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UVODNIK

P
отреба да се буде у корак са временом, савременим трендовима, новим научним
и технолошким достигнућима као и проницљивост и визионарство наших држав-
них и војних руководилаца, омогућили су да се 1912. године, само девет година на-

кон првог лета браће Рајт, у Србији формира Ваздухопловна команда са седиштем у Нишу.
Србија је била међу првим земљама у свету које су схватиле значај ваздушног простора и ваз-
духоплова за вођење рата и увеле ваздухопловство у своје војне јединице.

Развој српског војног ваздухопловства није била равна узлазна линија већ је био условљен
историјским догађајима и научно-технолошким достигнућима. Историја српског војног ваздухо-
пловства је богато испреплетена периодима снажног и убрзаног развоја и просперитета као и
тешким историјским искушењима којима су били изложени наш народ и наша држава, када је и
сам опстанак ваздухопловства довођен у питање. Од 1913. године и првих српских ваздухо-
пловних жртава, преко херојске одбране Београда од стране пилота 6. Ловачког пука у април-
ском рату 1941. године па све до 1999. године и одбране од НАТО агресије, када нико из плавог
строја, без обзира на снагу непријатеља, није рекао „не смем, не могу или нећу”, наши људи, и
на земљи и у ваздуху, јединствени – од војника до команданта и генерала, увек су били на ви-
сини задатка, часно бранећи слободно небо Србије. У свим одсудним историјским тренуцима,
српско војно ваздухопловство је са успехом положило испит из патриотизма и професионализма.

Година која је за нама, у којој је обележено 100 година стварања и развоја српског војног ваз-
духопловства, представља подсетник на ту богату традицију на коју морамо бити поносни. То је
такође био и наш дуг, како према многим генерацијама ваздухопловаца који су уградили своју
младост, енергију а многи и животе у развој српског војног ваздухопловства тако и према буду-
ћим генерацијама ваздухопловаца који ће доћи после нас.

После бурних ратних збивања током деведесетих година ХХ века, НАТО агресије из 1999. го-
дине и више од две деценије стагнације у развоју, Ваздухопловство и ПВО је у последњих 6–7 го-
дина прошло кроз фазу реорганизације и минималне модернизације. Основни критеријуми су били
рационалност, економичност и ефикасност. Циљ је био да се од постојећих ефектива задрже у упо-
треби перспективна средства и борбени системи, да се ВиПВО ослободи сувишних и застарелих
средстава, да се смање трошкови и обезбеди виша ефикасност система у извршавању тежишних
задатака до стварања услова за значајнију модернизацију вида ВиПВО.

У други век свог постојања, Ваздухопловство и ПВО улази са скромним борбеним потен-
цијалима, свакодневно извршавајући задатак контроле и заштите суверенитета ваздушног про-
стора Републике Србије. О значају и осетљивости наведеног задатка најбоље говоре могући
облици и последице угрожавања безбедности из ваздушног простора (отмице авиона, терористички
акти, илегална трговина и превожење људи, наркотика, наоружања и др.). Чињеница је да је ваз-
душни саобраћај генерално у снажној експанзији а посебну пажњу завређују летови којим се пре-
возе опасне материје. Током једне године, у ваздушном простору Републике Србије реализује се
неколико стотина летова са опасним материјама. Могуће негативне последице због удеса или мо-
гућност злоупотребе, намећу потребу изградње и одржавања способности за поуздану контролу
и заштиту суверенитета ваздушног простора. Због свих могућих облика угрожавања из ваздушног
простора, постоји опредељење и потреба да се целокупни ваздушни простор у Европи контролише
и штити. Није прихватљиво да постоје тзв „црне рупе” тј, ваздушни простор појединих земаља у
којима наведена контрола не постоји. То ће увек неко радити: или свака земља у границама свог
суверенитета или ће контролу и заштиту суверенитета ваздушног простора вршити неко други, под
одређеним условима, доводећи у питање и сам суверенитет. 

Осим тога, мора се истаћи и чињеница да је у време после завршетка хладног рата, у свету
вођено много ратова и оружаних сукоба различитог карактера, да је у највећем броју случајева
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сукоб почињао дејствима из ваздушног простора и да су ваздухопловна и противваздухопловна

дејства представљала преовлађујући садржај у почетном периоду рата која су пресудно утицала

на исход сукоба (заливски ратови, НАТО агресија на СРЈ, Либија,...). Генерално гледајући, по-

седовање респективних ваздухопловних и ПВО капацитета представља фактор стабилности у

региону и средство одвраћања од могућег угрожавања суверенитета одређене државе.

Напред наведени и други додељени задаци које извршава ВиПВО захтевају непрестано одр-

жавање корака са савременим светским токовима како би на ефикасан и функционалан начин

одговорили свим могућим изазовима, па стога и актуелна модернизација ВиПВО има вишеструки

значај како за Војску Србије тако и за Републику Србију.

Развој ВиПВО је дефинисан дугорочним планским документима који су усвојени у Скупштини

Републике Србије у току 2011. године. Полазна основа за пројектовање развоја су дефинисани

задаци које ВиПВО извршава, потребне способности које морамо да сачувамо и изградимо као

и стање постојећих ресурса који нису неограничени и који убрзано истичу. Основу будућег раз-

воја представља опремање вишенаменским борбеним авионом, савременим радарима и ра-

кетним системима различитог домета. Сви наведени сензорски и ватрени системи треба да се

обједине у један јединствени центар чиме ће се постићи максимална ефикасност система. По-

ред анализе тактичко-техничких карактеристика средстава, значајно место у том процесу пред-

ставља анализа и изналажење реално могућих финансијских модалитета такве једне значајне

набавке у следећем десетогодишњем периоду. 

Развој ваздухопловства, техничког вида који је увек био уско повезан са научно-технолош-

ким напретком и достигнућима, увек је био и снажан генератор развоја сваког друштва и Војске. 

Са аспекта ВиПВО и Војске Србије, опремање вида савременим борбеним системима, по-

ред подизања нивоа оперативних способности за извршавање додељених мисија и задатака, не-

сумљиво ће захтевати подизање нивоа знања, стручно усавршавање кадра и измене у систему

школовања и обуке. Биће неопходно извршити санирање, делимичну адаптацију и изградњу но-

вих инфраструктурних објеката. То се посебно односи на објекте који служе за смештај и одр-

жавање борбених система у току експлоатације. Увођење нових борбених система условиће и

одређене организацијско-мобилизацијске промене команди, јединица и установа. Такође, биће

неопходно изменити постојећа стратегијско-доктринарна документа, од Доктрине ВиПВО до од-

говарајућих правила употребе јединица и система.

Са општег друштвеног аспекта, планирана модернизација вида и опремање новим борбе-

ним системима би требала да обезбеди и одговарајући ниво трансфера технологија, упошља-

вање и развој одређених капацитета домаће индустрије. То се пре свега односи на могућност

развоја одређених регионалних центара за одржавање средстава, улагање у развој капацитета

за производњу резервних делова и склопова, развој капацитета за ремонт појединих компоненти

или целих система. Зависно од обостраног интереса држава и могућности привреде, позната је

пракса у свету да се опремање сложеним и скупим борбеним средствима врши по основу пру-

жања услуга или извоза добара у различитим привредним гранама што не представља трошак

већ замах у развоју домаће науке, индустрије и других грана привреде. У којем обиму ће све то

бити реализовано зависи од преговарачког умећа, усаглашености интереса свих страна у про-

цесу опремања и тренутних расположивих домаћих привредних капацитета. 

