективе, а не перспективе мерења. Да
би се то урадило мора се разумети тзв. "ор
ганизаци јски модел система управљања
радном успешношћу", који је приказан на
шеми 1.

Стратегија
организације

Дугорочни
и краткорочни

циљеви
и вредности

1• • .
Индивидуалне

Објективникарактеристике ---+ Индивидуална ---+(нпр. вештине понашања резултати
и способности)

·~ t
Ситуациона
ограничења

Организацијска
култура

Економски
услови

Шема 1. Организацијски модел система
управљања радном успешношћу

На шеми се види да су особине поје
динаца - вештине, способности, итд. пола
зне основе за успешно обављање посла,
односно квалитетан рад. Оне се тран
сформиршу у објективне резултате кроз по
нашање запослених, само ако имају по
требно знање, вештине, способности и дру
ге особине. Објективни резултати су мер
љиви, опипљиви резултати рада и после
дица су понашања запослених или групе.

Још једна важна компонента овог орга
низацијског модела система управљања
радном успешношћу јесте стратегија орга
низације. Повезаност између управљања
радном успешношћу и стратегија организа
ције и циљева често се занемарује. Већи
на организација следи неку врсту стратеги-



је ради повећања прихода, добити или не
ких других циљева. Одсеци, одељења,
радне групе и појединци у организацији мо
рају прилагодити своје активности с тим
стратегијама и циљевима. У супротном, ве
роватноћа постизања циљева се смањује.
Како се успоставља ова веза у организаци
ји? Првенствено дефинисањем шта треба
постићи и која ће понашања довести до
примене стратегије организације. Ова се ве
за све чешће сматра нужном, а планирање
и оцењивање квалитета рада стичу све ве
ћу популарност. Планирање и оцењивање
квалитета рада тежи стратегијама органи
зације и то одређивањем, на почетку пери
ода оцењивања, врста и нивоа успешности
које је потребно постићи да би се страте
гија извршила. Затим се на крају периода
оцењивања појединци и групе оцењују на
основу тога колико су се њихови стварни ре
зултати приближили плану. У савршеном би
свету системи управљања успешношћу
осигурали да све активности подупиру
стратегијске циљеве организације.

Коначно, модел наводи да у системи
ма управљања радном успешношћу увек
делују ситуациони притисци. Радник може
имати потребне вештине, а ипак неадекват
но понашање. Понекад организацијска
култура обесхрабрује запослене да раде
ствари које би могле бити корисне. Норме
радне групе често диктирају шта раде
чланови групе и резултате које производе.
С друге стране, неки људи једноставно ни
су мотивисани за показивање правог пона
шања. То се често догађа ако запослени не
верују да ће њихова понашања бити награ
ђена повећањем плате, напредовањем и
другим бенефитима. Коначно, људи могу
показати корисна понашања, а да резулта
ти изостану. На пример, изванредан прода
вац можда нема високе новчане резулта
те зато јер је друштво у лошем стању и љу
ди једноставно не купују.

Дакле, као што је приказано на шеми
1, запослени морају имати одређене осо
бине да би кроз адекватно понашање по
стигли одговарајуће резултате. Да би се
постигла конкурентска предност, особине,
понашања и резултати морају бити пове
зани са стратегијом организације. Такође
је важно истаћи да притисци постоје у
радном окружењу које често спречава за
послене да постигну успех.

У организацијама које озбиљно схва
тају оцењивање квалитета рада и добро
примењују овај систем, оно није само го
дишњи догађај већ континуиран процес. У
овим организацијама оцењивање квали-

тета рада одвија се по моделу из четири
фазе:

(1) планирање радног учинка;
(2) реализација радног учинка;
(3) оцена радног учинка;
(4) преиспитивање радног учинка.

Много је појединачних варијација на
ову тему, али најсофистицираније органи
зације генерално следе овај процес у че
тири фазе.

ДИСТРИБУЦИЈСКЕ
ГРЕШКЕ ОЦЕЊИВАЧА

Приликом креирања и имплементаци
је система за оцењивање квалитета рада
запослених важна одлука коју треба доне
ти односи се на избор лица која ће бити у
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улози оцењивача. На располагању су број
не могућности. Оцењивач, у принципу, мо
же бити свако лице које познаје и прати про
цес рада. Могуће је изабрати једног оцењи
вача, али и више њих истовремено. Нарав
но, сваки од могућих избора има своје пред
ности и недостатке са становишта квалите
та оцењивања. За кога ће се организација
одлучити зависи од бројних фактора: орга
низационог дизајна, управљачког стила, по
стављених циљева и информација које се
желе добити. Пет примарних извора за из
бор лица која ће вршити оцењивање су:

(1) менаџери, односно непосредни руко-
водиоци;

(2) колеге - сарадници;
(3) подређени;
(4) запослени (самооцењивање);
(5) клијенти - потрошачи.

Будући де се у процесу оцењивања
квалитета рада запослених од појединца -
оцењивача захтева да доносе субјективан
суд о другима, неопходно је да се води ра
чуна о могућим грешкама које су увек ве
зане за субјективан суд, а које се могу по
јавити са намером или без ње.

Грешке оцењивања су грешке у просу
ђивању које се систематски појављују ка
да појединац посматра и оцењује другог по
јединца. Могу се дефинисати и као разли
ка између резултата људског просуђивања
и објективне, тачне оцене која није обоје
на предрасудама и другим субјективним
утицајима.

Постоји више типова грешака које
оцењивачи могу починити приликом оце
њивања квалитета рада запослених ("ха
ло" и "сирена" ефекат, ефекат сличности с
оцењивачем, грешка контраста, грешка
контекста, временска грешка, грешка при-



писивања, грешка првог утиска, ефекат
физичке привлачности, грешка високог
потенцијала, грешка претходних резулта
та, стереотипи). Међутим, грешке којима
се најчешће искривљују резултати оцењи
вања у организацијама са већим бројем
запослених су .дистрибуцијске грешке
оцењивача".

Дистрибуцијске грешке су резултат
склоности оцењивача да користи само је
дан део скале за оцену. То значи да скоро
сви запослени добијају исте оцене - висо
ке, ниске или просечне. С тим у вези, по
стоје два основна типа дистрибуцијских
грешака:_

- грешке благог и/или строгог оцењивања;
- грешка централне тенденције.

Грешке "благог" и/или "строгог" оцењи
вања указују на тенденцију да оцењивач
даје више или ниже оцене од оних које од
ражавају стварне резултате. На пример,
менаџер оцењује све своје запослене ви
шом оценом од оне за коју заиста сматра
да је заслужују, у погрешној нади да ће их
то навести да достигну те више оцене. На
супрот томе, други менаџер поставља не
могуће високе стандарде и очекивања и по
носан је на то што никада није срео подре-

ђеног који би заслужио тако високу оцену.
У овим случајевима долази до померања
просечне вредности оцене у односу на
средњу вредност на скали за оцену нави
ше (благо оцењивање) или наниже (стро
го оцењивање).

Постојање ове врсте грешке везано је
за оцењивање већег броја запослених. У
свакој организацији са великим бројем за
послених требало би очекивати да дистри
буција оцена успешности апроксимира ка
кривој обликованој као звоно, која предста
вља нормалну расподелу - Гаусова крива.
Када се појављују грешке благог оцењива
ња, дистрибуција оцена апроксимира ка
кривој која је померена удесно од криве
нормалног распореда. У случају правље
ња грешке строгог оцењивања дистрибу
ција оцена апроксимира ка кривој која је по
мерена улево од криве нормалног распо
реда ( дијаграм 1).
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Дијаграм 1 - Дистрибуцијске грешке
оцењивача

Грешка централне тенденције поја
вљује се када оцењивач све запослене оце
њује тако да су њихове оцене блиске сред
њој вредности на скали за оцену (дијаграм
1). Свега неколико запослених, или ниједан,
добија врло високе или врло ниске оцене.
Оцењивачи нису склони да дају екстремне
оцене запосленима. Примера ради, на
основу погрешног уверења да закон захте
ва од организација да све запослене једна
ко третирају и свесно вођен жељом да из
бегне конфронтацију, менаџер је оценио све
запослене у својој радној групи као потпу
но успешне, упркос значајним разликама у
њиховом радном квалитету, и тако починио
грешку централне тенденције.

Постојање било ког типа дистрибуциј
ских грешака указује на ситуације у којима
се не прави разлика између доброг и ло
шег квалитета рада. Такође, ове грешке
стварају проблем при упоређивању ква-
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литета рада појединаца које оцењују раз
личити оцењивачи. Ако је један оцењивач
благ, а други строг, запослени које је оце
њивао строжи оцењивач добиће знатно
мање награда од оних које је оценио бла
жи оцењивач.

УТВРЂИВАЊЕ
ДИСТРИБУЦИЈСКИХ
ГРЕШАКА ОЦЕЊИВАЧА

Утврђивање постојања неког од наве
дених типова дистрибуцијских грешака
могуће је на више начина. Један од најпо
пуларнијих приступа јесте израчунавање
стандардне девијације.

Мала стандардна девијација указује на
постојање дистрибуцијских грешака, али је
за доказивања присуства грешке благог,
строгог оцењивања или грешке централне
тенденције неопходно да се упореди про
сечна вредност оцена и средња вредност
на скали за оцењивање. Уколико је просеч
на вредност оцена мања од средње вред
ности на скали за оцену, постоји грешка
строгог оцењивања. Уколико је просечна
вредност оцена већа од средње вредности
на скали за оцену, онда постоји грешка бла
гог оцењивања. На крају, уколико просеч
на вредност оцена апроксимира средњој
вредности на скали за оцену, постоји гре
шка централне тенденције.

Сходно овом приступу, извршена је
провера присуства неког од типова ди
стрибуцијских грешака оцењивача прили
ком оцењивања квалитета рада возача
војних моторних возила у војсци Србије
(ВС). Провера је извршена у транспортној
чети која у свом саставу има 56 возача ци
вилних лица, а спроведена је након ре
довног оцењивања ове категорије возача
у децембру 2009. године.

Битно је да се цивилна лица возачи у
ВС оцењују по уопштеном моделу - моде
лу по којем се оцењују сва цивилна лица
у ВС. Критеријуми за оцењивање цивил
них лица на служби у ВС прописани су
"Правилником о критеријумима за оцењи
вање цивилних лица на служби у ВС", об
јављеном у "Службеном војном листу",
број 4. од 1О. фебруара 2009. године. Пре
ма овом правилнику прописано је укупно
седам критеријума за оцењивање квали
тета рада цивилних лица:

(1) постигнути резултати;
(2) самосталност у раду;

(3) предузимљивост у раду;
(4) стваралачка способност и инвентив

ност у раду;
(5) савесност и прецизност у раду;
(6) спремност за тимски рад и квалитет

сарадње;
(7) остале способности.

Предлог оцене одређује се тако што се
најпре, за критеријум "постигнути резулта
ти", цивилно лице оцењује оценама од 1 до
5 за сваки квартал периода оцењивања, а
затим се израчунава просечна оцена за цео
период оцењивања према овом критерију
му (табела 1). Предмет оцене по овом кри
теријуму су радни циљеви (максимално 5!)
који се дефинишу на почетку циклуса оце
њивања.

оцене
КОМЕНТАРИ КОЈИ СУпостигньти РЕЗУЛТАТИ llOTПOPA ОЦЕЊИВАЊУ

1 2 Ј 4 s

Квартал 1

Квартал 11

КВйртuп 111

K"p11ШIV

llpoo:• 1- 1v

Табела 1. Постигнути резултати

Након израчунавања просечне оцене
за критеријум "постигнути резултати", ци
вилно лице се оцењује оценама од 1 до 5
и за сваки преостали критеријум оцењи
вања за цели период оцењивања (годину
дана). Затим се израчунава и просечна
оцена за све те критеријуме заједно (та
бела 2).

ОСТЛЛА Ml;:PfUIA ЗЛ
оцена

КОМ ЕНТАРИ КОЈИ СУ
оџењивхњв

2 З 4 s ПОТПОРА оцвњиаоьэ
1

1.Самоств.nьост у ра.цу

2. ПрсД.у.ЈllМЉllВОСТ)'рад)'

'3. Стаеарелвчка епос об иост 11
инвентивност у раду

4, Савееносг 11 прешгзнсег у
роду

5.Свремнсст за n1мс1ш рад н
кеелигет CQ.p.1./11ьt.

6. Остмс с:.nособносrн

Просек од 1.до б.

Табела 2. Остала мерила за оцењивање



Просечна оцена критеријума "постиг
нути резултати" сабира се са просечном
оценом свих преосталих критеријума, до
бијени збир се дели са два, па се на осно
ву добијеног резултата предлог коначне
оцене одређује на следећи начин:

- резултат од 4,78 до 5,00 - предлог оце
не је "нарочито се истиче";

- резултат од 3,77 до 4,77 - предлог оце
не је "истиче се";

- резултат од 2,77 до 3,76 - предлог оце
не је "добар";

- резултат од 1,65 до 2,76 - предлог оце
не је "задовољава";

- резултат испод 1,65 - предлог оцене је
"не задовољава".

У складу са описаном процедуром
оцењивања, на дијаграму 2 су приказане
бодовне вредности оцена свих возача у
чети, након њиховог редовног оцењивања
у децембру 2009. године.

Дистрибуција оцена успешности воза
ча, на припадајућој петостепеној скали
оцењивања (не задовољава, задовоља
ва, добар, истиче се, нарочито се истиче)
приказана је на дијаграму 3.