Ваздухопловство и ПВО Војске Србије у данашњим оквирима, уз изузетна залагања и на-

поре оспособљеног и мотивисаног људства, успешно извршава додељене задатке упркос ве-

ликим проблемима проузрокованим дугогодишњом стагнацијом у опремању савременом тех-

ником. Данас је у светским оквирима немогуће замислити модерну војску без савременог и добро

опремљеног ваздухопловства, а тренд модернизације присутан је у скоро свим земљама, у

складу са научно-технолошким достигнућима и економским могућностима. Актуелна модерни-

зација и опремање ваздухопловства и ПВО новим борбеним системима представља наговеш-

тај новог и надам се исто тако успешног века постојања српског војног ваздухопловства.
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O
д на стан ка мо дер не др жавe
аген да без бед но сних иза зо ва
ри зи ка и прет њи не пре ста но се

про ши ри ва ла и про ду бљи ва ла, од ору жа-
ног су ко ба, као глав не прет ње не ка да,
све до да на шњих иза зо ва ве за них за бор-

VOJNA TEORIJA I PRAKSA

E
вроп ска стра те ги ја без бед но сти (ЕСБ) је дан је од по ка за-
те ља опре де ље но сти Европ ске уни је (ЕУ) да на гло бал -
ну сце ну ис ту пи као је дин ка са за јед нич ком спољ ном и

без бед но сном по ли ти ком. У овом тек сту дат је кра так осврт на ЕСБ
и на зна чај не по ка за те ље про јек ци је вој не мо ћи у од но су на дру ге
ак те ре ме ђу на род не за јед ни це. По ред то га, при ка за не су од ре ђе -
не пред но сти и сла бо сти вој ног ан га жо ва ња европ ских сна га ра ди
од го во ра на пи та ње да ли ЕУ има до вољ но ве ли ку вој ну моћ да са-
мо стал но ути че на ве ли ки број без бед но сних пи та ња на гло бал ном
ни воу или је још увек ор га ни за ци ја гру пе др жа ва ко ја пи та ња без-
бед но сти ре ша ва ослон цем на вој ске сво јих нај ра зви је ни јих др жа -
ва и НATO-а (North Atlantic Treaty Organization).

ВОЈ НИ АСПЕКТ МО ЋИ ЕВРОП СКЕ 
БЕЗ БЕД НО СНЕ И ОД БРАМ БЕ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Ма јор Са ша Јо ва но вић

*Аутор ради у Ко ман ди ВиПВО
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бу про тив си ро ма штва, гла ди, за ра зних бо-
ле сти... Мул ти ди мен зи о нал но по и ма ње
без бед но сти1 упра во је и ути ца ло на Европ -
ску уни ју (ЕУ) да, као при мар но еко ном ска,
на сто ји да по ста не и по ли тич ка и без бед-
но сна за јед ни ца са зна чај ним ути ца јем на
гло бал ној сце ни. 

Европ ска уни ја, као гло бал ни ак тер,
сво је де ло ва ње пр вен стве но је усме ра ва-
ла на пи та ња ка рак те ри стич на за ни ску по-
ли ти ку (low politics).2 Вре ме ном се по сте пе-
но опре де љи ва ла да свој ути цај ис по љи и
на еле мен те ви со ке по ли ти ке (high politics)3

и да те жи ште са пре вен ци је по ме ри ка ус-
по ста вља њу и одр жа ва њу ми ра. Да би ути-
цај био што ефект ни ји нео п ход но је би ло за-
у зе ти је дин ствен став свих чла ни ца ЕУ и ка-
на ли са ти га кроз од ре ђе не ин сти ту ци је.

Три на ест го ди на је про шло от ка ко је
Европ ска без бед но сна и од брам бе на по-
ли ти ка (ЕБОП) по кре ну та на са стан ку Ев-
роп ског са ве та 1999. го ди не у Кел ну.4

На кон ин сти ту ци о на ли за ци је по ли ти -
ке без бед но сти и од бра не, ЕУ се дру га чи -
јим при сту пом ме ђу на род ним одно си ма
на мет ну ла као је дан од ак те ра без бед но -
сних де ша ва ња на гло бал ној сце ни (као
но си лац не рет ко ком плек сних опе ра ци ја
по др шке ми ру). 

ЕУ на пу ту ка фор ми ра њу 
соп стве них ору жа них сна га

Пост хлад но ра тов ске по де ле не га тив но
су ути ца ле на без бед ност на про сто ру ев-
роп ског кон ти нен та, што је ини ци ра ло број -
не рас пра ве о ње го вој без бед но сти. Глав ни
ак те ри ко ји су ути ца ли на оку пља ње европ -
ских зе ма ља За па да и Ис то ка око ин сти ту-
ци ја усме ре них ка без бед но сним пи та њи ма
би ле су за пад но е вроп ске др жа ве.

Осим пре ко НATO-а не ке др жа ве ЕУ
оства ри ва ле су и до дат ну га ран ци ју соп-

1 Пред став ни ци Ко пен ха шке шко ле про ши ру ју без -
бед но сну аген ду ко ја оста је отво ре на за раз ли чи те вр -
сте прет њи – Buzan, Waever and de Wilde, Security: A
New Framework for Analysis, Colorado: Lynne Rinner
Publishers, Inc., Boulder, 1998.

2 Čarls V. Kegli jr., Judžin R. Vitkof, Svetska politika: trend
i transformacija, 2004, стр. 60. „Ка те го ри ја гло бал них пи-
та ња ко ја се од но се на еко ном ске, со ци јал не, де мо граф-
ске и еко ло шке од но се из ме ђу вла да и на ро да”

3 Ибид., стр. 60. „Пи та ња ко ја се од но се на вој не, без-
бед но сне и по ли тич ке од но се ме ђу др жа ва ма”

4 Jean-Claude Zarka, Осно ви ин сти ту ци ја ЕУ, Ин сти-
тут Г17, 2004, стр. 15. 

Снимио Д. БАНДА
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стве не без бед но сти пре ко За пад но е вроп -
ске уни је5 – WEU (Western European
Union), иа ко та ин сти ту ци ја ни је има ла вој -
на сред ства на рас по ла га њу. Но во стра те -
шко окру же ње ути ца ло је на WEU да, ју на
1992. го ди не, фор му ли ше та ко зва не Пе-
терс бур шке за дат ке, у ко ји ма би се мо гле
ан га жо ва ти сна ге ње них чла ни ца:

– ху ма ни тар ни за да ци и за да ци спа са-
ва ња,

– за да ци очу ва ња ми ра,
– бор бе ни за да ци у кри зном ме наџ мен -

ту, укљу чу ју ћи и на ме та ње ми ра.

На са ми ту у Ма стрих ту ли де ри Европ -
ске за јед ни це од лу чи ли су да За пад но е в-
роп ска уни ја по ста не са став ни део да љег
раз во ја за јед нич ке спољ не и без бед но сне
по ли ти ке. Њој је на ме ње на уло га да об-
ра ђу је и спро во ди од лу ке и по ступ ке ЕУ
ко ји се ти чу од бра не.

Европ ска уни ја при мар но се опре де ли-
ла да се кон сти ту и ше као ци вил на си ла, чи -
ји су глав ни ин стру мен ти за ре ша ва ње су-
ко ба еко ном ске, по ли тич ке и ху ма ни тар не
при ро де. Те жи ште је ста вље но на пре вен-
ци ју и спре ча ва ње су ко ба раз у ђе ном стра-
те ги јом ко јом би се об у хва ти ли ко ре ни су-
ко ба, тј. ре ша вао про блем екс трем ног си ро-
ма штва, из о стан ка еко ном ског раз во ја, не-
до стат ка де мо крат ских ин сти ту ци ја, спре ча-
ва ло кр ше ње људ ских и ма њин ских пра ва.6

Европ ска уни ја се по сте пе но опре де-
љу је да сво је ци вил не ин стру мен те до пу -
ни и вој ним, да те жи ште са пре вен ци је
по ме ри ка ус по ста вља њу и одр жа ва њу
ми ра. Про ме на се обра зла же по тре бом
да се ЕУ по твр ди као зна ча јан и од го во-
ран гло бал ни ак тер, по ја вом но вих без-
бед но сних иза зо ва ко ји зах те ва ју ја ча ње
ње них вој них струк ту ра, као и же љом да
се ус по ста ви ве ћи сте пен ау то но ми је у од-
но су на НATO и Сје ди ње не Аме рич ке Др -
жа ве, тј. да се ума њи аси ме три ја мо ћи у
сфе ри без бед но сти.7

Глав ни и кон кре тан им пулс ка про ме -
ни опре де ље ња ЕУ у ње ном ан га жо ва њу у
ре ша ва њу су ко ба на свет ској сце ни је сте
ње но ис ку ство у ре ша ва њу су ко ба на тлу
бив ше Ју го сла ви је. На по ри ЕУ за вр ши ли

су се фи ја ском; у то ку кри зе по ли тич ки и
вој но мар ги на ли зо ва ле су је САД и НATO.
На осно ву тог ис ку ства ЕУ је за кљу чи ла да
ко рен ње ног не у спе ха ле жи у чи ње ни ци да
не по се ду је вла сти ту вој ну пе сни цу. Она
се, због то га, опре де љу је да сво је бу ду ће
ау то ном не ак ци је под у пре ства ра њем
увер љи ве вој не си ле и спрем но шћу да је
упо тре би не за ви сно од НATO-а.8