Сходно описаном приступу за утврђи
вање присуства дистрибуцијских грешака
у процесу оцењивања, а ради израчуна
вања стандардне девијације оцена, све
оцене су статистичкиобрађене у програм
ском пакету SPSS 11.5for Windows'.

Дистрибуција свих оцена на нивоу че
те након њихове обраде у SPSS-y 11.5
приказана је на дијаграму 4.

На дијаграму 4 види се да је стан
дардна девијација оцена мала (0,41), што
указује на постојањедистрибуцијских гре
шака оцењивача у процесу оцењивања.
Како је просечна вредност оцена (4,31)
знатно већа од средње вредности на ска
ли оцењивања (2,5) евидентно је да се
ради о грешци благог оцењивања.

На основу резултатаанализе може се
закључити да је приликом оцењивања

1 SPSS 11.5: SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), односно статистички пакет за друштвене
науке, свеобухватни је интегрисани софтверски пакет
за статистичку обраду и анализу података. Један је од
најраспрострањенијих софтверских пакета у свету за
статистичку обраду података који ради под Microsoft
Windows окружењем. Користи се за статистичке анали
зе са једном или више варијабли и пружа могућност
ускладиштења података, њихову трансформацију и
анализу, као и графички приказ резултата. Такође, по
седује могућност за сортирање и спајање фајлова, а
најчешће се користити за истраживање тржишта, испи
тивања компанија, истраживања за образовне инсти
туције, итд.
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Дијаграм 2 - Приказ бодовних вредности
оцена возача
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Дијаграм 3 - Дистрибуција оцена возача
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Дијаграм 4 - Дистрибуција оцена након
њихове обраде у SPSS-y 11.5

квалитета рада возача у транспортној че
ти која је била предмет провере, оцењи
вач починио "грешку благог оцењивања".

Упркос бројним грешкама које оцењи
вачи чине у процесу оцењивања квалите
та рада, постоје начини да се оне знатно
умање и сведу на ниво који се може толе
рисати. Да би се у томе успело неопходне
су одговарајуће мере и активности о који
ма организације морају водити рачуна, а
следећи предлози могу значајно помоћи
да процес оцењивања буде објективнији
и праведнији.

- Запажања о понашању која су у вези
са квалитетомрада треба уносити
у дневник. Докази упућују на то да су
оцене обично прецизније и отпорније
на проценитељске грешке ако се води
дневник специфичних критичних дога
ђаја за сваког запосленог. Дневници у
којима би се евидентирали критични
догађаји за сваког запосленог требало
би да подстакну оцењиваче да се пре
усредсреде на понашања везана за ре
ализацију радних задатка него на осо
бине запосленог, и самим тим смање
број грешака оцењивања.

- Треба користити више оцењивача.
Како се повећава број оцењивача,
тако се повећава и вероватноћа доби
јања поузданијих информација. Ако
грешка оцењивача прати нормалну
криву, повећање броја оцењивача
имаће за резултат окупљање већине
њих негде око средине. Овај приступ

може се видети на такмичењима у
спортовима као што су уметничко
клизање и гимнастика. Група оцењи
вача (жири) просуђује о учинку, најви
ша и најнижа оцена се изостављају, а
коначна оцена саставља се од куму
лативних бодова оних оцена које су
остале. Логика вишеструког оцењива
ња вреди и за организације.

Ако је рад запосленог надгледало де
сет лица од којих га је девет оценило одлич
ном оценом, а један лошом оценом, може
се занемарити вредност једне лоше оцене.
Сходно томе, повећаће се вероватноћа до
бијања прецизнијих и поузданијих оцена ако
се користи више процењивача (као што је
случај код процене у 360 степени)'.

- Оцењиваче треба обучити. Обука
или тренинг оцењивача један је од вр
ло значајних и популарних начина
деловања у правцу побољшања и
подизања квалитета њихових проце
на. Упознавање с уобичајним грешка
ма оцењивача, њиховим деловањем и
слично може позитивно деловати на
оцењиваче и њихов однос према про
цесу оцењивања. Обука оцењивача,
по правилу, подразумева:
- упознавање са уобичајним грешка

ма оцењивача;
- упознавање са индивидуалним раз

ликама и чињеницом да се оне ре-

2 ПРОЦЕНА ОД 360 СТЕПЕНИ: Најбољи извор ин
формација о квалитету рада запосленог често зависи
од природе посла. Стога треба одабрати извор или из
воре који имају најбољи увид у радникова понашања и
резултате. Да би се избегли недостаци појединачних ре
шења, последњих година многе компаније су окренуте
ка истовременом прикупљању информација из више из
вора и примени тзв. "процене од 360 степени" ("360 de
gree appraisal"). Овај приступ је посебна врста процеса
повратних информација "према горе". Према овом кон
цепту, перформансе запослених оцењују непосредни
руководиоци, подређени, сарадници на истом хијерар
хијском нивоу и они сами. Уколико су услужне делатно
сти у питању, у процес се укључују и клијенти - купци.
Основна сврха је да се обезбеди прикупљање инфор
мација , што обављају они који имају увид у рад поједин
ца, и да се користе првенствено у стратегијске и развој
не сврхе. Једно од истраживања, које је обухватило
756 светских компанија, показало је да 13% користи овај
концепт и да додатних 9% користи концепт делимично
(у улози оцењивача се појављују колеге и сами запосле
ни). Друго истраживање је показало да око 12% америч
ких компанија користи потпун концепт "процене од 360
степени", да око 25% компанија као оцењиваче у процес
оцењивања укључује подређене и 18% укључује са
раднике (колеге) на истом хијерархијском нивоу. Неке од
компанија које користе концепт "процене од 360 степе
ни" су: Du Pont, Levi Strauss, IBM, Chrysler, General Elec
tric, АТ&Т, Bank of America, Amoco, Exxon, Digital Equip
ment Corporation итд.



давно исказују Гаусовом кривом,
што наводи на закључак да је са
свим логично да се између запосле
них појаве (идентификују) велике
разлике у успешности;

- оспособљавање за изналажење и
дефинисање одговарајућих критери
јума и стандарда за идентификаци
ју и вредновање понашања и утвр
ђивање разлика у успешности;

- оспособљавање за вођење дело
творног разговора о успешности ра
ди њеног побољшања и развоја са
радника.

Многа истраживања указују на то да
обука позитивно делује на смањивање
грешака у процесу оцењивања. У идеал
ној ситуацији свака организација треба да
спроведе формални и свеобухватан про
грам обуке који морају да похађају сви
оцењивачи као предуслов за спровођење
процене. Ова обука траје обично од јед
ног до три дана, али није увек потребно
одвојити толико времена. Организације,
такође, треба да спроводе понављања
обуке за све оцењиваче, непосредно пред
процену и дискусију о резултатима.

У недостаткуовакве идеалнеситуаци
је, дословно свака организација може се-

Снимио: Д. Банда
'

би да приушти да спроведе једночасовни
брифинг којимће помоћиоцењивачимада
реализују своју надлежност уз неки мини
малан степен сигурности. Цитиран је слу
чај у којем су и дистрибуцијске и хало гре
шке сместа смањене након што су оцењи
вачи прошли поучну сесију која је трајала
само пет минута.И само омогућавањеовог
минималног нивоа обуке, поред стварних
предности које обука омогућава тиме што
обезбеђује тачније оцењивање је исто та
ко корисно у случају да организација буде
оптужена за дискриминацију као последи
цу процене квалитета рада.

- Хоризонтално оцењивати. Хоризон
тално оцењивањеје техника којом се
смањују грешке оцењивања. Оцењи
вач најпре оцењује једну димензију
радне успешности (један критеријум
оцењивања) свих особа које треба
оценити,затимдругу димензију,трећу
и тако редом.Хоризонталнимначином
оцењивањапревазилазисе уобичајно
вертикално оцењивање, у којем се
истовремено оцењују све димензије
успешностиједне особе.С обзиромна
то да основне аутомобилскејединице
у ВС (аутомобилскиводови)у свом са
ставуимајуод 20 до ЗО возача,приме-



на овог начина оцењивања не би тре
бало да представља проблем.

Закључак

Рад и резултати рада постали су основ
но мерило вредности запослених, па сход
но томе и имплементација модела за оце
ну квалитета њиховог рада постаје импе
ратив сваке организације која тежи расту
и развоју. Када се добро користи, оцењи
вање квалитета рада може бити најмоћни
ји алат који организација поседује како би
обезбедила остваривање стратешких ци
љева, усмерила енергију чланова органи
зације на остварење своје мисије и поткре
пила значај да сви живе у складу са визи
јом и вредностима организације. Међутим,
остварење ових принципа је могуће само
ако се примењују ваљани и поуздани си
стеми оцењивања, тј. системи који су
усмерени на што објективније оцењивање
резултата рада. Развој таквих модела, по
себно у условима када промене у окруже
њу све више попримају вртложни карактер,
превазилази могућности менаџерске им
провизације и захтева плански и методо
лошки разрађен приступ, као и перманент
но праћење утврђених стандарда и њихо
ву корекцију.

Анализа ради препознавања евенту
алних грешака које оцењивачи могу почи
нити приликом оцењивања квалитета
рада запослених доприноси транспарент
ности система оцењивања, а самим тим и
његовој већој прихватљивости од стране

запослених. Само такав приступ оцењи
вању може да мотивише запослене на
максимално радно ангажовање и тиме
утиче на њих да што боље и ефикасније
обављају свој посао.

Најчешће грешке оцењивања у органи
зацијама са великим бројем запослених су
.дистрибуцијске грешке оцењивача". Сазна
ње да вредност стандардне девијације оце
на указује на присуство или неприсуство
дистрибуцијских грешака оцењивача, као
и да однос просечне вредности оцена и
средње вредности на скали оцењивања од
ређује тип дистрибуцијске грешке, основа
су за спровођење анализе ради препозна
вања ових грешака оцењивача у процесу
оцењивања квалитета рада запослених.

Коришћење одговарајућих програм
ских пакета за статистичку обраду подата
ка, конкретно SPSS-a 11.5, само доприно
си ефикасности овог поступка.
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ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКЕ
КОМПАТИБИЛНОСТИ

Потпуковник др Александар Ковачевић, дипл.инж

н раду је приказан општи приступ решавању проблема
електромагнетске компатибилности (ЕМС - Electromag
netic CompatiЬility), као и извори електромагнетских

сметњи (EMI) и механизми њиховог деловања. У другом делу рада
наведени су неки стандарди и методологија мерења електромаг
нетских сметњи.

*Аутор ради у Техничком опитном центру

многобројне импулсне и контину
алне електромагнетске сметње

(ЕМ сметње) карактеристичне су за елек
тромагнетску околину савремених уређа
ја и система. При томе, електромагнетска
околина представља свеукупност елек-

тромагнетскихпојавакоје постојенаједном
месту.Познатоје да дигитални уређаји ко
ристе импулсе које сачињавају бинарни
бројевиОили 1. Време прелазаимпулсаиз
стања Оу стање 1 и обратноје, можда,нај
важнији фактор за одређивање спектрал-



ног садржаја импулса. Брза (кратка) прела
зна времена генеришу шири опсег фре
квенција од споријих (дужих) прелазних
времена. Спектрални садржај дигиталних
уређаја, уопште, заузима широк опсег
фреквенција, који, такође, може изазвати
сметње код електричних и електронских
уређаја. Светлосно пражњење (муња) бо
гато је фреквенцијским компонентама, где
неке од њих могу проћи кроз улазни фил
тар радија, изазивајући шум који се онда
суперпонира са жељеним сигналом. Поне
кад, услед овог пражњења, радио не може
да се подеси на поједине предајне фре
квенције у пријему, тако да прима нежеље
ни сигнал. Овде се ради о сметњама које
су створене у тзв. намерним пријемници
ма (уређаји чија је намена пријем сигнала).
Међутим, постоје и тзв. ненамерни пријем
ници, као, на пример, рачунари. Наиме, је
дан снажан предајник од FM радио или TV
станице може код рачунара изазвати пре-

кид у преносу података или неке контрол
не функције. Исто тако, рачунари могу
створити такву емисију која ће у пару са ТV
пријемником створити сметње. У таквим
условима један од проблема са којима се
ови уређаји и системи суочавају је електро
магнетска компатибилност (ЕМС).

Електромагнетска
компатибилност (ЕМС)

С обзиром на то да су први рецептори
сметњи били радио-пријемници, у стручним
часописима се, око 1920. године, први
пут појављује термин радио-фреквенцијско
сметање (RFI - Radio Frequency lnterferen
ce ). Радио-фреквенцијско сметање пред
ставља погоршање пријема корисног сиг
нала проузроковано радио-фреквенциј
ским сметњама. Радио-фреквенцијска
сметња је електромагнетска сметња која
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има компоненте у радио- фреквенцијском
опсегу. Како се израз radio frequency inter
ference обично примењује на радио-фре
квенцијску сметњу или нежељени сигнал,
то ћемо у даљем тексту користити израз
радио-фреквенцијска сметња или само
радио-сметња. Радио-сметње од елек
тричнихуређаја,као штосу електричнимо
тори, или електричнелокомотиве, ствара
ли су велике проблеме још ЗО-ихгодина
прошлогвека.Једанод првихслучајеваза
бележила је Федерална ваздухопловна
агенција САД-а 1927. године.Уоченоје да
висиномеравионадаје погрешне податке,
а узрок су биле сметњекојесу потицалеод
система за паљење мотора.