Шест го ди на ка сни је, 1997. го ди не у
Ам стер да му, ше фо ви др жа ва и вла да
чла ни ца ЕУ по др жа ли су иде ју да ЕУ ус-
по ста ви бли жи ин сти ту ци о нал ни од нос са
WEU, у на ме ри да се За пад но е вроп ска
уни ја по сте пе но ин те гри ше у струк ту ру
ЕУ. Том при ли ком је ЕУ до би ла мо гућ ност
при сту па опе ра тив ним ка па ци те ти ма, а
Пе терс бур шки за да ци су уне ти у Ам стер-
дам ски уго вор. WEU ипак ни је би ла спо-
соб на да обез бе ди ефи ка сну и увер љи ву
од брам бе ну осно ву за но ве иза зо ве с ко -
ји ма су се Евро пља ни су о чи ли.9

Де кла ра ци јом из Сен-Ма лоа (1998. го-
ди не) до ла зи до пре суд ног по ма ка, јер
Бри та ни ја и Фран цу ска по твр ђу ју за јед-
нич ку спрем ност за по ста вља ње европ ске
без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке. То
је под ра зу ме ва ло из град њу соп стве них
ка па ци те та за ау то ном не ак ци је ко је би
по чи ва ле на увер љи вој вој ној си ли. На са-
ми ту у Хел син ки ју (1999. го ди не) WEU је
ин кор по ри ра на у ЕУ, фор му ли са на је Ев-
роп ска без бед но сна и од брам бе на по ли-
ти ка, а у окви ру ње лан си ран је про је кат
раз во ја сна га за бр зо ре а го ва ње. Ти ме
ЕУ осва ја тра ди ци о нал на сред ства др -
жав не мо ћи. Пре ко Спо ра зу ма из Ни це
(2000. го ди не), ства ра ња аран жма на са
НATO кроз па кет „Бер лин плус”, сти гло се

Сли ка 1. Европ ска уни ја

5 Бел ги ја, Хо лан ди ја, Лук сем бург, В. Бри та ни ја, Фран цу -
ска, Не мач ка, Ита ли ја, Пор ту гал, Шпа ни ја и Грч ка (1995).

6 Р. На ка ра да, Европ ска уни ја као ми ров ни про је кат,
Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, стр. 2. 

7 Ибид., стр. 3.
8 Ибид., стр. 4.
9 Ср ђан Гли го ри је вић, Евро а тлант ска ре ви ја, Без бед-

но сна са рад ња ЕУ и НА ТО, http://eai.org.rs/sr/evroat-
lantska_revija.html?position=4
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до пред ло га Уста ва ко јим се пред ви ђа да
ЕУ не бу де са мо по ли тич ка и еко ном ска
уни ја не го и вој но од брам бе ни пакт.10

Eвроп ска стра те гијa 
без бед но сти (ЕСБ)

Је дан од глав них иза зо ва ЕУ за успе -
шно во ђе ње спољ не по ли ти ке је сте спо-
соб ност ути ца ја на про ши ре ну аген ду
иза зо ва, ри зи ка и прет њи гло бал не без-
бед но сти. Иза зо ви, ри зи ци и прет ње на
без бед ност ЕУ де фи ни са ни су у Европ ској
стра те ги ји без бед но сти (ЕСБ).

Европ ска стра те ги ја без бед но сти са -
чи ње на је на осно ву на цр та стра те ги је под
на зи вом „A Secure Europe in a Better World”
ко ју је чла ни ца ма ЕУ из ло жио Ви со ки пред-
став ник ЕУ за за јед нич ку спољ ну и без бед-
но сну по ли ти ку, Ха ви јер Со ла на, у Со лу ну,
ју на 2003. го ди не. На са ми ту ЕУ ко ји је одр-
жан 12. де цем бра 2002. го ди не у Бри се лу,
овај на црт, уз ма ле из ме не, при хва ћен је као
пр ва Европ ска стра те ги ја без бед но сти (ЕСБ).

По ла зна осно ва стра те ги је је про ме ње-
но ме ђу на род но по ли тич ко, при вред но и
без бед но сно под не бље ме ђу на род не за јед-
ни це. Мул ти ди мен зи о нал на ка рак те ри сти -
ка без бед но сти и иза зо ви, тзв. soft-securi-
ty, без об зи ра на то што су и ра ни је по ми-
ња ни у ра зним из ја ва ма и де кла ра ци ја ма
чел ни ка ЕУ, тек у до ку мен ту Стра те ги ја без-
бед но сти ЕУ озна ча ва ју ра ди кал ни пре о -
крет у це ло куп ном по и ма њу европ ске и гло-
бал не без бед но сти чел ни ка ЕУ.11

Стра те ги ја по чи ње из но ше њем не га тив-
них аспе ка та но вог свет ског по рет ка на кон
рас па да би по лар ног си сте ма европ ске и
свет ске без бед но сти. Од 1990. го ди не у ра -
зним ору жа ним су ко би ма по ги ну ло је ви ше
од 4 ми ли о на љу ди, од че га je ви ше од 20%
ци вилa, а услед ра за ра ња ви ше од 18 ми-
ли о на љу ди ши ром све та је про те ра но
или из бе гло. Ви ше од 3 ми ли јар де љу ди жи-
ви са ма ње од 2 евра днев но, а го то во 45
ми ли о на љу ди го ди шње уми ре од гла ди или
не у хра ње но сти. Не ке вр сте за ра зних и
ин фек тив них бо ле сти (AIDS, АН1N1...) по-
ста ле су гло бал на опа сност. По гор ша ни со-
ци јал но-еко ном ски усло ви жи во та по вољ-
но ути чу на из би ја ње раз ли чи тих кри за и су-
ко ба. Бор ба за енер ген те до во ди до тр за-
ви ца и ме ђу европ ским зе мља ма, јер упра-

во Евро па уво зи око 50% наф те и при род-
ног га са, а енер ген ти упра во до ла зе са кри -
зних под руч ја (Пер сиј ски за лив, Се вер на
Афри ка, Ру си ја).12

Су ми ра ју ћи без бед но сна де ша ва ња
на гло бал ном ни воу на по чет ку 21. ве ка,
чел ни ци ЕУ у Стра те ги ји без бед но сти за-
кљу чу ју да се ЕУ, у вре ме ни ма ка да се по-
ку ша ва на мет ну ти као је дан од кључ них ак-
те ра но вог свет ског по рет ка, су о ча ва са но-
вим, нај ра зли чи ти јим иза зо ви ма без бед но-
сти, ко ји ма је ком пли ко ва но од у пре ти се, а
од ко јих је го то во не мо гу ће за шти ти ти се.13

Стра те ги ја без бед но сти ЕУ пре по зна -
је да на шње до ми нант не иза зо ве на ко је ЕУ
мо ра би ти спрем на и спо соб на да од го во-
ри. То су:

а) Те ро ри зам. На кон на па да на САД и
Шпа ни ју те ро ри зам се де фи ни ше као
иза зов број је дан. С об зи ром на то да
те ро ри зам не по зна је гра ни це, ЕУ мо -
же би ти ме та, а и ме сто ода кле се те-
ро ри стич ки на па ди пла ни ра ју.

б)Про ли фе ра ци ја оруж ја за ма сов но
уни ште ње. За оруж је за ма сов но уни -
ште ње (ОМУ) да нас ни су за ин те ре со-
ва не ис кљу чи во са мо ве ли ке си ле.
Гра ни це из ме ђу ци вил не и кла сич не
вој не ин ду стри је знат но су сма ње не,
чи ме је оте жа на и кон тро ла про из вод-
ње. Са вре ме не тех но ло ги је омо гу ћа ва -
ју про из вод њу мно го убо ји ти јих оруж -
ја у од но су на пе ри од хлад ног ра та. Ни -
је ис кљу че но да и те ро ри стич ке ор га-
ни за ци је сво је ци ље ве оства ре упо тре-
бом оруж ја за ма сов но уни ште ње. Мо -
же се са мо за ми сли ти ка кве по сле ди-
це мо же има ти ну кле ар но оруж је у ру-
ка ма те ро ри ста!