Развојемелектроникеи појавомсве ве
ћег броја корисника радио-фреквенциј
ског спектра (фреквенције од 100 kHz до
ЗООGHz), настао је проблем њиховог ме
ђусобног ненамерног ометања. У исто
време, јавила се и потреба да се уместо
терминарадио-фреквенцијскосметањеко
ристи нови термин електромагнетскосме
тање (EMI - Electromagnetic lnterference).
Установљеноје да електромагнетскосме
тање прекриваи делове спектра који се не
користеу радио-комуникацијама,нпр. под
ручје веома ниских фреквенција (VLF -
Very Low Frequency), од З kHz до ЗОkHz,
или екстремно ниских фреквенција (ELF -
ExtremelyLow Frequency),од ЗОHzдо ЗООО
Hz. Иначе, електромагнетско сметање
представља погоршање рада (перфор
манси) опреме, преносног канала или си
стема проузроковано електромагнетским
сметњама (electromagnetic disturbance).
Како се у енглескомјезику термини interfe
rence и disturbance често користе без раз
ликовања,то ћемо ми под појмомелектро
магнетско сметање подразумевати елек
тромагнетске сметње. При томе, електро
магнетскасметњаје свака електромагнет
ска појава која може погоршати перфор
мансе уређаја, апарата или система, или
неповољноутицатинаживу илинеживума
терију. Електромагнетска сметња може
бити електромагнетски шум, нежељени
сигнал или промена у самој средини про
стирања.

На слици 1 приказанису различитиме
ханизми деловања електромагнетских
сметњи од њеног изворадо рецептора.Ти
механизми могу бити следећи:

- непосредно зрачење од извора до
рецептора (путања 1),

- непосредно зрачење од извора до
рецептора, примљено провођењем
преко каблова за напајање, каблова

за контролу или каблова за пренос
сигнала (путања 2),

- електромагнетскасметњаизвораизра
чена преко кабловаза напајање, кон
тролу или преноссигнала (путањаЗ),

- електромагнетска сметња настала
непосредним провођењем од њеног
изворадо рецептора, преко заједнич
ких заштитних водовадистрибутивне
мреже или заједничких каблова за
пренос сигнала/контролу (путања 4),

- електромагнетскасметња пренешена
кабловимаза напајање, контролу или
пренос сигнала прикључених на из
вор, који могу бити упарени са истим
тим кабловима рецептора, посебно
када је кабл спрегнут и уснопљен (та
ко да сметња допире до рецептора
провођењем, исто као кад не би по
стојали заједнички заштитни каблови
за напајање, односно заједнички ка
блови за пренос сигнала/контролу).
При томе, рецептор може бити уређај,

опрема или систем.

Рецептор

l 0 )
Кабл за напајање

Слика1- Механизми деловања
електромагнетских сметњи

Дакле, примарни механизми делова
ња електромагнетске сметње од извора
према рецептору су: зрачење (radiation) и
провођење (conduction).

Електромагнетскасметња која потиче
од једног њеног извора или више извора
може утицати на рецептор да он не ради
задовољавајуће. Рецептор постаје жртва
кадаје јачина електромагнетскесметњеиз
над дозвољених граница. Електромагнет
ска компатибилност (ЕМС) представља
способност рецептора (уређаја, апарата
или система) да задовољавајуће функци
онише у својој електромагнетској околини
и да при томе сам не ствара недопустиве



електромагнетске сметње било чему што
се налази у тој околини.

Извори електромагнетских сметњи

Извори електромагнетских сметњи
деле се на природне и оне које узрокује
човек. Природни извори су, на пример,
Сунце и звезде. Неке од појава које они
изазивају познате су као атмосферска и
електростатичка пражњења. Тако, на при
мер, удар грома може произвести много
више енергије него што се раније мисли
ло да је вероватно. "Типични" удар грома
може носити близу Зх109 kW на прибли
жно 125х 106 V, са просечном струјом ве
ћом од 20 kA. При томе, гром проузрокује
изузетно снажне транзијенте (прелазни
режими) на системима за пренос елек
тричне енергије, било да је директни удар
или удар негде у близини. У већини слу
чајева, ударом грома индуковани импул
си на локалним водовима за напајање
електричном енергијом проузрокују штету
на осетљивој опреми.

Електростатичко пражњење је при
родна појава при којој долази до пражње
ња акумулираног статичког електричног оп
терећења (наелектрисања). Ово пражње
ње изазива електромагнетске сметње
(EMI). Иначе, статички електрицитет наста
је када се два материјала различитих ди
електричних константи, на пример вуна и
стакло, трљају један о други. Исто тако,
људски одевни материјали набијени елек
трицитетом, услед загревања које потиче
од људског тела, или у додиру са другим
телом, такође могу довести до електроста
тичког пражњења. Капацитивност људ
ског тела зависи од његове величине и ак
тивности, тј. Од тога да ли човек седи, сто
ји или се креће. У најгорем случају, изола
циони материјал високе отпорности, ниска
релативна влажност ваздуха и енергично
кретање, могу изазвати потенцијал и до 25
kV. Потенцијал оптерећења већи од овога
има тенденцију ограничења преко корона
ефекта. У већем броју типичних случајева
напон варира између 2 kV и 8 kV. Ове по
јаве узрокују краткотрајне напонске импул
се високе амплитуде, реда наносекунде
или микросекунде, довољне да поремете
рад електронских кола, а у неким случаје
вима имају довољно енергије да оштете
или униште поједине компоненте кола.

Људско тело је природни извор елек
тричног и магнетског поља. Тело користи
електрохемијске сигнале за контролу по-

крета мишића и пренос информација од
једног дела тела до другог. Тако, на при
мер, електрокардиограм (EKG) приказује
функционисање човечијег срца. Типични
EKG сигнали имају вредности пика од око
1 mV са брзином понављања од 45 до 150
откуцаја у минути. Електрични сигнали ко
ји потичу од ћелије мозга могу се конста
товати помоћу електроенцефалограма
(EEG). Типични EEG сигнали су око 30-50
mV са алфа ритмом од око 1О Hz.

С друге стране, електромагнетске
сметње настају, такође, коришћењем раз
личитих електричних, електронских и
електромеханичких уређаја. Сви ови уре
ђаји су производи које је направио човек.
У последњих шездесетак година користи
се велики број разноврсних апарата и
уређаја које је створио човек и за које је
установљено да стварају електромагнет
ске сметње. Коришћење попупроводнич-



l\DГUCTUKA

ких уређаја и технологије са високо инте
грисаним колима омогућило је моделова
ње кола и система са нижим нивоима
напајања, као и веома малим нивоима
сигнала. Ови уређаји и електрична кола
имају знатно ниже нивое толеранције на
EMI, што утиче на њихову имуност на
сметње. Тако, неки дојучерашњи искљу
чиви извори сметњи постали су потенци
јалне жртве сметњи. При томе, неки од
њих су извори сметњи, други су потенци
јални рецептори, а трећи и једно и друго.

Високонапонски водови за пренос
енергије (далеководи) јесу извори елек
тричног и магнетскогпоља у њиховојнепо
средној околини. Сваки далековод има
напон изнад 1ОО kV и струју већу од 1ОО А.
Познатоје да интензитетјачине електрич
ног поља не делује само директно испод
водова далековода већ и на неком расто
јању од њиховецентралнелиније. Тако, на

пример, за један далеководни систем од
420 kV,интензитетелектричногпољана не
ком растојањуод његове централнелини
је износи од 5 kV/m до 6 kV/m. Висока ја
чина електричноги магнетскогпоља посто
ји, такође, и у непосредној околини кому
никационих станица веома ниских фре
квенција (ELF). Тако висока јачина поља
може довести до ненамерног активирања
или експлозије електроексплозивних уре
ђаја, што може иматиза последицузраче
ње опасно по људско здравље.

Отворенивод дистрибутивнемреже
лако прима електромагнетске шумове од
муње и грмљавине. Такође, дистрибутив
на мрежа у индустријском или кућном
окружењу преноси транзијенте (прелазни
режими) који су резултат рада прекидача,
прекидачких кола, главних преклопника,
итд.Ове сметње (транзијенти)јесу довољ
но јаке да утичу на рад рачунара или дру-



ге опреме информационе технологије (ITE
- lnformation Technology Equipment). Да би
се то спречило, било је неопходно преду
зети опсежне мере предострожности у
пројектовању и инсталирању напојних је
диница за рачунарске уређаје.

Електрично пражњење прекидача или
релеја (услед прекидачког рада) могу иза
звати електромагнетске сметње, тзв. рафал
не сметње, у телефонским колима или уре
ђајима за контролу. Електромагнетске смет
ње су врло озбиљан проблем у телефон
ским колима, радио-телескопима и другим
високоосетљивим уређајима за контролу и
даљинско управљање, јер се ради о веома
ниским нивоима сигнала. Због тога, јачина
електричног поља близу телефонских уре
ђаја (јачина поља амбијента), смештених у
јавним телефонским централама, мора би
ти ограничена до 1 V/m (120 dBmV/m). Ме
ђутим, многе студије у свету показале су да
велики проценат јавних телефонских цен
трала имају ниво јачине поља амбијента ко
ји знатно прелази овај праг. Радио и TV пре
дајници, радари и навигациона средства,
предајници за мобилну телефонију, фабри
ке електроиндустрије и др., представља
ју, такође, изворе у једној електромагнетској
околини. При томе, граничне вредности EMI
се користе за пројектовање, инсталацију и
рад наведених уређаја. На пример, у војним
ваздухопловним системима, укључујући и
ракетне лансере, систем електромагнетске
компатибилности има исти степен важности
као и поузданост.

За различите уређаје различити су и
параметри који утичу на ЕМС. Тако, на при
мер, код предајника су то: излазна снага,
фреквенција, ширина опсега, зрачења из
ван опсега рада, споредна (лажна) зраче
ња, а код пријемника: осетљивост, селек
тивност, споредна пригушења, пригушења
суседног канала, итд. Познато је да разли
чити предајници врше електромагнетско
зрачење и изван свог опсега рада. Свако
зрачење је, иначе, резултат модулационог
рада. Такође, највећи број предајника
емитује електромагнетску енергију у виду
споредног зрачења на фреквенцијама из
ван свог опсега рада. Ова споредна зраче
ња обухватају: зрачења хармоника, пара
зитна зрачења, продукте интермодулаци
је и конверзије фреквенције. Практично,
зрачења изван опсега рада предајника, као
и његова споредна зрачења, резултат су
рада предајника у проширеном опсегу. За
разлику од зрачења изван опсега рада пре
дајника, ниво споредних зрачења може би
ти смањен приликом пројектовања уређа-

ја, при чему треба водити рачуна да се не
наруши пренос информација.

Стандарди у области испитивања
електромагнетске компатибилности

Брз развој и примена средстава и си
стема за комуникацију, информационе
технологије, као и система за производњу,
пренос и дистрибуцију електричне енерги
је, довео је до високог пораста нивоа
електромагнетских сметњи (вештачки из
вори), које покривају фреквенцијско подруч
је од неколико десетина херца до неколи
ко стотина гигахерца. Како је фреквенциј
ски спектар природни, ограничени ресурс
који припада читавом човечанству, то је
овај проблем захтевао детаљније разма
трање кроз техничке, административне,
економске и социјалне захтеве. Да би се ко
ришћење фреквенцијског ресурса усклади
ло са интересима појединих земаља, како
са становишта корисника тако и са стано
вишта произвођача, основане су бројне ме
ђународне и националне организације ко
је се баве проучавањем електромагнетских
сметњи.

Од међународних организација најзна
чајније су: Међународна електротехничка
комисија IEC, Међународни саветодавни ко
митет за радио-везе CCIR и Специјални ме
ђународни комитет за радио-сметње CISPR.
Поред наведених организација, треба наве
сти и Међународну организацију за стандар
дизацију ISO која представља светску фе
дерацију националних институција за стан
дардизацију. Иначе, ISO уско сарађује са
IEC у вези са свим питањима стандардиза
ције у области електротехнике.

Из дугогодишњег рада поменутих и
других бројних међународних и национал
них организација, произашао је велики
број стандарда опште намене кроз које се
решавају наведени проблеми са технич
ко-административног аспекта. Према За
кону о стандардизацији, сваки произвођач
дужан је да пре стављања производа у
промет провери да ли он одговара одре
ђеном техничком пропису, под условима
и на начин утврђеним овим законом. Ова
обавеза се односи и на увозника, односно
заступника стране фирме при продаји ро
бе са консигнационог складишта. У САД
још од 80-их година постоји обавеза да,
поред војног сектора, и цивилни сектор
води рачуна о заштити опреме од елек
тромагнетских утицаја околине (пре свега
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опреме у електроенергетским системима,
поштама, железници и др.).

У свету постоје многобројни цивилни
и војни стандарди за ЕМС карактеристике
уређаја, опреме и система. Најпознатији
национални стандарди по којима се врше
испитивања производа на ЕМС су стан
дарди FCC (Federal Communications Com
mission), VDE (Verband der Elektrotechnik,
Elektronik und lnformationstechnik) и BS
(British Standard). Поред тога, постоје и
стандарди које доносе међународне орга
низације CISPR, IEC и др., од којих треба
навести CISPR, EN и IEC стандарде.

Најпознатији војни стандарди из обла
сти испитивања ЕМС су MIL стандарди ко
ји се користе за испитивање ЕМС каракте
ристика електричних, електромеханичких
и електронских уређаја и подсистема које
развија или набавља америчка војска.
При томе, MIL стандарди се односе на зах
теве (MIL-STD-461 ), методе мерења (MIL
STD-462) и термине и дефиниције (MIL
STD-463).