в) Ре ги о нал ни кон флик ти. Тре ба по ме-
ну ти су ко бе на не ста бил ним под руч ји -
ма европ ског кон ти нен та (Бал кан), где
су при сут не европ ске сна ге с ци љем
обез бе ђе ња ста бил но сти и усло ва за
нор ма лан де мо крат ски раз вој зе ма ља
тог под руч ја. По ред то га, Евро па је
окру же на ре ги ја ма са по сто је ћим из во-
ри ма су ко ба раз ли чи те при ро де (вер-
ски, ет нич ки, пи та ње гра ни ца, пра ва
ма њи на, еко ном ска за о ста лост...).
Стра те ги ја де фи ни ше Бли ски ис ток,
под руч је Ка шми ра, цен трал не Ази је и
Се вер не Ко ре је као при о ри те те ЕУ. 

г) Сла бе др жа ве. Ко руп ци ја, раз ли чи ти
об ли ци кри ми на ла, зло у по тре ба вла сти
и по ли тич ких функ ци ја, не по што ва ње за-
ко на и не функ ци о ни са ње прав не др жа-
ве нај че шћа су ка рак те ри сти ка еко ном-

10 Р. На ка ра да, Европ ска уни ја као ми ров ни про је кат,
Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град, стр. 5–6 
11 L. Čehulić, Europska odbrana, Politička kultura, Zagreb,

2006, стр. 165.
12 Ибид., стр. 165
13 Ибид., стр. 165–166
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ско сла бих др жа ва, ко је нај че шће ре зул-
ти ра уну тра шњим не ста бил но сти ма.
То мо же ути ца ти на по ја ву гра ђан ског ра -
та или на упо тре бу ре пре сив них ме то-
да ре жи ма ко ји је на вла сти, а мо гу ће је
и пре ли ва ње су ко ба на те ри то ри ја ма су-
сед них зе ма ља.

д)Ор га ни зо ва ни кри ми нал. Ов де је реч о
по ве за но сти од ре ђе них струк ту ра вла-
сти са кри ми нал ним гру па ма у ре а ли-
за ци ји не ле гал них рад њи, пр вен стве-
но ра ди уве ћа ња ма те ри јал не до би ти
(иле гал на ди стри бу ци ја дро ге, на о ру-
жа ња, љу ди...). Под руч је Бал ка на, Ис-
точ на Евро па и Ме ди те ран су про пу сни
фил те ри за на ве де не иле гал не де-
лат но сти.
Ци ље ви ко ји су де фи ни са ни Стра те-

ги јом су ком па ти бил ни са до ми нант ним
иза зо ви ма без бед но сти на гло бал ној сце -
ни, а де фи ни са ни су пре ма при о ри те ту,
као и код оста лих гло бал них ак те ра (УН,
САД, НА ТО...).

За оства ри ва ње по ста вље них ци ље -
ва Стра те ги ја пред ви ђа ин тен зив но де ло-
ва ње ЕУ у три основ на сме ра:

– ЕУ мо ра би ти спрем на и спо соб на да
се су о чи и аде кват но ре ши де фи ни са-
не без бед но сне иза зо ве ко ји су да нас
све че шће ком би на ци ја ци вил них и вој -
них опа сно сти. То кон крет но зна чи из-
град њу ко хе рент не ор га ни за циј ске и
ло ги стич ке струк ту ре на пла ну спољ-
не и без бед но сне по ли ти ке, ин стру ме-

на та и кон крет них сна га за успе шно
гло бал но де ло ва ње.

– Ја ча ње без бед но сти и са рад ње са но-
вим су се ди ма ЕУ. На кон про ши ре ња
ЕУ 2004. го ди не Ру ска Фе де ра ци ја, Бе-
ло ру си ја, Укра ји на, Кав каз, Ме ди те ран
и Бли ски ис ток под руч ја су ко ја је Бри-
сел од ре дио као бу ду ће без бед но сне
при о ри те те. Ја ча њем по ли тич ких и
еко ном ских ве за ЕУ на сто ји да на том
про сто ру по мог не у ус по ста вља њу де-
мо крат ских и ста бил них ре жи ма ра ди
укла ња ња и спре ча ва ња ши ре ња не-
га тив них ути ца ја из тих ре ги о на у ЕУ.

– Без бед ност ЕУ је део гло бал не без-
бед но сти, те се ЕУ за ла же за мул ти-
ла те рал ну ме ђу на род ну за јед ни цу,
мул ти ла те рал но де ло ва ње уз по-
што ва ње ме ђу на род ног пра ва. Фун да-
мен тал на прет по став ка де ло ва ња у но-
вом свет ском по рет ку мо ра би ти По ве-
ља УН. За ЕУ су гло бал ни ан га жман,
тран са тлант ски од но си и ве зе са САД
не рас ки ди ви и од пре суд ног зна ча ја,
али је нео п ход но и да свој фо кус
спољ но по ли тич ког и без бед но сног де-
ло ва ња ин тен зив ни је усме ри пре ма Ру-
си ји, Ки ни, Ин ди ји...

По ка за те љи вој не мо ћи ЕУ

Од лу ка о ства ра њу сна га за бр зо ре а-
го ва ње ко је је тре ба ло, до 2003. го ди не, да
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има ју 60.000 вој ни ка спо соб них за ху ма ни-
тар не ин тер вен ци је и одр жа ва ње ми ра и
ван те ри то ри је Евро пе, до не та је 1999. го-
ди не на са стан ци ма Са ве та у Кел ну (ју на)
и Хел син ки ју (де цем бра). С об зи ром на те -
шко ће ко је су се по ја ви ле у опе ра ци о на ли-
за ци ји из град ње сна га за бр зо ре а го ва ње,
2004. го ди не до не та је од лу ка да се ство-
ри 13 бор бе них гру па (battle groups) са по-
треб ним сна га ма по др шке (ва зду хо плов не
и по мор ске сна ге) ко је би има ле 1.500 вој -
ни ка, чи ја опе ра тив на спо соб ност за ме ђу-
на род не ин тер вен ци је тре ба да бу де до-
стиг ну та до 2007. го ди не. Бор бе не гру пе на-
ме ње не су за ре а ли за ци ју Пе терс бур шких
за да та ка. Де кла ра ци јом о европ ским вој -
ним ка па ци те ти ма14 (у Бри се лу 2004. го ди-
не), по ред оста лог, пред ви ђе но је и да:

– бор бе не гру пе мо гу да се рас по ре де на
кри зна под руч ја ко ја су уда ље на до
6.000 km од Бри се ла на 30 да на, а са
мо гућ но шћу ро та ци је нај ви ше 120 да на,

– зе мље ко је ни су чла ни це ЕУ и НА ТО
мо гу да се укљу че на до бро вољ ној ос-
но ви у фор ми ра ње бор бе них гру па.
Има ју ћи у ви ду да де ло ва ње на гло бал-

ној сце ни, у вој ном сми слу, под ра зу ме ва

мо гућ ност про јек ци је вој не мо ћи у раз ли -
чи тим усло ви ма, на ве ли кој дис тан ци и на
ду жи пе ри од (не ко ли ко го ди на), до во де се
у пи та ње мо гућ но сти ЕУ да као вој на си ла
ис по љи свој ути цај на гло бал ном ни воу. 

Да на ве де не сна ге ни су до вољ не да
од го во ре са вре ме ним иза зо ви ма без бед-
но сти го во ре у при лог чи ње ни це да су мул-
ти на ци о нал не сна ге у опе ра ци ји у Ира ку,
ко је је пред во ди ла САД, у апри лу 2004. го-
ди не има ле 163.045 вој ни ка, а са ма ми си -
ја ISAF у Ав га ни ста ну око 120.000 вој ни ка. 

Не ки по ка за те љи го во ре да ко хе зив на
ЕУ има и ре сур се и ствар ну и по тен ци јал -
ну вој ну моћ да бу де је дан од до ми нант них
гло бал них ак те ра у 21. ве ку.15 Од ре ђи ва ње
вој не мо ћи јед не зе мље је пи та ње ко је тре-
ба ана ли зи ра ти са ви ше аспе ка та (вој ни,
по ли тич ки, еко ном ски...). У ком па ра ци ји вој -
не мо ћи би ће ко ри шће ни по ка за те љи фи-
нан сиј ских мо гућ но сти, број ног стањa и нај -
зна чај ни је ком по нен те за ње ну про јек ци ју
– ва зду хо плов не вој не мо ћи (ави ја ци ја и но-
са чи ави о на), што су и по ка за ли су ко би во-
ђе ни у по след ње две де це ни је.