Ови стандарди су по први пут на цело
вит начин приказали проблематику ЕМС.
Вођено је рачуна не само о нивоима смет
њи (паразитна електромагнетска енергија)
које уређаји одају путем водова (conducted
emissions) и зрачења (radiated emissions) већ
и о њиховој осетљивости на спољне смет-

ње које долазе путем водова (conducted su
sceptiЬility) или путем електромагнетског по
ља (radiated susceptiЬility). При томе, елек
тромагнетска сусцептибилност је неспо
собност уређаја, опреме или система да без
погоршања раде у присуству електромагнет
ске сметње. У ствари, сусцептибилност је
недостатак имуности. С друге стране, иму
ност је способност уређаја, опреме или си
стема да без погоршања раде у присуству
електромагнетске сметње. Релативно честе
допуне и измене ових стандарда, посебно
стандарда који се односе на захтеве, одраз
су брзе промене технологија примењених
у изради нових средстава и њихове све ве
ће сложености. Наиме, строгост захтева за
висе не само од врсте уређаја већ и од ми
кролокације где ће бити уграђени (тенк, хе
ликоптер, авион, брод и сл.). У новије вре
ме, овим стандардима су обухваћени и зах
теви за комерцијалне уређаје, чиме је ре
гулисана све чешћа пракса коришћења
појединих уређаја опште намене у системи
ма посебне намене и обратно.

Крајем 80-их година прошлог века, у та
дашњој ЈНА изашли су стандарди народ
не одбране (СНО): СНО 1029/89, СНО
1762/89 и СНО 4077/89. Стандард СНО
1029/89 израђен је на основу MIL-STD-461 В
и представља захтеве којима се утврђују:
граничне вредности за дозвољени ниво



електромагнетских сметњи (ЕМ сметњи) и
граничне вредности за потребан ниво иму
ности на ЕМ сметње за електронска, елек
трична и електромеханичка средства нао
ружања и војне опреме (НВО). Стандард
СНО 1762/89 израђен је на основу MIL
STD-462 и њиме се утврђују мерна сред
ства и опрема, услови испитивања и мето
де мерења нивоа ЕМ сметњи и имуности
(отпорности) на ЕМ сметње електронских,
електричних и електромеханичких средста
ва НВО, према захтевима СНО 1029/89.
Стандард СНО 4077/89 утврђује захтеве и
методе испитивања карактеристика елек
тромагнетске компатибилности (ЕМС) сло
жених средстава НВО (борбена и неборбе
на возила, летилице, пловни објекти, итд.)
у која су уграђена електронска, електрич
на и електромеханичка средства НВО и њи
хов прибор.

Захтеви стандарда представљају ми
нимум који се сматра неопходним да се
обезбеди довољно велика вероватноћа
да ће одређени подсистем или уређај, ко
ји испуњава ове захтеве, функционисати у
оквирима пројектованих толеранција, ка
да буде радио у својој предвиђеној елек
тромагнетској околини.

Методологија мерења ЕМ сметњи

Методологија мерења обухвата при
прему мерења и поступак мерења. При
припреми мерења неопходно је изабрати
испитна место, мерну опрему и прибор.

Испитна место
Испитна (мерно) место се користи за

постављање испитиваног узорка, мерне
опреме и прибора, ради испитивања ЕМ
сметњи. У спровођењу ових испитивања
неопходно је да ниво сметњи амбијента
(околине) буде довољно низак, како би би
ли сигурни да сметње долазе од испитива
ног узорка, а не од неког другог извора.
Томе треба додати и захтев да вршна
вредност измереног нивоа електромагнет
ске околине треба да буде за 6 dB нижа од
захтева које испитивани узорак треба да
испуни. Због тога се више од 99% мерења
спроводи у затвореним испитним местима
- екранизованим просторијама (Фарадејев
кавез, анехоична и полуанехоична соба).

Поред затворених испитних места, по
стоје и специјално адаптирана отворена
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Слика2 - Испитивање
на отвореном простору (OATS)

испитнаместа. Кададимензијеиспитива
ног сложеног средства посебне намене
онемогућавају његов смештај у екранизо
ваним просторијама, или смештај мерних
антена на удаљеност најмање 1 m од зи
дова екранизованихпросторија,или карак
теристике испитиваногсложеног средства
онемогућавају употребу екранизованих
просторија, испитивање ЕМС може се
обавити и на чистом равном терену. На
слици 2 приказанје један отворен простор
(OATS-Open Агеа TestSite), који предста
вља покушај симулације полупростора
ограниченог савршено проводном равни.

У овом случају испитивањатреба оба
вљатина местимаи у време када електро
магнетскасредина не може утицати на ре
зултате мерења. Практична конструкцио
на ограничења OATS-a су: коначна вели
чина равне подлоге, неправилности повр
шине подлоге, несавршена проводност
подлоге и рефлектујућиобјекти у близини.
Ограничењевеличинеравнеподлогеје не
избежно. При томе, типичан захтев је да
подлога буде равна и без препрека у про
сторуелипсе,са главномосом најмањедва
путавећомод хоризонталногмернограсто
јања и мањомосом најмањепута већомод
мерног растојања. Генерално, електро
магнетскасредина (околина) временскије

зависна и њен опис може захтеватистати
стички приступ.

Међутим, за испитивање поља смет
њи потребно је обезбедити врло велико
слабљење испитног места. Овај захтев је
могуће остварити само помоћу екранизо
ване просторије.

Екранизована просторија, или екра
низована соба као што се понекад зове,
користи се за мерење електричних карак
теристика гдеје захтеван низак ниво елек
тромагнетске околине или где мора бити
задржано потенцијално зрачење. Главна
предност екранизоване просторије састо
ји се у томе што се мерења ЕМ сметњи
обављају у простору који је RF изолован
од спољашњег света. Њена употреба је
значајна тамо где би мерење зрачења,
због високог нивоа сметњи амбијента,
обично било немогуће.

За потребе испитивања ЕМС средста
ва посебне намене (за потребе Војске Ср
бије) користи се екранизована просторија
- Фарадејев кавез. Поред тога, у новије
време користи се и анехоична соба за ме
рења на 3 m. Фарадејев кавез је просто
рија са зидовима од металне мреже или
лима, намењеназа електромагнетскораз
двајање унутрашње и спољашње околи
не. Његова употреба је проширена на



Слика 3 - Испитни простор у Фарадејевом кавезу

велики број апликација, као што је зашти
та радних људи близу веома снажних ра
дарских положаја, поуздана заштита од
извора RF зрачења и заштита осетљивих
уређаја као што су био-медицински ин
струменти и компјутери.

Мерења у Фарадејевом кавезу врше
се на 1 m растојања од средства, тако да
се при мерењима за фреквенције испод
ЗОО MHz ради о тзв. блиском пољу.Један
од проблема испитивања у екранизованој
просторији јесте да резултати испитива
ња зависе од међусобног положаја сред
ства које се испитује и мерних антена.

На слици 3 приказан је испитни про
сторједног дводелногФарадејевогкавеза.

Испитивањеефикасностиелектромаг
нетскогоклапања врши се према стандар
ду MIL-STD-285.Ово испитивањесводисе
на мерење слабљења електромагнетског
поља при преносу из унутрашњости собе
у спољни простор, или обрнуто. При томе,
дефинисанје изборфреквенције,врстаме
рења и мерних поступака. Премастандар
ду, ефикасност електромагнетскогоклапа
ња Фарадејевог кавеза који се користи за
испитивање ЕМ сметњи треба да буде 80
dB у фреквенцијском опсегу испитивања.
Исто тако, слабљење мрежног филтра на
фреквенцијама изнад 15 kHz треба да
буде 80 dB.

Мерна средства и опрема
За мерење ЕМС користе се мерни

пријемници, комплет антена, струјне сон
де (еквивалентна мрежа), сигнал-генера
тори, RF појачавачи,ослабљивачи(атену
атори) и др. На слици 4 приказан је мерни
просторједног дводелног Фарадејевог ка
веза. Мерни пријемници могу бити: мера
чи поља и/илианализатори спектра. У ко
мерцијалнимстандардимаили стандарди
ма опште намене,у зависностиод типа ЕМ
сметњи, користе се три врсте детектора:
детектор вршне вредности, детектор ква
зивршне вредности и детектор средње
вредности.У војним стандардима користи
се искључиво детектор вршне вредности.

Анализатори спектра су због своје мо
гућности непосредног приказивања цело
купног фреквенцијског мерног опсега на
шли широку примену у многим развојним
и испитнимлабораторијама.Међутим,и по
ред наведене погодности, анализатори
спектра имају извеснаограничењау одно
су на мераче поља, о чему треба водити
рачуна уколико се желе тачна мерења.

Потенцијалнипроблеми примене ана
лизатора спектра за мерење нивоа ЕМ
сметњи су:

- недовољна осетљивост,
- радулазнихколау областизасићења,
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Слика4 - Мерни простор у Фарадејевом кавезу

- генерисање продуката нелинеарних
изобличења.

Сигнал-генератори и RF појачавачи
користе се за потребе испитивања имуно
сти на сметње када је потребно постићи
одређени ниво поља или струје којим ће
бити излаган испитивани уређај.

За мерење нивоа радијационих ЕМ
сметњи користе се сензори за магнетско,
електрично и електромагнетско поље. За
мерењенивоамагнетскогпољасметњико
ристи се рам или петља (loop) антена. За
мерење нивоа електричног поља сметњи
користесе следећеантене:пасивнаштап
антена (поредпасивнеантене, користисе
и активна штап-антена), биконусна ан
тена (понекад се користе и резонантне
дипол антене), конусна логаритамско
спирална (лог-спирална) антена и левак
антена са двострукимгребеном.

За мерење нивоа кондукционих ЕМ
сметњи користе се калибрисане струјне
сонде, у облику стезаљке, одговарајуће
осетљивости. Мерења се могу вршити на
једном проводнику или уснопљеном воду
(каблу) са више проводника, уземљеним

или повезаним тракама и на спољним пр
оводницимаоклопљених водоваи коакси
јалних каблова. Поред струјне сонде, за
мерење нивоа кондукционих ЕМ сметњи
користи се и еквивалентна мрежа (LISN -
Line lmpedance StaЬilization Network).
Еквивалентна мрежа представља елек
трично коло уметнуто у вод мрежног на
пајања испитиваног средства. При томе,
задатак еквивалентне мреже јесте да
обезбеди,у датом фреквенцијскомопсегу,
специфицирану импедансу оптерећења
за мерење напона сметњи, као и распре
зање испитиваног средства од мреже за
напајање.

Поступак мерења
Поступци мерења описани су одгова

рајућим методама, које су саставни део
стандарда. Сваки стандард специфицира
одређене методе испитивања из ЕМС.

Због ограниченог простора, у раду ће
бити приказана метода испитивања RE
102 (RE - Radiated Emission) према стан
дарду MIL-STD-461Е.



Слика 5- Испитивање сметњи RE 102 у анехоичној соби

На слици 5 приказана су мерења нивоа
ЕМ сметњи биконусном антеном, у фре
квенцијском опсегу од ЗОMHz до 200 MHz.

Приликом испитивања, мерна антена
се поставља наспрам оне странице испи
тиваног средства која има највећу површи
ну отвора и највећу кумулативну дужину
спојних каблова. Ако испитивано средство
обухвата више јединица у заједничком ра
му, према антени се окреће предња или
задња страна средства. У случају када се
на једној страни налази више отвора (нпр.
предња плоча), а са друге већа кумулатив
на дужина спојних каблова (нпр. задња

страна), треба испитати обе стране. При то
ме, ниједна тачка антене не сме бити на ра
стојању мањем од 1 m од зидова и 0,5 m од
плафона екранизоване просторије. Антену
треба постављати сукцесивно у положају за
вертикалну и хоризонталну поларизацију.

Мерења се могу вршити ручно или
аутоматизовано. Ручно мерење нивоа ЕМ
сметњи врши се тако што се мерним при
јемником (мерачем поља), детектором вр
шне вредности, претражи дати фреквенциј
ски опсег од ЗО MHz до 200 MHz, и мере
ње обави на најмање три фреквенције по
октави на којима је ниво ЕМ сметњи најве-
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Слика 6 - Резултати испитивања сметњи RE 102

ћи. При томе, бележи се највећа вредност
електричног напона. Поред тога, мерења
треба обавити и на критичним фреквенци
јама за испитивано средство (нпр. фреквен
ција локалног осцилатора, међуфреквен
ција, итд.). У нашем примеру, испитивања
су обављена аутоматизовано помоћу ана
лизатора спектра, детектором вршне вред
ности, када се врши претраживање или

пребрисавање, у фреквенцијском опсегу од
ЗОMHz до 200 MHz, и, при томе, од најма
ње три пребрисавања, забележи највећа
вредност електричног напона.

Резултати мерења
На слици 6 приказани су резултати

мерења јачине поља ЕМ сметњи за један



телекомуникациони уређај, у фреквенциј
ском опсегу од ЗО MHz до 200 MHz, за
вертикалну и хоризонталну поларизацију.

На основу шеме 6 може се закључити
да дати телекомуникациони уређај не ге
нерише поље сметњи (зелена линија) из
над дозвољене граничне вредности према
стандарду MIL-STD-461 Е (црвена линија).

У Техничком опитном центру, специја
лизованој војној научноистраживачкој уста
нови, већ дужи низ година обављају се ис
питивања електромагнетске компатибил
ности (емисија) средстава и система НВО
према стандардима посебне намене (стан
дарди народне одбране). Поред тога, Тех
нички опитни центар - Центар за испити
вање производа је акредитована лабора
торија за испитивање техничких произво
да који проузрокују радио-фреквенцијске
сметње.