По да ци из 2011. го ди не:16

• САД:
– го ди шња бу џет ска сред ства за од бра-

ну – 692 ми ли јар де до ла ра, 
– ак тив ни вој ни са став – око 1.477.896

(ак тив не ре зер ве 1.458.500),

14 Ибид., стр. 170–171.
15 S. Hantington, ”The U.S. – Decline or Renewal” из „Па-

ра докс аме рич ке мо ћи” од Џо зе фа На ја, 2004, стр. 56.
16 http://www.globalfirepower.com/
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– број бор бе них и тран спорт них ави о на
– 18.234.

– број но са ча ави о на – 11.

• НР Ки на:
– го ди шња бу џет ска сред ства за од бра-

ну – 100 ми ли јар ди до ла ра, 
– ак тив ни вој ни са став – 2.285.000 (ак-

тив на ре зер ва око 800.000),
– број бор бе них и тран спорт них ави о на

– око 5.176 (од 2008. до да нас про из -
ве де но ви ше од 3.000 ва зду хо пло ва),

– број но са ча ави о на – 1.

• Ру ска Фе де ра ци ја:
– го ди шња бу џет ска сред ства за од бра-

ну – око 56 ми ли јар ди до ла ра, 
– ак тив ни вој ни са став – 1.200.000 (ак-

тив на ре зер ва 754.000),
– број бор бе них и тран спорт них ави о на

око 2.749 (од 2008. број ва зду хо пло ва
ма њи за око 1.200),

– број но са ча ави о на је 1.

• ЕУ (27 зе ма ља):17

– го ди шња бу џет ска сред ства ко ја зе мље
чла ни це из два ја ју за од бра ну – из ме-
ђу 200 и 300 ми ли јар ди до ла ра, 

– ак тив ни вој ни са став – око 1.700.000
(ак тив на ре зер ва око 2.600.000),

– број бор бе них и тран спорт них ави о на
– око 5.000,

– број но са ча ави о на – 6.

По ред на ве де них по ка за те ља, у прак-
си су се по ка за ле од ре ђе не пред но сти ЕУ
у од но су на оста ле гло бал не ак те ре, као
по тен ци јал ног но си о ца опе ра ци ја.18 Као пр -
во, ан га жо ва ње ЕУ при хва тљи ви је је у по -
је ди ним де ло ви ма све та због исто риј ских
и кул тур них раз ло га, али и због од ре ђе не
по ли тич ке ра чу ни це. По ред то га, пред-
ност ЕУ у од но су на дру ге ак те ре – но си -
о це опе ра ци ја је у ње ном при сту пу упра -
вља њу кри зом, ко ји се раз ви ја у окви ру
ЗБОП. Пред ност на чи на ко ји при ме њу је ЕУ
у ре ша ва њу су ко ба из ме ђу за ра ће них
стра на, у од но су на оста ле гло бал не без-
бед но сне ак те ре, је сте у то ме што је он
при хва тљи ви ји за стра не у су ко бу, јер се за-
сни ва на ди пло мат ским пре го во ри ма, вој -
но ре ше ње не гу ра у пр ви план и рас по ла-
же ши ро ким ин вен та ром ору ђа по треб них
за пост кон фликт ну ста би ли за ци ју и ре кон-
струк ци ју.

Ме ђу тим, ре ал ност по ка зу је да је мно-
го ви ше сла бо сти ко је огра ни ча ва ју ЕУ да
ис по љи свој ути цај у гло бал ној аре ни. Упр-
кос усво је ном ци љу у Европ ској стра те ги ји
без бед но сти, ко ји под ра зу ме ва да се под-
стак не „раз вој стра те шке кул ту ре, бр зе и та -
мо где је по треб но, ро буст не ин тер вен ци је”,
др жа ве чла ни це раз ли чи то при сту па ју сла-

17 http://uk.reuters.com/article/2012/01/10/uk-europe-de-
fence-idUKTRE8091VZ20120110

18 Мар ко Сав ко вић, Европ ска уни ја као но си лац опе-
ра ци ја по др шке ми ру, Без бед ност За пад ног Бал ка на,
бр.16 ја ну ар –март 2010. го ди не, стр. 43–45

Сли ка 2. Бу џе ти од бра не за 2011. го ди ну
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њу соп стве них ору жа них сна га у опе ра ци -
је уну тар ЕБОП-а. То се до га ђа за то што су
уну тар ЕУ др жа ве чла ни це ис кљу чи во од-
го во р не за во ђе ње по ли ти ке од бра не. Због
то га се њи хо во ви ђе ње прет њи без бед но-
сти и стра те шких ин те ре са раз ли ку је од зе -
мље до зе мље. По ред то га, по сто ји и низ
дру гих сла бо сти за јед нич ких европ ских
сна га ко ји су се по ка за ли у не ким опе ра ци -
ја ма (про бле ми фи нан си ра ња, пре ци зност
ман да та, рас по ло жи ви ре сур си, про бле ми
ко ор ди на ци је, ка па ци те ти за пла ни ра ње).19

За кљу чак

По што је при сут на у ме ђу на род ном си-
сте му, ЕУ сва ка ко мо же от кри ти да по сто -
је гло бал ни ин те ре си о ко ји ма тре ба да во -
ди ра чу на, као и гло бал ни за да ци ко је тре-
ба да оба вља.20

Учи њен је ве ли ки на пре дак од по че та-
ка 1992. го ди не ка да је пот пи сан Спо ра зум
о ЕУ и за јед нич кој по ли ти ци од бра не и без-
бед но сти. 

Европ ска стра те ги ја без бед но сти је ја -
сно по ста ви ла и де фи ни са ла по ли тич ке и
без бед но сне гло бал не ци ље ве ЕУ и ти ме
под ста кла да ље ја ча ње за јед нич ке спољ не
и без бед но сне по ли ти ке и ре а ли за ци ју ње-
них кључ них ци ље ва, из град њу кон цеп та ев-
роп ског без бед но сног и од брам бе ног иден-
ти те та, али и ука за ла на не ке не до стат ке
опе ра ци о на ли за ци је та два европ ска про -
јек та. У ЕСБ су де фи ни са ни но ви при о ри-
те ти ЕУ и кон крет не ак ци је ЕУ, са мо стал не
или у са рад њи са НATO или УН, ко је су по-
ка за ле сво је пред но сти, али и сла бо сти, опе-
ра ци о нал но-функ ци о нал не не до стат ке ев-
роп ских од брам бе них сна га.21

Укуп на вој на моћ ЕУ чи ни је, на из глед,
ве о ма бит ним ак те ром гло бал не без бед но-
сти. Ме ђу тим, ре ал ност је дру га чи ја. Европ -
ска уни ја, тре нут но, не рас по ла же соп-
стве ним вој ним сна га ма ко је мо гу озбиљ но
ути ца ти на са вре ме ну аген ду без бед но сних
иза зо ва у гло бал ној аре ни. Ипак, при сут на
је ре ше ност ЕУ да из гра ди сво је соп стве не
сна ге ко је би по др жа ле Европ ску по ли ти ку

без бед но сти и од бра не, не за ви сно од НА -
ТО-а, али и у са рад њи с том ор га ни за ци јом. 

Сле де ћи ко рак је при ме на Ли са бон ског
спо ра зу ма, ко ји тре ба да сту пи на сна гу
2014. го ди не, ка да ће се уве сти до но ше ње
од лу ка ве ћин ским си сте мом и раз ви ја ње
не до ста ју ћих ка па ци те та. 

Не сум њи во је да је пред ЕУ још дуг пут
пун про бле ма, али је из ве сна ре ше ност ЕУ
да ће за цр та ни ци ље ви би ти и оства ре ни.
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авремено оперативно окружење у
којем Војска извршава задатке ка-
рактерише широки спектар претњи

које могу довести до различитих врста повреда,
несрећа и сл. Употреба савремених технологија
и оперативно окружење условљавају коман-
данта и команду на предузимање мера заштите
војника, јединица, наоружања и друге опреме.

Постоји потреба за утврђивањем смер-
ница и процедура управљања ризиком у сло-
женом оперативном окружењу у којем једи-
нице извршавају задатке. Свеобухватан
приступ је нужан из практичног разлога, јер су
ризици присутни из најразличитијих извора.
Управљање ризиком треба да постане стан-
дардизовани и институционални документ, тех-

O
раду је описано управљање ризиком у процесу доношења
војних одлука са аспекта ангажовања јединица у разним
врстама операција које изводи Војска. Тежиште је на ком-

плексном приступу управљању ризиком и процедурама које се при-
мењују у процесу идентификовања и процене ризика. Рад је настао
као потреба за прецизнијим објашњењем процеса доношења
војних одлука кроз процедуре одлучивања у војном менаџменту и
идентификујући ризике  и опасности које прате употребу Војске у
условима ризика и неизвесности.

УПРАВЉАЊЕ И КВАНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА
У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ВОЈНИХ ОДЛУКА
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*Аутор ради у Универзитету одбране у Београду, Војна академија

VIDOVI, RODOVI

Снимила Д. СТЕФАНОВИЋ



16

одлука. Суочен са неизвесном ситуацијом у
процесу доношења одлуке, постоји природна
тенденција да се прикупе додатне информације
како би се смањила неизвесност. Међутим, че-
кање и прикупљање информација може сма-
њити неизвесност, али је неће елиминисати.
Исто тако, чекање може повећати несигурност,
јер се непријатељу даје време да преузме ини-
цијативу, чиме се погоршава укупно стање. 

Процес идентификовања, мерења и упра -
вљање ризиком познато је као Risk manage-
ment. Управљање ризиком је активност ди-
зајнирана да побољша шансе реализовања
пројекта у оквиру дефинисаног времена,
трошкова и перформанси. Конкретније, упра -
вљања ризиком представља процес доно-
шења одлука који еволуира постепеним сма-
њењем неизвесности. То је континуалан
процес, који води рачуна о неизвесностима и
усмерава се на резултате.

Управљање ризиком у Војсци примарни је
део за идентификовање опасности и контролу
ризика у процеса доношења војних одлука за ан-
гажовање јединица у спектру мисија које изводи
Војска. Упутство за оперативно планирање и
рад команди у Војсци Србије само се дотакло
сегмента процене ризика у процесу одлучивања.
Није објашњена процедура процене ризика која
је неопходна у процесу доношења војних од-
лука, односно није објашњено управљање ри-
зиком. Ризик је догађај који, ако се деси, нега-
тивно утиче на способност остварења циља
пројекта и има два аспекта. Први је његова ве-
роватноcћа наступања, а други је његов утицај
(или последица) на извођење операције. Општи
израз за ризик дат је једначином1. 

R = f (H, V, E, CC, R, M, P, C, …) (1)
H – хазард/опасност (Hazard)
V – рањивост/повредљивост (Vulnerability)
E – изложеност (Exposure)
CC – издржљивост (Coping Capacity)
R – отпорност/жилавост (Resilience)
M – управљивост (Manageability)
P – вероватноћа (Probability)

ника, алат и процедура којом се успешно ре-
шавају проблеми ризика на свим нивоима од-
лучивања.

Процес управљања ризиком није само-
сталан процес, већ интегрални део процеса
одлучивања и никако се не сме издвајати из
њега. Неопходно је да буде интегрисан тако да
се интуитивно изврши процена ризика у си-
туацијама које захтевају хитно реаговање и
представља саставни део процеса доношења
војних одлука.

Процес доношења војних одлукa

Процес доношења војних одлука дефини-
сан је Упутством за оперативно планирање и
рад команди у Војсци Србије. Применом про-
цедура требало би да се задовоље циљеви
доносиоца одлуке. Тај процес формално се
одвија кроз седам фаза процеса одлучивања:
иницирање, оријентацију, развој курсева ак-
ције, анализу курсева акције, упоређивање
курсева акције, одобравање курса акције и из-
раду до кумената. Једна од карактеристика
процеса доношења војних одлука јесте да се
свака од наведених фаза заснива на подацима
и закључцима из претходне и да свака фаза
може почети тек након завршетка претходне.1

Различита гледишта процеса одлучивања
условљена су специфичношћу проблематике
истраживања. То је карактеристично и за
област процеса доношења војних одлука, јер
природа анализе изучаваних проблема изис-
кује проширење фаза одлучивања. Ако се упо-
реди коначан исход, односно имплементација
одлуке, нема разлике у односу на одлучивање
као универзалну категорију. Битан сегмент који
треба истаћи у елементима процеса доно-
шења војних одлука односи се на управљање
ризиком.

Управљање ризиком

Несигурност постоји у свим војним опера-
цијама. Командант, као доносилац одлуке,
сноси пуну одговорност за њен квалитет и реа-
лизацију и преузима ризик приликом доношења

1 Karović, S., Pušara, M., Radončić, H.: Ratio of criteria in de-
cision-making process for engagement of forces in combat ope-
rations by use of analytic hierarchy process. SYMOPIS 2010.
21–24. Septembar, Tara, 2010.
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се догађај десити. Често, природа тих
догађаја је таква да се у анализи ко-
ристи субјективна мера вероватноће
уместо објективно добијених мера.

Циљ управљања ризицима у
процесу доношења војних одлука
јесте идентификација и управљање
догађајима чији су резултати не-
извесни. Конкретно, тежиште је на
догађајима који, ако до њих дође,
имају нежељене ефекте или после-
дице на извршење операције. Управ-
љање ризиком је континуирани про-
цес који се примењује у целокупној
војној обуци и операцијама, без об-
зира на то да ли се ради о индивиду-
алној или колективној обуци, и сва-
кодневним активностима као и у
операцијама које изводе јединице. То

је цикличан процес који се користи за иденти-
фиковање и процену опасности, развијање  и
спровођење контроле и процену исхода. Само
у таквом случају и таквим приступом добија по-
тпуни значај који га чини саставним делом про-
цеса доношења војних одлука.

Кораци управљања ризиком

Израда разумне процене и намерно при-
хватање ризика је темељно питање за из-
вршење операције. Рационалне процене и на-
мерно прихватање ризика није коцкање.
Пажљиво одређивање ризика, анализа и ми-
нимизирање опасности кроз остваривање пла-
нова за њихову елиминацију доприноси ус-
пешном извршењу мисије. Насупрот томе,
коцкање са потенцијалним догађајем несмот-
рено доводи у питање и успех целе мисије. За
ризик је карактеристично следеће: ризик је
свугде присутан, неки ризици су озбиљнији од
других, нула-ризик није опција, ризик је не-
избежан и нема ризика без неодређености.
Сходно томе, анализа ризика је потребна да би
се: описали ризици (процена ризика), говорило
о ризицима (комуникација ризика) и урадило
нешто у вези са неприхватљивим ризицима
(управљање ризиком).

Мисије Војске захтевају од команданта да
преузме разумне ризике и да делују одлучно.

C – последице (Consequences)
Ризик је мера вероватноће и последице од

неизвесног будућег догађаја и представља
функцију низа параметара. Представља

„шансу” са нежељеним резултатом. Тај резултат
може да буде губитак (пожар, поплава, болест,
смрт, финансијски шок,...) или потенцијални
добитак који се није реализовао (нови про-
извод није био успешан како је планирано, ин-
вестиција се није у потпуности исплатила,...).

Оно што обично креира „шансу” је недо-
статак информација о догађају који се још није
десио. Разлози за недостатак информација
јесу чињенице да нешто није познато, да је бу-
дућност у основи неодређена и, на крају, јер је
космос у својој основи променљив. То је све

„неодређеност”. 
Неизвесност представља неодређеност о

исходу ситуације. Управо ту лежи основни про-
блем, јер се и процес одлучивања одвија у
условима неизвесности. Разлика између ри-
зика и неизвесности је у томе што ризик увек
носи собом шансу губитка. У ситуацији која
укључује повољан и неповољан догађај, ризик
је вероватноћа наступања неповољног дога-
ђаја. У конкретном случају, анализира се не-
извесност за потребе мерења ризика.

Зашто се вероватноћа као форма користи
у управљању ризицима? Пошто ризик пред-
ставља потенцијал вероватноће догађаја, ве-
роватноћа се користи да изрази прилику да ће
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Команда и остали органи који су првенствено
оријентисани на обавештајну припрему
бојишта обезбеђују команданту да идентифи-
кује ризике и дају препоруке за ублажавање
тих ризика. Кључно што треба одредити од-
носи се на одређене врсте ризика, односно

„да ли их је вредно узимати у обзир”. 
Најважнији аспект команде укљу-

чује идентификовање ризика, доно-
шење одлуке како и колико се може ми-
нимизирати ризик, који су ефекти
прихваћеног ризика, успостављање
контроле за ублажавање ризика и
спремност команданта да прихвати ри-
зике и донесе рационалну одлуку.
Управљање ризиком одвија се кроз пет
корака: корак 1 – идентификовање
опасности, корак 2 – процена опасности
за одређивање ризика, корак 3 – конт-
рола ризика и доношење одлуке, корак
4 – контрола спровођења одлуке и ко-
рак 5 – надзор и вредновање ризика.
Наведени кораци управљања ризиком
приказани су на слици 1, на којој се
види да су кораци 1 и 2 процене, док ко-
раци од 3 до 5 представљају управ-
љачке функције.