Закључак

Развој електротехнике довео је до ве
лике концентрације разних електричних,
електромеханичких, електронских и теле
комуникационих уређаја и система на ма
лом простору, нарочито у војним средстви
ма (авион, брод, тенк). Намена већине
електронске опреме није зрачење енерги
је, али због објективно постојећих технич
ких несавршености, сва та опрема у току
рада ствара паразитно поље у својој око
лини (радијационе сметње), и, исто тако,
уноси кондукционе сметње у спојне и
енергетске каблове. У таквим условима се
укупни ниво електромагнетских сметњи
обично толико повећа да техничка реше
ња не могу да обезбеде потребан квалитет
без ограничавања, тј. нормирања нивоа
електромагнетских сметњи одговарајућим
стандардима. При томе, захтеви стандар
да представљају минимум који се сматра
неопходним да се обезбеди довољно ве
лика вероватноћа да ће одређени подси
стем или уређај, који испуњава ове захте
ве, функционисати у оквирима пројектова
них толеранција, када буде радио у својој
предвиђеној електромагнетској околини.

Да би се наведени проблем успешно
решио, потребно је пажљиво пројектовати
уређаје, размештати каблове и водове, спе
цијално оклапати уређаје, посебно обрати
ти пажњу на пројектовање јединице за на
пајање, дистрибуцију електричне енерги
је и др. При томе, није ни технички, ни еко
номски оправдано потпуно блокирати све
изворе сметњи, па осетљиви уређаји мо-
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рају радити у присуству бројних и снажних
ЕМ сметњи.

Производи који су имуни на електро
магнетске сметње, а у исто време нису ни
извор електромагнетских сметњи, увелико
су тражени на међународном тржишту.
Иако је цена таквих производа знатно ве
ћа, пошло се од практичног искуства да
већина производа треба и може да има
наведене карактеристике.
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СПЕЦИФИЧНОСТИ ИСПИТИВАЊА
СРЕДСТАВА ЗА НХБ ЗАШТИТУ ТЕЛА

Мајор др Радован Каркалић

3аштитне карактеристикесредставаза зашт.итутела зави
се од врсте примењеног заштитног материјала и концен
трације контаминанта. У оквиру досадашњег развоја и

производње одевних материјала намењених за заштиту тела од
високотоксичних материја израђеноје више врста заштитних мате
ријала. Они се могу сврстати у две основне групе. У првој су изо
лирајући материјали на бази еластомера или пластомера, а у
другој филтрирајући материјали, тј. танкослојни сорпциони угље
нични материјали. Основна предност изолирајућих материјала
огледа се у добрим заштитним својствима према ВТМ, а недоста
так је непропусност за ваздух и зној, што код корисника ствара
предуслове за појаву топлотног стреса.

*Аутор ради у Техничком опитном центру

Dпремање војника, али и цивила,
средствима за заштиту тела за

снива се на чињеници да је само војска
утренирана и опремљена средствима за
заштиту тела (средствима личне заштите
у целини) високо ефикасна при дејству
оружја за масовно уништавање. При деј
ству хемијског и нуклеарног оружја по-

требно је извршити целокупну личну за
штиту, која подразумева заштиту тела и
заштиту дисајних органа. Заштита тела се
односи, пре свега, на заштиту од дејства
пара/гасова, капи и аеросола високоток
сичних материја (ВТМ) и индустријских
опасних материја, које се адсорбују на ко
жи човека. Поред тога, тело се штити од



радиоактивних падавина, дејства горуће
напалм смеше и термалног импулса нук
леарне експлозије (ТИНЕ).

У складу са савременим захтевима за
заштиту тела у свету су дефинисана чети
ри нивоа личне хемијске заштите [1], који
су приказани на слици 1. Тим нивоима је
дефинисана специфична врста заштитних
средстава, од елементарне заштите у ви
ду радног комбинезона, наочара и рукави
ца' (ниво Д), преко заштитних комбинезо
на и потпуне херметизације уз употребу хе
мијске траке (cheтical tape) за додатну хер
метизацију (нивои Б и Ц), до потпуне инкап
сулације у савременим оделима опре
мљеним изолационим апаратима (SCBA
Self Contained Breathing Apparatus), којима
су опремљене најразвијеније земље све
та (ниво А).

LnolA llrdB LnolC LonlD

Слика 1 - Савремени нивои личне
заштите појединца

Заштитне карактеристике средстава за
заштиту тела зависе од врсте примењеног
заштитног материјала и концентрације
примењеног контаминанта. У оквиру доса
дашњег развоја и производње одевних ма
теријала намењених за заштиту тела од
ВТМ израђено је више врста заштитних ма
теријала. Они се могу сврстати у две
основне групе. У првој су изолирајући ма
теријали на бази еластомера или пласто
мера, а у другој танкослојни сорпциони
угљенични материјали, који су своју приме
ну нашли у производњи заштитног филтри
рајућег одела. Основна предност изолира
јућих материјала огледа се у добрим за
штитним својствима према ВТМ, а недоста
так у непропусности за ваздух и зној, што
код корисника ствара предуслове за наста
нак топлотног стреса.

1 Овде је приказан Tyvek®, чији је произвођач Ои
Ропt™, који налази све већу примену у свету због до
брих употребних карактеристика.

Средства за заштиту
тела изолирајућег типа

Све државе увеле су средства изоли
рајућег типа за заштиту тела. У свету се по
клања велика пажња производњи изолира
јућ их материјала и њиховом инкорпорира
њу у заштитна средства, са константним
захтевима за побољшање њихових упо
требних перформанси. Савремени трендо
ви развоја средстава за заштиту тела изо
лирајућег типа постављају високе захтеве
у погледу заштите.

Изолирајући материјали израђију се на
бази или еластомера или пластомера.
Они се производе као релативно дебљи
филмови еластомера и пластомера или се
каширају на основни текстилни материјал,
који је обично на бази полиамида, полие
стра или памука. Изолирајући материјали
представљају добру баријеру пролазу ВТМ
и честица радиоактивне прашине, а од ка
рактеристика ВТМ и самог материјала за
виси и време заштите. Од ових материја
ла израђују се заштитна одела, огртачи, ру
кавице, чарапе и чизме. За израду заштит
ног одела употребљавају се два типа ма
теријала: вишеслојни "сендвич" тип и осло
јени текстилни материјал.

Код првог типа баријерни филм матери
јала, као што је поливинил-хлорид, полиа
мид или полиестер, налази се у сендвичу из
међу шавом спојених полиолефинских фил
мова. Слојеви сендвич-система су биакси
јално оријентисани пре или после ламини
рања ради добијања бољих физичко-меха
ничких карактеристика. Укупна дебљина та
квих вишеслојних филмова је око 1ОО mm,
а површинска маса од 1ОО до 150 g/m2. При
тежем раду, где спада деконтаминација, ос
лојени текстилни материјали имају већу при
мену због много веће чврстоће у односу на
вишеслојне филмове. Бутил и перфлуоро
карбонска гума се нејчешће употребљава
ју за ослојавање, а површинска маса упо
требљеног текстилног материјала креће
се у ширем опсегу. Наиме, још је 1938. го
дине Ауерово заштитно одело, ознаке 201,
било такво да је обезбеђивало потпуну за
штиту за кориснике "захваљујући примење
ним јединственим материјалима и дизај
ну, у комбинацији са посебним рукавицама,
чизмама и преклапајућим ивицама и шаво
вима". Изолирајућа одећа последње гене
рације израђује се од неопрена, хајпалона,
витона или вишеслојних ламината.

Изолирајућа средства своде губитке
на минимум и омогућавају да корисник у нај-
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краћем могућем времену достигне одгова
рајућу функционалну оперативност. Зато се
у свету поклања велика пажња производњи
ових материјала, са константним захтеви
ма за побољшање употребних перфор
манси изолирајућих средстава. Савремени
трендови развоја средстава личне зашти
те, самим тим и средстава за заштиту тела
изолирајућег типа, постављају строге зах
теве које није лако испунити. Свака нова ге
нерација заштитних средстава тражи неки
нови захтев чија реализација омогућава из
раду квалитетнијег средства. При томе,
треба напоменути да изолирајућа средства
имају добра заштитна и лоша физиолошка
својства; односно, ова средства пружају но
сиоцима одговарајуће топлотно оптереће
ње, које резултује топлотним стресом са ма
њим или већим последицама, при раду
средњег и већег интензитета и раду у то
плом окружењу. Средства за заштиту тела
на бази изолирајућих материјала каракте
ришу се добрим заштитним својствима од
дејства ВТМ, али су физиолошки врло не
подобна због непропусности за ваздух. Ко
ришћењем ових средстава продукује се од
говарајуће топлотно оптерећење, које при
раду средњег и већег интензитета, нарочи
то у топлој околини, резултује топлотним
стресом са мањим или већим последица
ма. Топлотни стрес може се јавити у компен
зованом и некомпензованом облику. Ком
пензовани топлотни стрес јавља се када је
губитак топлоте у равнотежи са њеним
стварањем, тако да се може достићи рав
нотежно стање унутрашње температуре
при датој физичкој активности (steady-sta
te). Обично је присутан при већини актив
ности везаних за реализацију наменских вој
ничких задатака. Некомпензовани топлот-

ни стрес јавља се када захтеви за одавањем
топлоте превазилазе евапоративни капаци
тет околине. Током њега организам не мо
же да постигне равнотежно стање унутра
шње температуре, тако да она расте све док
се не достигне физиолошка граница и не до
ђе до исцрпљења. С обзиром на то да до
лази до брзе акумулације топлоте и топлот
ног оптерећења корисника, време ношења
изолирајућих средстава је лимитирано у за
висности од спољне температуре.

Изолирајућа заштитна средства имају
највећу примену при извођењу деконта
минационих радова. На слици 2. приказан
је поступак радиолошке деконтаминације
уз употребу изолирајућих заштитних сред
става и савременог уређаја за деконтами
нацију из групе средстава sanijet.

Од изолирајућих заштитних средстава
у опреми ВС налази се изолирајуће заштит
но одело МЗ (дводелно) и заштитни комби
незон М5 (једноделни), Тренутно се у фа
зи развоја налазе нове верзије комбинезо
на, које би требало да супституишу моде
ле претходне генерације и својим каракте
ристикама представљало би савременије
и перспективније решење.

У групи савремених средстава овог ти
па налазе се модели Tyvek® и Tychem С, F
и ТК, чији је произвођач DuPont™. Tyvek®
је .неткани" материјал, који је израђен од
веома финих филамената НОРЕ (полиети
лен високе густине).

Упркос својим недостацима, везаним за
лимитирајуће време употребе у условима
повишене температуре, смањену флекси
билност и слично, изолирајућа одећа ће и
даље фигурирати у опреми јединица ВС и
страних о/с. Захваљујући добрим заштит
ним карактеристикама од дејства ВТМ, а у

Слика 2 - Коришћење изолирајућих заштитних средстава при извођењу
деконтаминационих радова



спрези са изолационим апаратима и систе
мима за хлађење тела, изолирајућа за
штитна одећа омогућава потпуно изврша
вање задатака у условима хемијске конта
минације, као што су хаварије на производ
ним постројењима, хемијски удеси при
транспорту опасних материја, итд.

Средства за заштиту
тела филтрирајућег типа

Средства за заштиту тела филтрира
јућег типа представљају савремени кон
цепт заштите тела који је усвојен у многим
земљама. Филтрирајући материјали су
пропустљиви за ваздух и водену пару,
"дишу" и физиолошки су знатно подобни
ји од изолирајућих материјала.

Филтрирајућа заштитна средства омо
гућавају корисницима дужи боравак на
контаминираном земљишту, обављање
сложенијих задатака, уз задржавање до
брих заштитних својстава од дејства ВТМ.
Ова заштитна средства могу се носити пре
ко веша, а у условима нижих температура
преко пододела или стандардне ратне
униформе. Састоје се од блузе и пантало
на, а најчешће израђују у три величинска
броја (мало, средње и велико). Изглед раз
личитих модела, израђених у дводелној ва
ријанти или форми комбинезона, приказан
је на слици 3.

Од ОФЗ се захтевају добра заштитна,
физиолошка, физичко-механичка и друга
употребна својства, што проблем избора,
израде и конструкције материјала и сред
ства у целини чини знатно сложенијим. На-

ведени захтеви, у условима садашњег
техничко-технолошког развоја, условљава
ју израду ОФЗ од два танкослојна перме
абилна материјала: спољњег и унутрашњег
слоја [2-4]. Имајући у виду чињеницу да је
спољни слој најчешће израђен од комби
нације памука и полиестра, омогућено је
вишебојно маскирно бојење тканине. У
складу с тим, израђене су и различите ма
скирне варијанте овог средства, погодне за
употребу у различитим подручјима света.

Стални напредак у области развоја
материјала и побољшања технологије из
раде условили су развој ОФЗ у форми не
колико генерација ових средстава (прва,
друга, трећа и четврта генерација). С об
зиром да су спољни и унутрашњи слој
ОФЗ интегрисани у једну целину (спојени
шивењем на саставним местима), њихов
спој у пракси често се назива "сендвич
материјал".