Процена ризика представља си-
стематски процес који описује природу,

веродостојност, и интензитет
ризика везаног за ситуацију,

акцију или загађујућу материју,
или догађај који укључује при-
суство неодређености. Може да
буде квалитативна, квантита-
тивна или, најчешће у пракси,
комбинована. Процена ризика
може се описати постављајући
следећа питања и проналазећи
одговоре на њих: Шта може да
крене како не треба? Које су
шансе да се то догоди? Како се
то може догодити? Шта су
последице?

Управљање ризиком пред-
ставља процес идентификације проблема, за-
хтева за информације, као и дефинисање ак-
ција везаних за одређивање, оцену, избор,
имплементацију, праћење и модификацију ак-
тивности предузетих да редукују ризик на при-
хватљиви ниво. 
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Слика 1. Процес управљања ризиком2 

2 Слика је преузета из Headquarters Department
of the Army Washington (2006) FM 5–19, (p.1–3). Снимио Г. СТАНКОВИЋ



Управљање ризиком јесте скуп активно-
сти које дефинишу и налазе одговоре на сле-
дећа питања: 

Шта је проблем? Које информације су не-
опходне за решавање проблема? Шта се може
урадити да се смање последице описаног ри-
зика? Шта се може урадити да се смањи ве-
роватноћа описаног ризика? Које су опције

„на табли”? Који је најбољи начин да се „ухвати
у коштац” са описаним ризиком? Да ли при-
мењена решења функционишу?3

Идентификовање проблема

„Нешто” треба да се догоди
што ће да покрене процес
управљања ризиком. То „не-
што” (покретач, окидач) најчеш-
ће је догађај или проблем који
захтева пажњу. Сврха анализе
ризика јесте пронаћи проблем
и решити га. Идентификација
проблема пре  дставља основну/
полазну та чку за све напоре јед-
ног проценитеља ризика и до-
носиоца одлука. Иде нтифика-
ција проблема може се сажети
у три корака: пре  познавање про-
блема, прихватање проблема
и дефинисање проблема.4

Прихватање проблема за-
хтева разјашњење проблема у
неопходан број детаља. Следећи корак јесте до-
дељивање неопходних ресурса ради покретања
процеса проналажења решења. Једноставно
речено, прихватање проблема јесте доношење
одлуке да се нешто уради по том питању.

Дефинисање проблема настаје када је про-
блем, по први пут, схваћен и прихваћен (арти-
кулисан), и повезан са могућим решењем. Ин-
формације постају јасније и активности везане
за управљање ризиком се иницирају. Ако није
могуће завршити реченицу „Проблем је ...” тада
скоро ништа што следи неће бити разјашњено.5 

Опасност представља такво стање које
има потенцијал да изазове разне повреде, бо-
лести или смрт војника, оштећења или губитак
опреме и имовине или да деградира извршење

мисије. То може бити ситуација или догађај

који може умањити способност извршења ми-

сије или довести до њеног неуспеха. Опасно-

сти су присутне у свим врстама операција, како

борбеним тако и неборбеним. Идентификација

ризика дефинише скуп будућих догађаја који,

ако се десе, могу имати нежељене утицаје на

операцију или било које друге одређене кри-

теријуме које дефинише команда. Циљ иден-

тификација ризика јесте да се наброје познати

ризици, а стандардни формат за  идентифико-
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Слика 2. Процена фактора 6 

3 Сакулски, Д.: Увод у анализу ризика, (скрипта), Факултет
техничких наука, Нови Сад, 2012

4 Сакулски, Д.: Увод у анализу ризика, (скрипта), Факултет
техничких наука, Нови Сад, 2012.

5 Исто.
6 Слика је преузета из Headquarters Department of the Army

Washington (2006) FM 5–19, (p.1–3).

вање ризика у операцијама Војске јесу фак-
тори мисије (слика 2). 

Наведени фактори су институционализо-
вани и усвојени као фактори кључни у изво-
ђењу операција Војске. Они су део усвојених
стандарда изражених кроз процес доношења
војних одлука. Ризици могу да буду идентифи-
ковани и потврђени путем систематских ана-
лиза команде, као што су моделовање и симу-
лације, посматрање, процена и искуство.



Идентификација ризика укључује напоре ана-
лизе садржаја написаног материјала и ин-
тервјуа са предметним стручњацима у одре-
ђеним областима операција. Кроз процес
идентификације ризика треба да буду иденти-
фиковане и међузависности ризика. У том сми-
слу, ризик од неуспеха постизања једног циља
често утиче на способност да се постигне
други виши циљ.

Опасности могу настати из различитих
области. Могу бити повезане са непријатеље-
вим активностима, постојањем несрећних слу-
чајева, временским условима и условима окру-
жења, као и деловањем одређеног материјала
и опреме. Управљање ризиком не прави раз-
лику између извора опасности. Губитак људ-

20

ства, опреме или материјала у било којој опас-
ности има исти процес управљања ризиком,
без обзира на извор, јер утиче на ефикасност
извршења мисије.7

Институционализовани фактори опасности
(табела 1) обезбеђују стандардизовани метод за
идентификовање опасности. У конкретном слу-
чају, биће речи о основним факторима који су
идентификовани на слици 2, првенствено оним
који се односе на извођење операција.

Фактори приказани на слици 2, а који се од-
носе на свакодневне активностима Војске, нису
предмет разматрања овог рада. Може се само
констатовати да су имплементирани у сфери
свакодневних активности Војске и неодвојиви
су део функција које имају директну импликацију
на оперативне способности јединица.

Процена опасности 
за oдређивање ризика

Оцена ризика састоји се од две основне
фазе: утврђивање процеса процене ризика и
индивидуалних активности управљања ризи-
ком (слика 3). Не постоји најбољи начин како
урадити анализу ризика. Она је крута у својим
принципима, али флексибилна у детаљима о
томе како треба да се уради. Утврђивање про-

Слика 3. Оцена ризика

7 Headquarters Department of the Army Washington, 2006.
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буција хазарда, идентификација могућих ри-
зика на основу расположиве научне литера-
туре, природа вредности које су изложене
ризику (здравље, економија, културна добра,
...), расподела ризика и корисност ризичних
активности, карактеристике расположивих оп-
ција управљања ризиком, постојећа пракса
управљања истом врстом ризика, поимање ри-
зика од стране јавности, информације о могу-
ћим мерама управљања ризиком, прелими-
нарна идентификација важних недостатака у
научном сазнању који могу спречити или
ограничити процену ризика, међународне им-

цеса анализе ризика је задатак менаџера ри-
зика. Значајан део сваке процене ризика мора
бити заштита научног интегритета у процесу
доношења одлука. Резултат утврђивања про-
цеса процене ризика треба да је јасно дефи-
нисана процедура која ће водити организацију.
Она треба да укључи специфичан модел или
моделе, као и одговарајућу регулативу. 

Профилисање ризика утврђује оквире про-
блема у контексту. То зависи од природе ха-
зарда, посебно изражених у условима упо-
требе јединица Војске. Следеће информације
могу се пронаћи у профилу ризика: последња
дефиниција проблема, опис хазарда, шта је
све изложено хазарду, фреквенција и дистри-
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Табела 1. Институционализовани фактори за процену ризика8

Фактори Дефиниција/објашњење

Мисија Сама природа извођења одређених операција подразумева ризике. То је посеб но из-
ра жено у елементима садејства између јединица и усло в  љено одређеним врстама ма-
невра. Зато је важан детаљан  опе ративни план.

Непријатељ Команда првенствено треба да идентификује способности непријатеља које пре дстав-
љају опасност за извршење мисије. Какве су  мо гућности непријатеља да може оне-
могућити извршење мисије? Кључан сегмент за идентификовање претњи непријатеља
представља обавештајна припрема бојишта. Ту треба да буду представљене његове
могућности, али и слабе стране.

Простор 
и време 

Разматрање простора оријентисано је првенствено на путну, односно комуникацијску
раз вијеност, могућност запречавања, ватреног дејстава и заштитних својстава. Поред
наведеног, важно је сагледати и елементе који нису својствени за простор Републике
Србије, а односе се на надморску висину, густину саобраћаја, квалитет путева и сл. То
је важно имати у виду ако се изводе мултинационалне или мировне операције. Карак-
теристичне временске опасности представљају метеоролошки услови, као што је
хладно време, лед, снег, киша, магла, ветар, високе температуре, слаба видљивост,
прашина и сл. Сви наведени елементи времена морају се процењивати.  