Текстилни носач може да буде израђен
од мешавине различитих влакана, што у
крајњем случају зависи од постављених
тактичко-техничких захтева. Мора се одли
ковати малом површинском масом, дебљи
ном и добрим физичко-механичким и хемиј
ским карактеристикама. Када су у питању
сфере АУМ, полазне компоненте су, најче
шће, полистирен и дивинилбензен. При из
бору везивног средства препоручује се ши
роки спектар еластомера и пластомера: по
лиакрилат, латекс, полиуретан, полисул
фон, политетрафлуоретилен, полиетилен,
полипропилен, полиамид и сл. Везивно
средство мора омогућити изразито јаку ве
зу сфера на текстилном материјалу, како
би унутрашњи слој могао издржати сва
предвиђена напрезања, без смањења за-

Слика 3 - Различити модели филтрирајућих заштитних средстава



штитних својстава. Начин наношења сфе
ра и њихово распоређивање на носачу
представља тајну (тзв. know-how) техноло
гију. Технолошки поступак израде сфера
АУМ заснива се на кополимеризацији иза
браних полазних полимера, карбониза
цији и активацији кополимера, истражива
њу оптималне температуре и временског
интервала за различите фазе процеса из
раде сфера. Технолошки поступак везива
ња сфера АУМ је свакако један од најсло
женијих проблема у изради тог материја
ла. На текстилни носач прво се наноси ле
пак типа "hot melt", а затим се врши вези
вање сфера. Температурни третман топи
лепак, тако да након хлађења честице
сферног сорбента остају чврсто везане за
површину текстилног материјала.

Почетком 90-их година прошлог века у
оперативну употребу наших оружаних
снага уведен је ОФЗ-М1, чија је примена
знатно унапредила квалитет заштите те
ла. Посебан квалитет овог средства огле
дао се у могућности његове употребе у
форми стандардне ратне униформе. Ду
гогодишња истраживања у ВТИ-у и испи
тивања у ТОЦ-у показала су да старији
модели ОФЗ поседују заштитна својства
од ВТМ на нивоу 6 h и омогућавају зашти
ту од ТИНЕ и капи горуће напалм-смеше.
С обзиром на то да припадају првој гене
рацији овог средства, поседовали су не
достатке: у унутрашњем слоју садржали
су угљенични прах и карактерисали се ве
ћом крутошћу (спутавање корисника и

отежано паковање средства), време за
штите било је краће, а угљенични прах је
при отирању корисника бојио у црно.

У данашње време употреба ОФЗ пред
ставља неопходан услов за остварење пот
пуне противхемијске заштите у ситуација
ма када се не може примењивати изолира
јућа заштитна одећа. Због описаних недо
статака констатованих на испитиваним
моделима ОФЗ, врше се даља истражива
ња и развој, како би се израдила средства
у која би били инкорпорирани савремени
ји материјали, а која би се карактерисала
новијим техничко-технолошким решењима
и пружала боље физичко-механичке, функ
ционалне, заштитне карактеристике и фи
зиолошку подобност.

Испитивање карактеристике
квалитета

У зависности од постојећих тактичко
техничких захтева (ТТЗ), прописа о квали
тету производа (ПКП), декларисаних карак
теристика (ДК), стандарда (ISO, EN, ASTM,
DIN, ГОСТ, СРПС и СНО) или других зах
тева наручиоца испитивања, реализју се
испитивања по унапред дефинисаним пр
оцедурама и упутствима.

У складу са наменом производа, изра
ђује се програм и план испитивања, у који
се уграђују све активности, извршиоци и по
требно материјално обезбеђење. Финални



производ реализованог процеса испитива
ња предметног средства представља ела
борат, односно извештај о извршеном за
вршном или верификационом испитивању.

Главне карактеристике квалитета сред
става за НХБ заштиту тела могу се класи
фиковати у неколико категорија:

• масене и геометријске карактеристике,
• функционално-безбедносне каракте

ристике:
- заштитна моћ на дејство ВТМ,
- заштитна моћ на дејство ТИНЕ (сли-

ке 4. и 5),
- заштитна моћ на дејство горуће "на

палм-смеше" (слике 6. и 7),
- самогасивост изражена индексом ки-

сеоника,
- отпорност на деловање плесни,
- отпорност на деловање слане магле,
- водоодбојност/водонепропустљи-

вост, итд.

Слика 4 - Изглед испитних епрувета
гумених производа након испитивања

отпорности на дејство ТИНЕ

Слика 5 - Изглед испитних епрувета
текстилних материјала након испитивања

отпорности на дејство ТИНЕ

Слика 6 - Изглед испитне епрувете
гуменог производа након испитивања

отпорности на дејство горуће напалм
смеше

Слика 7 - Изглед испитних епрувета
текстилних материјала након испитивања

отпорности на дејство
горуће напалм-смеше

• физичко-механичке карактеристике:
- површинска маса,
-дебљина,
- прекидна сила,
- прекидно издужење,
- отпорност на цепање,
- отпорност на пробијање - прскање

(слика 8),
- отпорност на пилинг,
-угао гужвања,
- густина петљи,
- укошеност плетени не,
- отпорност на хабање до прекида пр-

ве нити,
- херметичност (слика 9),
- пропустљивост ваздуха и
- пропустљивост водене паре.

• хемијске карактеристике:
- сировински састав,
- скупљање при прању и хемијском чи-

шћењу,
- отпорност према дејству уља (олео

фобност),
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Слика 8 - Испитивање отпорности
на пробијање (прскање)

Слика 9 - Испитивање херметичности
изолирајућих заштитних средстава
у лабораторијама фирме MSA-Aиer

- рН воденог екстракта,
- постојаност боја на светлост, хемиј-

ско чишћење, прање, зној, воду, мор
ску воду, трење на суво и трење на
мокро.

• маскирне карактеристике (дезен, тон,
сјај и дифузна рефлексија).
Имајући у виду чињеницу да се неке

карактеристике могу проверити једино у
инфрацрвеној (ИЦ) области, маскирне ка
рактеристике одеће се са тог становишта
могу поделити у две основне групе:

- карактеристике које утичу на контраст
према околини (температура и еми
сивност површине материјала оде
ла), тј. уклапање (стапање) маскирно
сти одела и околине. На укупну темпе
ратуру одела утичу апсорпциона свој
сва материјала, термоизолациона
својства материјала и укупна структу
ра одела (вишеслојност, величина и
распоред отвора), а сопствено зраче-

ње одела зависи од емисивности ма
теријала одела,

- карактеристике које утичу на пренос то
плотног зрачења (могућност пригуше
ња топлотног зрачења са камуфлира
ног објекта - ефикасност радијационе
препреке - трансмисија одела).
Приликом примене маскирних одела

у ИЦ подручју спектра могу се уочити раз
личити утицаји који се морају разматрати
при дефинисању скупа параметара који
описују маскирну ефикасност одела. Ути
цаји метеоролошких услова и околине на
контраст су следећи:

- апсорпција зрачења Сунца повећава
температуру (погоршава контраст),

- киша врло брзо доводи до уједначава
ња контраста и

- постојање јаких дисконтинуитета при
усаглашавању одеће са околином,
који су променљиви током дана (нпр.
загрејани друм и хладна одела).
На укупан ниво пригушења топлотног

зрачења утиче:
- структура одела (једнострука или ви

шеструка), облик и распоред отвора и
- преностоплоте кондукцијом,конвекцијом

или зрачењем на структуруодела којидо
води до повећења температуре мреже.

Уколико средства за заштиту тела мо
рају поседовати специфичне маскирне ка
рактеристике у ИЦ области спроводе се
снимања термовизијском камером. На сли
ци 1Оприказан је један од термовизијских
приказа испитиваних модела војничких
униформи у "IRON" и "Ыack&white" моду
(најприменљивији у војне сврхе).

Слика 1О- Термовизијски приказ
испитаника у различитим моделима

војничких униформи



Ефикасност маскирања зависи од ти
па и карактеристика примењеног сензора,
као и од захтеваног нивоа визуелне перцеп
ције маскираног објекта. Провере маскир
не ефикасности ИЦ маскирних одела мо
рају бити везане за резултате испитивања
у реалним условима на терену. Лаборато
ријске методе морају бити у корелацији са
испитивањима на терену, односно њихови
резултати морају бити једнозначно везани
са резултатима испитивања у реалним
условима. Са друге стране, методе мора
ју бити тако конципиране да резултати бу
ду у потпуности поновљиви.

Све наведене карактеристике биће
испитане у Војнотехничком институту, ТОЦ
у и другим акредитованим лабораторијама
у земљи и иностранству.

Ради добијања што потпуније и квали
тетније оцене о средству, реализују се и
опитно-експлоатациона испитивања уз
ангажовање потребног броја испитаника
(добровољна основа). Уколико наведена
средства долазе у директан контакт са ко
жом корисника реализују се и испитивања
алерголошко-иритативних својстава мате
ријала (слика 11).

Наведене карактеристике се претход
но проверавају на новопроизведеним сред-

Слика 11- Учешће испитаника
у испитивањима квалитета заштитних

средстава

ствима (нетретираним узорцима). У скла
ду са наменом и ТТЗ врше се различита
климатска и механичка излагања различи
тим климатским и механичким условима, а
затим се врши поновна провера свих на
ведених карактеристика. Након тога врши
се статистичка обрада резултата испити
вања и израда елабората о спроведеном
испитивању.

При провери QMS-a (the Quality Mana
gement System) према захтевима стандар-



Снимио: Д. Банда

да SRPS ISO 9001 :2001 уочљива су два то
ка провере, који су међусобно повезани -
вертикални и хоризонтални. Под вертикал
ним током подразумавају се процеси који
се односе на управљачке токове, а хори
зонталним процеси окренути ка купцу.
Кроз вертикални ток провере потврђује се
дефинисана политика квалитета, а циље
ви квалитета примењују, усмеравају и по
крећу организацију у смислу стварања
додатне вредности и сталног побољшања.
Кроз хоризонтални ток провере проверава
ју се процеси окренути ка купцу, њихова ме
ђусобна веза и интеракција, како би се по
стигло оно што се од њих очекује. Међусоб
на веза такве провере приказана је на сли
ци 12. и примењује се при свим активности
ма испитивања средстава АБХО и личних
интендантских средстава у ТОЦ-у.

На слици 13 дат је савремени приказ
тестирања и оцењивања средства личне

- ~.·""" -
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~ §:
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Слика 12 - Међусобна веза хоризонталног
и верикалног тока провере

заштите, тзв. пирамида, која укључује све
елементе неопходне за реално оцењива
ње квалитета средстава и приказује при
мену системског приступа (Charles Walker
Dugway Proving Ground US Department of
Defense).

У лабораторијским испитивањима у ве
ликој мери се користе "роботизовани ма
некени" који поседују велики број интегри
саних сензора ради истовремене аквизи
ције већег броја испитиваних параметара.
Суштина њихове примене је да се ангажо
вање људи у лабораторијским испитивањи
ма сведе на минимум и омогући поуздана
детекција и идентификација тест-агенса у
различитим амбијенталним условима. Је
дан од примењиваних модела је и PETMAN
који је приказан на слици 14. и пружа мо-

Operalionally
Re/evanl
Modelfng

Performance
Modeling

Componenl Tesllng
(Masks, Boots.

Gloves. Fllters)

Materials Testing
(Swatch and Ffltrate Materlals)

Слика 13 - Приказ пирамиде тестирања
и оцењивања заштитних средстава



Слика 14 - Примена роботизованог
манекена у испитивањима квалитета

заштитних средстава

гућност сталне доградње уз велики степен
прилагодљивости условима испитивања.

Закључак

Употреба изолирајућих и филтрирају
ћих средстава у Војсци Србије представља
неопходан услов за остварење потпуне ну
клеарно-хемијско-биолошке заштите поје
динца у свим акцидентним ситуацијама. У
ситуацијама када се не може применити
изолирајућа заштитна одећа, могућа је
примена филтрирајућих заштитних сред
става која у одређеним условима пружају
потпуну заштиту корисника. Тренутно се у

свету, па и у нашој земљи, врше даља ис
траживања и развој, како би се у наведе
на средства инкорпорирали савремени
материјали. Таква заштитна средства ка
рактерисала би се новијим техничко-техно
лошким решењима, а њихов квалитет би у
потпуности одговарао свим условима мо
дерног "хемијског рата".
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ПИРАТИ У ВОДАМА ОКО РОГА АФРИКЕ
- ВОЈНА ОПЕРАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
"АТАЛАНТА"

Мајор Владан Станић

н чланку је описна ситуација у водама око Рога Африке,
кроз анализу, учесталост и тактику пиратских напада у
протеклих десет година. Разматрајући пиратство и ње-

гов утицај на поморску безбедност, аутор анализира изворе овог
феномена, подручје деловања, његов карактер и јаку повезаност
са другим облицима међународног криминала и политичким акте
рима у Сомалији.

*Аутор ради у Управи за међународну војну сарадњу

сваке годинедешава се на стотине
пиратских напада, а модерни пи

рати постају све софитициранији, смели
ји и насилнији него икада. Криминалниакт
пирата више није ограничен само на
пљачку већ укључује и друге насилне ак
те попут отмице на мору, киднаповања,
убиства, тортуре, итд. Данас модерни пи-

рати представљају "скривен", али озби
љан проблем у многим деловима света и
увек актуелан изазов и ризик за бродове и
њихове посаде. Тако је борба против пи
рата данас изазов и за целу међународну
заједницу, јер повећање броја пиратских
напада последњих неколико година знат
но је утицало на безбедност пловидбе и



проузроковало економску штету у међу
народној размени робе морским пловним
путевима.

Деловање пирата у водама око Рога
Африке симптом је шире нестабилности
који погађа Сомалију и читав регион пуне
две деценије. Међународно призната
Прелазна савезна влада Сомалије (Tran
sitional Federal Gevernment of Somalia -
TFG) немоћна је да формира функцио
налну владу јединства, реконструише на
ционалну безбедност и створи услове за
владавину права.

Савет безбедности Уједињених нација
окарактерисао је овакво стање као прет
њу светском миру и предузео низ мера ка
ко би се смањила опасност по бродове
који плове у ризичним подручјима и ума-

1 Прва противпиратска операција НАТО под називом
"Савезнички добављач" (Operation Allied Provider) ре
ализована је у периоду октобар-децембар 2008. годи
не. У периоду од 24. марта до августа 2009. године
спроведена је операција "Савезнички заштитник"
(Operation Allied Protector), а од августа 2009. године
НАТО изводи операцију "Океански штит" (Operation
Осеап Shield). Операцију изводе две сталне поморске
групе SNMG-1 и SNMG-2, које се на задацима борбе
против пирата у зони патролирања ротирају. Одлуком
Северноатлантског савета од 17. августа 2009. године
мандат операције је продужен до краја 2012. године.

њила економска штета. Усвојене су резо
луције 1814, 1816, 1838, 1846. и 1851. и
1897,а све земље и релевантнеорганиза
ције су позване да пруже помоћ и учине
напор ради спречавања деловања пира
та. Северноатлантски војни савез (НАТО)
позитивноје одговориона захтевУједиње
них нација и, у складу са резолуцијамаСа
вета безбедности УН, покренуо неколико
војнопоморскихоперација ради обезбеђе
ња пратње бродова Светског програма за
храну (World Food Programme - WFP), ко
ји плове дуж обале Сомалије.'

Чланице Европскеуније донеле су од
луку да, у оквиру заједничке безбедносне
и одбрамбене политике ЕУ,дају допринос
постизању међународног мира и безбед
ности у складу са принципима Повеље
УН. Покренута је војна операција помор
ских снага ЕУ у којој су заинтересоване
земље чланице Европске уније, у сарад
њи са Прелазномсавезном владом Сома
лије, ставиле на располагање одређене
капацитете и средства за борбу против
пирата у водама Сомалије.

Такође, на челу са САД, у јануару
2009. године, за супротстављањеделова
њу пирата у саставу коалиционих помор
ских снага (Coalition Maritime Forces -

FS-SOMME
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CMF), формиране су Комбиноване намен
ске снаге 151 (ComЬined Task Force - CTF
151).'

Поред наведених поморских снага и
друге државе, попут Русије, Индије, Кине,
Јапана и других држава из региона, имају
распоређене бродове око Рога Африке,
ангажоване првенствено ради заштите
властитих трговачких бродова.

Према члану 101. Конвенције УН о пра
ву мора (United Nations Convention оп the
Law of the Sea - UNCLOS) из 1982. године,
"пиратство на мору" дефинише се као:

а) "сваки незаконити акт насиља, за
државање или сваки акт разбојни
штва, почињен у личне сврхе од
стране посаде или путника неког
приватног брода или приватног
ваздухоплова, а који су уперени на:
- отвореном мору, против неког

брода или ваздухоплова или про
тивлица или добаракоја се на њи
ма налазе;

- противбродаиливаздухоплова,ли
ца или добара на месту које није
под јурисдикцијом ниједне државе;

б) сваки акт добровољног учешћа у
коришћењу брода или ваздухопло
ва, када су ономе ко такву радњу
почини познате чињенице које том
броду или ваздухоплову дају обе
лежја пиратског брода или ваздухо
плова;

в) сваки акт који има за циљ да под
стиче на вршење радњи описаних
у ставовима а) и б) овог члана или
свака радња која олакшава вршење
истих".

Међународна поморска канцеларија
(lnternational Maritime Bureau - IMB) дефи
нише пиратство као "акт укрцавања или
покушаја укрцавања на неко пловно сред
ство са очигледномнамеромда се почини
крађа или неки другипреступуз постоја
ње намере илимогућностида се примени
сила како би се тај акт извршио".

Узроци појаве пиратства

Пиратство је у одређеним деловима
света, а посебно уз обале Африке, већ не
колико година у сталном порасту. Постоји
више чинилаца који су довели до повећа
ња пиратских активности крајем 20. и по
четком 21. века. Кроз Аденски залив и дуж
обале Сомалије плови више од 16.000 бро
дова годишње. Повољан географски поло-

жај Сомалије, дуж поморских праваца од
велике важности, пружа пиратима велике
могућности у погледу избора брода према
којем ће починити криминални акт. У већи
ни осталих случајева ради се о сирома
шним државама региона у којима владају
унутрашње размирице или су у међусоб
ном оружаном сукобу, где су забележени
брзи раст популације, тешка економска си
туација, политичка корупција, спрега вла
сти и криминала, велика незапосленост, ни
ска примања и нестабилна безбедносна и
политичка ситуација. Такође, као један
од разлога наводи се и воља власника бро
дова и бродских компанија да радије пла
те откуп пиратима, него већи износ осигу
рања брода и терета. Пиратство у таквим
државама представља једини начин пре
живљавања, али уједно најбржи и најуно
снији начин зараде.

Развој технологије и електронике довео
је до смањења броја чланова посаде на ко
мерцијалним бродовима са једне стране,
а са друге омогућио пиратима употребу со
фистицираног наоружања, уређаја за гло
бално позиционирање, савремену опрему
за упад на брод, модерних чамаца опре
мљених снажним ванбродским мотори
ма, као и употребу интернета и истовреме
но лакши приступ информацијама о плано
вима и рутама бродова.

Мотивациони фактор

Основни мотив пирата је стицање про
фита. Профит у пиратским дејствима сти
че се крађом новца од чланова посаде,
продајом отете робе или брода, али и из
нудом новца од власника бродова и брод
ских компанија, па чак и од влада држава
или породица отетих чланова посаде. Из
нуда новца врши се застрашивањем, при
чему се прети нападом на личност или уни
штењем имовине.

Употреба силе од стране међународ
них поморских снага ради хапшења пира-

2 Централна команда поморских снага Сједињених
Америчких Држава (U.S. Naval Forces Central Com
mand - NAVCENT) командује Комбинованим намен
ским снагама CTF-150 (задуженим за борбу против
тероризма на мору, у подручју Црвеног мора, Аденског
и Оманског залива, Арапском мору и делу Индијског
океана), CTF-151 (задужена за борбу против пирата у
подручју Аденског залива, Црвеног мора, делу Арап
ског мора и западном делу Индијског океана), CTF-152
(задужена за пружање подршке током операције Endu
ring Freedom у Авганистану, у подручју Персијског за
лива и Арапског мора) и CTF-158 (у подручју северног
дела Арапског залива).
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та и њиховог процесуирања и ослобађања
талаца, довела је до повећања нивоа на
сиља пирата, који све чешће завршава
смрћу чланова посаде, због одмазде као
новог мотивационог фактора за извршење
криминалних дела. Претпоставља се да је
14. априла 2009. године напад пирата на
брод Liberty Sип, којије пловиоподамерич
ком заставом, извршен са намером да се
оштети или потапи брод и повреде, одно
сно ликвидирају чланови посаде као чин
освете за смрт три сомалијска пирата то
ком акције америчкихвојнихснагаза осло
бађање заробљеног капетана брода Ma
ersk А/аЬата неколико дана раније.

Учесталост пиратских напада

Подацио нападима пирата прикупља
ју се од 1992. године, када је забележен
знатан пораст броја напада. Фреквенција
пријављенихслучајева напада пирата ме
ња се од региона до региона и из године
у годину. Прави број пиратских напада
много је већи у односу на званични број.

Велики број морских подручја прогла
шен је опасним за пловидбу због великог
интензитета пиратских активности. На
основу података Међународне поморске
канцеларије (IBM) у Лондону, просечан
број пиратских напада на трговачке бро
дове у последњојдеценији је утростручен
у односу на деведесете године 20. века.
Тренутно се напади пирата најчешће де
шавају у подручју око РогаАфрике, у Гви
нејском заливу и Јужном кинеском мору.

У протеклих десет година, знатан по
раст броја напада забележен је 2009. го
дине. Од укупно 406 пријављених напада
пирата широм света, у подручју Аденског
залива, Арапског и Црвеног мора и запад-

ног дела Индијског океана, извршено је
217 пиратских напада. И поред знатних
мера које је предузела Међународна за
једница, пирати су наставили да успешно
изводе своја дејства. У водама око Рога
Африке у првих шест месеци 2010. годи
не извршено је 1ОО пиратских напада.

Врсте пиратства

Најопштија поделапиратства,изведе
на према опреми, наоружању, методама
напада, мотивима, избору циља и њего
вој удаљености од обале, може се извр
шити на два основна типа:

- пиратство малих и
- пиратство великих размера.

Пирати који припадају типу пират
ства малих размера живе у обалном под
ручју. Карактерише их сиромаштво, неор
ганизованост,наоружанису лаким оружјем
(пиштољ, нож) и нападају мање бродове
који плове недалеко од обале (једрилице,
јахте, рибарски бродови). Пирати врше
упад на бродове, претечлановима посаде
и отуђују личне ствари и новац посаде.

Пирати из пиратства великих разме
ра јесу чланови организованих криминал
них група. Овај тип пирата користи све
врсте стрељачког и преносног ракетног
наоружања, софистицирану опрему и са
телитске телефоне.Делују далеко од оба
ле - изван територијалних вода држава и
нападају велике бродове (танкере и кон
тејнерске бродове).

Сомалијски пирати су организовани
на различите начине, а чине их:

- индивидуалци (ситни криминалци),
- организоване криминалне групе и
- локалне побуњеничке групе.

Година 1994. 1 1995. 1 1996. 1 1997. 1 1998. 1 1999. 1 2000. 1 2001. 1 2002. 1 2003. 1 2004.
Бооiнапада 90 1 188 1 228 1 248 1 202 1 зоо 1 469 1 335 1 370 1 445 1 329

Табела 1. Преглед укупног броја напада
пирата у свету за период
1994-2004. година

Табела 2. Преглед укупног броја
напада пирата у свету и компарацији типова

напада за период 2005-201 О. година

Категорија напада/година 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. r51
Извршен напад 205 176 187 200 202 101
Упад пирата на брод 182 162 169 151 153 70
Отмица брода 23 14 18 49 49 31
Покушај напада 71 63 76 93 204 95
Употреба ватреног оружја 19 7 14 46 120 48
Покушај упада пирата на брод 52 56 62 47 84 47
Укупно извршених напада 276 239 263 293 406 196
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Графикон 1 - Укупанбројнападасомалијскихпиратау периоду2000-2009. година.
Извор: Годишњи извештаји Међународне поморске канцеларије (/МВ-/СС), 2003--2009. године

Извршен напад Покушај напада

Упад Употреба Покушај УкупноГодина/категорија напада Отмица упадапирата ватреног напада
на брод брода оружја пирата на

брод

2008. 3 42 39 28 112
Аденски залив 2 32 31 27 92
Територијалневоде Сомалије - 10 8 1 19
Сејшелска острва 1 - - - 1

2009. 1 47 114 55 217
Аденски залив - 20 64 32 116
Територијалневоде Сомалије 1 26 45 8 80
Црвено море - - 3 12 15
Арапско море - - - 1 1
Оман - 1 2 1 4
Индијски океан - - - 1 1

2010. 1 27 46 26 100
Аденски залив 1 11 13 8 33
Територијалневоде Сомалије - 16 27 8 51
Црвено море - - 4 10 14
Арапско море - - 2 - 2

Табела3. Прегледукупногбројанападасомалијскихпиратаи компарацијатипова
нападаза период2008-201 О.година

Подручје деловања
сомалијских пирата

Пирати делују у подручјима са висо
ким нивоом комерцијалне активности, др
жавама са малим ратним морнарицама и
слабим механизмима регионалне безбед
носне сарадње. Сомалијске воде пред
стављају подручјеса највећим ризиком од
извођења пиратских напада и оружане
пљачке на мору. Подручје деловања со
малијских пирата обухвата Аденски за
лив, Црвено море, мореуз Баб ел Мандеб
и део Индијског океана.

Пиратство у сомалијским водама по
следица је нефункционисања државне
власти и институција од избијања грађан-

ског рата 1991. године. Присуство пирата
је много година представљало локални
проблем, који је ескалацијом броја пират
ских напада у првој деценији 21. века по
стао међународни проблем и претња
међународном миру и безбедности. Се
верна обала Сомалије лежи на југу Аден
ског залива, кључног транзита за пролаз
бродова у Црвено море и луку Џибути и
обратно, чија је активност у порасту из го
дине у годину.Кроз воде Индијског океана
дуж југоисточне обале Сомалије води пут
робне размене између Азије и Источне
Африке, као и путни правац за бродове
који плове око рта Добре наде према др
жавама на западу Африке и лукама Јужне
и Централне Америке.

Према извештају генералног секрета
ра УН и састанка експертске групе, који је
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сазвао специјални представник за Сома
лију у новембру 2008. године, у сомалиј
ским водама делује неколико пиратских
група. Две главне групе, идентификоване
у извештају генералног секретара у марту
2009. године, биле су пиратска мрежа ко
ја је базирана у регији Пунтланд, дистрикт
Ејл и пиратска мрежа у региону Мудуг, ди
стрикт Харардера. Такође, мање пират
ске групе делују око сомалијских лука
Босасо, Квандала, Калула, Баргал, Хобио,
Могадишо и Гарад.

3 Најмасовније гусарење организовала је Краљевина
Енглеска у 16. веку. напад на трговачке и ратне бродо
ве земље која је била у рату са земљом у чијој су слу
жби били.
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Северна аутономна област Пунтланд
представља главни ослонац једне од нај
активнијих пиратских мрежа, која изводи на
паде са ове територије. Међутим, основна
карактеристика већине пиратских дејстава
са ове територије јесте да су напади извр
шени по наређењу врха власти регије Пун
тланд. Због тога се често о овим нападима
говори више као о последици гусарења не
го пиратства, јер је основна разлика изме
ђу пиратства и гусарења у томе што пират
ство подразумева кривично дело пљачке на
мору ради личних интереса, док гусарење
представља пљачку у служби државе.'

Организоване углавном на бази кла
новских веза и међусобних разлика, у ме
ђусобно удаљеним лучким градовима, пи-
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ратске групе имају различите могућности
и обрасце понашања и деловања, чинећи
при томе одговор међународне заједнице
на изазов и претњу отежаним.

Типичансомалијскипиратскитим опре
мљенје разнимврстамастрељачкогоруж
ја, као и ручним лансерима ракета. Тим је
укрцан надва или више чамаца опремље
них снажним ванбродским моторима. На
пади који се изводе далеко од обале реа
лизују се уз подршку тзв. "матичног" бро
да. То су најчешће рибарски и трговачки
бродовисредњевеличине,отетиу претход
ним акцијама. Познатису још под називом
"фантомски"или"бродовидухови",јер је из
вршено фалсификовање документације
брода након отмице брода. Земље које не
траже порекло брода приликом пререги
страције најчешћесу земље Јужне Амери
ке: Хондурас, Белизе и Панама.

Једна од основних карактеристика со
малијских пирата је задржавање терета и
чланова посаде бродова ради тражења
откупа. Сомалијски пирати циљано узима
ју бродове и њихове посаде као таоце,
при том остављајући чланове посаде, те
рет и брод нетакнут. Ова тактика пирата
се још увек ефикасно примењује због ја
ког упоришта пирата на копну, на терито
рији Сомалије, и у њеним територијалним
водама, из којих пирати могу да изводе
нападе и воде преговоре око откупа. Ка
да се разматрају подаци које је прикупи
ла Међународна поморска канцеларија
(IMB) на годишњем нивоу, начин делова
ња пирата око РогаАфрике у супротности

је са методама пиратских напада у југои
сточној Азији и западној Африци. Наведе
не пиратске групе укрцавају се на бродове
углавном ради крађе новца, личних ства
ри чланова посаде и лакшег терета. Ве
ћина сомалијских пиратских групадо сада
није показала жељу за лишавање живота
чланова посаде отетих бродова, јер сва
ки члан посаде "вреди" одређену суму
новца. Украјински брод Faina ослобођен
је у фебруару 2009. године након шест
месеци заточеништва у којем су га држа
ли пирати који су базирани у граду Харар
дери. Брод је превозио тенкове Т-72, као
и велике количине муниције и лаког нао
ружања. Након што је пиратима плаћен
откуп, брод са нетакнутим товаром је вра
ћен власнику.

Супротносомалијскимпиратима,пира
ти у другимделовимасвета,попутгрупако
је делују у југоисточној Азији и западној
Африци, чешће чине убиства или наносе
озбиљне физичке повреде члановима по
саде брода,јер је циљ нападаузимање ро
бе, а не тражење откупа за брод и робу.

Преговори око откупа одвијају се упо
требом сателитских телефона, уз учешће
трећих лица као медијатора који су у Со
малијиили некојдругојземљи.Међународ
не војне поморске снаге које плове у под
ручју деловања пирата избегавају акције

•опасавања како не би угрозили животе та
аца, иако поједине државе на својим
родовима имају укрцане тимове обучене
опремљенеза упад на брод и решавање

алачких ситуација.



Операција .Аталанта"

Савет Европске уније усвојио је 19.
септембра 2008. године Одлуку о зајед
ничкој акцији 2008/749/CFSP, којом је
формирано координационо тело у Брисе
лу (EU NAVCO) ради пружања подршке
активностима појединих држава чланица
ЕУ у спровођењу надзора и заштите бро
дова који плове у водама око Сомалије.

Координационо тело EU NAVCO је,
ради планирања и координације војних
снага ЕУ у операцији "Аталанта" и везе из
међу пловних састава у региону,успоста
вио ,,Поморскибезбедносни центар - Рог
Африке" (Maritime Security Centre - Horn
of Africa - MSCHOA), који прати кретање
бродова у региону и ажурира информаци
је о претњама и нападима пирата.

Европска унија покренула је 8. де
цембра 2008. године своју прву војну по
морску операцију .Атапанта" (European
UnionNavalForcesin Somalia- EU NAVFOR
Somalia -ATALANTA), у оквиру европске,
односно заједничке безбедносне и од
брамбене политике (Common Security and
Defence Policy - CSDP). Операција је по
кренута у складу са резолуцијама СБ УН
1814,1816,1838.и 1846,радизаштитебро-

дава којипревозехрануза Сомалијуу окви
ру Светског програма за храну (WFP), као
и заштите поморског саобраћаја у Аден
ском заливу и дуж обале Сомалије.

Мандат војне операције ЕУ .Атапан
та" обухвата:

- заштитубродоваСветскогпрограмаза
храну,који врше испорукухране расе
љеним лицима у Сомалији;

- заштиту трговачких бродова који пло
ве у подручју Црвеног мора, Аденског
залива и дуж обале Сомалије;

- предузимањепотребнихмера,укључу
јући и употребусиле, радиодвраћања,
спречавања, превенције и репресије
напада пирата и оружане пљачке на
мору у подручју извођења операције.

У операцији учествује око двадесет
бродова и авиона и више од 1800 људи.
Осим држава чланица Европске уније и
многе друге државе, које нису чланице
Уније, попут Норвешке, Хрватске, Црне
Горе и Украјине, такође пружају подршку
операцији упућивањем својих припадника
на бродове земаља партнера у зони опе
рације или у команду операције у Нортву
ду у Великој Британији.

Табела4. Тренутневојнопоморскеснаге
којеучествујуу операцији"Аталанта"

Држава Тип брода Назив брода
Помоћни брод за SPS PAТINOснабдевање горивом

Шпанија Патролни брод ESPS INFANTACRISТINA
Авион за извиђање и BARBO CN-235осматрање површине мора

Немачка Фрегата FGS KOELN
Фрегата FGS HAMBURG
Фрегата FS JACOUBET
Фрегата FS FLOREAL
Фрегата FS СОТ BOUAN
Помоћни брод за FS SOMMEснабдевање горивом

Француска Авион за извиђање и BREGUETATLANТIC
осматрање површине мора OBELIX ATL-2
Авион за извиђање и DASSAULT
осматрање површине мора FALCON F50
Авион за извиђање и BOEING
осматрање површине мора Е-ЗF SENTRY

Холандија Помоћни брод за HNLMSAMSТERDAMснабдевање горивом
Италија Фрегата ITS ZEFFIRO

Луксембург Авион за извиђање и SEAGULL MERLIN 111-А
осматрање површине мора (VICTORIA)

Шведска Патролни брод HSWMS CARLSKRONA
Грчка Фрегата HSADRIAS

Белгија Фрегата BS LOUISE MARIE



СТРАНЕ APMUJE

Војни бродови Европске уније патро
лирају у подручју јужног дела Црвеног мо
ра, Аденског залива и западном делу
Индијског океана, укључујући и Сејшелска
острва, и у непрекидном су контакту са
сталном поморском групом НАТО (Stan
ding NATO Maritime Group - SNMG), ком
бинованим наменским снагама (CTF-151 ),
као и руским, индијским, јапанским и ки
неским војним бродовима.

Војне снаге укључене у операцију мо
гу употребити силу, у смислу употребе ва
треног оружја, извршити хапшење, притвор
и трансфер лица осумњичених да су почи
нила дела пиратства, односно оружане
пљачке на мору у зони извођења операци
је. Војнопоморске снаге Европске уније мо
гу запленити бродове пирата или бродове
које су пирати отели, као и робу која је укр
цана на броду. Осумњичени могу бити
процесуирани у земљама чланицама
Европске уније или у Кенији, у складу са
потписаним споразумом између Европске
уније и Кеније од 6. марта 2009. године, ко
ји одобрава кенијским властима да проце
суирају осумњичене. Такође, споразумом
Европске уније и других држава, попут Сеј
шелских острва, регулисан је трансфер
осумњичених лица за почињена дела пи
ратства и оружане пљачке на мору.

Препоручени међународни
транзитни коридор (IRTC)

У августу 2008. године међународне вој
не поморске снаге земаља партнера уса
гласиле су се око успостављања поморско
безбедносног подручја патролирања (Ma
ritime Security Patrol Агеа - MSPA) у Аден
ском заливу ради безбедније транзитне зо
не за трговачке бродове препорученим
међународним транзитним коридором (ln
ternational Recommended Transit Corridor -
IRTC).

Бродови који плове кроз Аденски залив
имају обавезу да прате савете ,,Поморског
безбедносног центра - Рог Африке (MSC
HOA)" и плове кроз препоручени коридор.
Забрањен је пролаз бродовима између Со
малије и острва Сокотре, као и улазак у те
риторијалне воде Јемена, јер међународ
не војнопоморске снаге не могу пружити по
моћ нападнутим бродовима у територијал
ним водама Јемена. Транзитни коридор
обезбеђује прав пловни пут кроз Аденски

4 1 наутичка миља = 1852 метра; 1· на карти = 1
наутичка миља на мору.

залив, раздваја пловне путеве повећава
јући навигацијску безбедност и омогућава
комерцијалним бродовима безбедну уда
љеност од јеменских и сомалијских тери
торијалних вода. Приликом пловидбе кроз
препоручени коридор комерцијални бродо
ви координирају пловидбу са војнопомор
ским снагама Европске уније (EUNAV
FOR), односно Поморским трговачким опе
рацијама Уједињеног Краљевства (United
Кingdom Maritime Trade Operations - UK
MTO) или са Поморском канцеларијом
САД за везу (U.S. Maritime Liaison Office -
MARLO) у Бахреину.

Координате коридора су:
- источни транзит: 11° 48' N 045° Е; 11°

53'N 045°Е-14° 18'N 053°Е; 14° 23'N
053°Е;

-западни транзит: 11° 55'N 045°Е; 12°оон 045°Е-14° 25'N 053°Е; 14° зон
053°Е.

Препоручени међународни транзитни
коридор (IRTC) кроз Аденски залив

Оба пловна пута у коридору широка
су по пет наутичких миља са међузоном
ширине две наутичке миље.' Пловни пут
према западу налази се на северном де
лу коридора и одвија се у курсу 072°, а
према истоку на јужном делу коридора, у
курсу 252°.

Закључак

Решење проблема пиратства је у фор
мирању стабилне државе у Сомалији са из
грађеним функционалним државним инсти
туцијама и механизмима за спречавање де
ловања пирата. До успостављања ста
билне државе, алтернатива повећању без
бедности у региону огледа се у превентив
ним патролама које врше бродови морна
рица бројних држава, које су углавном не
довољне да пруже потребан ниво заштите
комерцијалним бродовима на тако великом



морском подручју. Европска унија пружа пу
ну подршку Мисији Афричке уније у Сома
лији (AMISOM), првенствено ради планира
ња и изградње капацитета за повећање
способности сомалијских снага безбедно
сти за борбу против било ког облика наси
ља и угрожавања људских права.'

Као део глобалне акције коју предузи
ма Европска унија ради управљања кри
зама широм света, операција .Атапанта"
представља прву војну операцију Европ
ске уније која се спроводи ради решава
ња сомалијске кризе, која има политички,
безбедносни и хуманитарни карактер.

Овом операцијомЕвропскаунијаје по
казала да мења своју доктрину и да неће
интервенисати само у оквиру мисија очу
вања мира и посредовањаизмеђу супрот
стављенихстрана. Радиостваривањабез
бедности на међународном плану, Европ
ска унија је опредељена за јачање своје
улоге и утицајау погледубезбедностии са
радње са другим организацијама и држа
вама.Покретањемвојнопоморскеопераци
је .Атапанта" Европскаунијаје доказалада
поседује капацитете и да можедати вели
ки допринос у очувању безбедности пло
видбе и изван Европе, као и да поседује
способностда делује самостално, незави
сно од НАТОи других међународнихвојних
и цивилних организација.

Европска унија је решена да, у сарад
њи са другим међународним и регионал
ним актерима, операцију против пирата у
водама око РогаАфрике спроведедо кра
ја и тиме уклони пиратство као узрок де
стабилизације међународне, регионалне
и националне безбедности и трговине.
Операцијом .Атапанта" остварен је пози
тивни учинак, тако да је број успешних на
пада на комерцијалне бродове знатно
смањен. Бројне поморске снаге ангажова
не у региону приморавају пирате да своја
дејства испољавају све даље и даље од
обале, што олакшава њихово хапшење и
процесуирање и уједно смањује њихов
укупан број у региону.

Успостављањубезбедностипловидбе
око Рога Африке, кроз транзитно подруч
је од изузетне важности за читав свет,иде
у прилог и чињеница да је мандат опера-

5 Европскаунијаје у априлу2010. годинепокренула
мисијуза обукусомалијскихснагабезбедностиEUSo
maliaTrainingMission- EUTMSomalia.

6 Одлукао продужењумандатаоперације.Аталанта"
усвојенаје у Бриселу14.јуна 201О. године(А104/1О).

ције .Атапанта" продужен до децембра
2012. године.6
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