Људство и 
материјална
средства 

У процени ризика везаних за људство, пажња се првенствено усмерава ка нивоу об-
учености и логистичком обезбеђењу, односно могућности квалитетног одржавања
опреме. Такође, посебно се води рачуна о морално-психолошким аспектима војника и
јединица, физичком и емоционалном здрављу у целини. 

Време за 
припрему 

По општеважећим и прихваћеним стандардима, за процес припреме и рада команди
у вези с процесом одлучивања, а ради ублажавања ризика, потчињеним саставима се
дају две трећине времена, а команди једна трећина. Тиме се обезбеђује да се јединице
могу припремити за извршење мисије, док команде имају могућности и да спроводе
контролу реализације припрема.  Државни или правни разлози Ова функција проши-
рује разматрање опасности, по себно у условима извођења мултинационалних опера-
ција, без обзира на њихову врсту. Циљ је, првенствено, да се смањи колатерална штета
код цивилног становништва која може имати утицаја у условима спровођења мисије. Ту
се, пре свега, мисли на присуство многобројног цивилног становништва и његових сва-
кодневних животних активности, густине саобраћаја који може угрозити снабдевање или
постојање криминалних група које могу деловати као опасност по спровођење мисије. 

8 Исто.
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пликације управљања ризиком, циљеви управ-
љања ризиком, одлука да се приступи управ-
љању ризиком и питања на која процена ри-
зика треба да одговори.9

Након што је ризик профилисан и контекст
одлука је разумљивији, менаџер ризика треба
да одреди циљеве управљања ризиком. Јасно
дефинисани циљеви кажу шта се жели да се
догоди и када. Врло је лако заменити циљеве
са стратегијама које описују на који начин се
могу остварити циљеви. Посао менаџера ри-
зика је да напише циљеве управљања ризиком,
који треба да су јасни и концептуално мерљиви.

Када ургентност ситуације захтева момен-
талну акцију или када је ризик довољно описан
дефинитивним скупом података, нема потребе
за проценом ризика. Уколико менаџер ризика
већ зна коју акцију ће предузети, нема потребе
за проценом да би се оправдали његови потези.
Релативно једноставан проблем, са незнатно
неизвесности, не захтева процену ризика.
Практична питања која могу да утичу на одлуку
да ли да се ради процена ризика или не тичу
се: времена и расположивих ресурса, хитности
реаговања, конзистентности са реаговањем у
сличним ситуацијама и расположивости ин-
формација.

Уколико профил ризика не пружа довољно
информација на основу којих се доноси одлука

о решавању проблема, ме-
наџер ризика мора да за-
хтева додатне информације.
Неке од тих информација
ће, највероватније, морати
да имају научну основу и
произилазе из процеса про-
цене ризика. 

Након што је урађен
почетни профил ризика,
време је да се постави ос-
новно питање: „Шта до овог
тренутка знамо, и шта још
треба да сазнамо?” Мена-
џер ризика поставља пи-
тања, а проценитељ ризика

даје одговоре на та питања. Ако се не поставе
права питања, анализа која следи највероват-
није неће задовољити потребе доносиоца од-
лука. Уколико не постоји сагласност о томе на
која питања треба одговорити, како онда да се
зна који модел применити, које податке прику-
пити или које анализе урадити? Питања која ће
се поставити се, најчешће, односе на: циљеве
и огра ни че ња, карактеризацију ризика и убла-
жавање ризика.

Посао менаџера ризика јесте да обезбеди
све неопходне ресурсе да би се обавила про-
цена ризика. То значи саставити одговарајући
тим и све остале неопходне ресурсе и конти-
нуа лно координирати са свима. Све време тре -
ба одржати функционалну раздвојеност између
процене ризика и активности везане за управ-
љање ризиком.

За менаџера ризика није неопходно да ра-
зуме све детаље процене ризика. Он мора
бити довољно информисан о техникама и мо-
делима за процену ризика, да би био у мо гућ-
ности да изложи резултате процене заинтере-
сованим странама. Да би се разумеле слабости
и огра ничења процене ризика, неопходно је: ра-
зумети природу, изворе и опсег неизвесности
знања и природне варијабилности при процени
ризика, разумети како одговори на критична пи-
тања могу да буду измењени због наведене не-
извесности и бити свестан свих важних пре-
тпоставки током процене ризика, као и њиховог
утицаја на резултате процене и одговоре на по-
стављена питања.10 

9 Сакулски, Д.: Увод у анализу ризика, (скрипта), Факултет
техничких наука, Нови Сад, 2012.

10 Сакулски, Д.: Увод у анализу ризика, (скрипта), Факултет
техничких наука, Нови Сад, 2012.
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Процена опасности за
одређивање ризика реализује
се применом разних метода
ради добијања вероватноће
нивоа ризика. У конкретном
случају биће објашњен начин
процене ризика по елемен-
тима наведеним на слици 2,
првенствено имајући у виду
да се процена ради на основу
искустава и интуитивно. То
произилази из потребе разу-
мевања ризика на свим ни-
воима командовања. Опасно-
сти и ризици процењују се
током анализе мисије, одно-
сно у другом кораку процеса доношења војне
одлуке. Односи се непосредно на обавештајну
процену бојишта везано за аспекте који могу
имати утицај на извршење мисије. Крајњи ре-
зултат ове анализе је иницијална процена ри-
зика за сваку идентификовану опасност, изра-
жена као веома висок, висок, умерен или низак.
Те категорије одређене су применом стандар-
дизоване матрице процене ризика (слика 4).

У оквиру овог корака постоје три потко-
рака која се реализују, а односе се на: про-
цену вероватноће догађаја или појаве, про-
цену очекиваног резултата догађаја или појаве
и одређивање нивоа ризика за дату вероват-
ноћу и тежине.

Процена вероватноће 
догађаја или појаве

Ово је прва процена која је заснована на
познатим информацијама или на информа-
цијама претходног искуства. Вероватноћа се
процењује на основу учесталости сличног до-
гађаја. За потребе управљања ризиком у про-
цесу доношења војних одлука, а према аме-
ричком правилу ФМ 5–19 „Headquarters
Department of the Army Washington, 2006”, по-
стоје четири нивоа вероватноће: често, веро-
ватно, повремено и ретко. Значење наведе-
них вероватноћа приказано је у табели 2.

Проценa очекиваног резултата
догађаја или појаве

Осетљивост процене се изражава у сте-
пену у којем ће инцидент утицати на опера-
тивну способност или на успешност извршења
одређене мисије. Степен осетљивости се про-
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Слика 4. Матрица процене ризика11

Оцена Дефиниција/објашњење

Често Позната је као редовна појава. 
Очекује се да ће се некоме сигурно
десити. Примери честе појаве су 
топлотне повреде, судари возила 
и сл.

Вероватно Дешава се неколико пута. 
Уобичајена је појава и десиће се у
одређеном тренутку. Примери могу
укључивати ненамерно испуштање
оружја, ненамерно испаљивање
метка и сл. 

Повремено Дешава се спорадично, али није 
неуобичајено. Примери могу 
укључити елементе 
неексплодираних средстава или
дејства по сопственим јединицама 
и сл. 

Ретко Може се претпоставити да се 
неће догодити, али није немогуће. 
Примери могу укључити експлозију
муниције током транспорта.  

Табела 2. Значење вероватноћа12

11 Headquarters Department of the Army Washington (2006)
FM 5–19, (p.1-3).

12 Исто.



цењује за сваку опасност која је заснована на
познавању резултата сличних догађаја који су
се десили и степенују се (табела 3) као: ка-
тастрофални, критични, маргинални и зане-
марљиви.

Да би се у потпуности могао сагледати
елеменат процене ризика у процесу доношења
војних одлука, на слици 5 приказан  је процес
одлучивања дефинисан кроз стандардне опе-
ративне процедуре. Оно што је карактери-
стично јесу кораци који су релевантни за ана-
лизу ризика и који представљају суштински
део у коначном доношењу одлуке. 

Наиме, цео ток процеса одлучивања прати
процена ризика која у кораку пет и шест има

директну примену матрице за одређивање ве-
роватноће ризичног догађаја.

Квантификација 
нивоа ризика

Користећи стандардну матрицу процене
ризика (слика 4), вероватноће и тежина за
сваку идентификовану опасност се конвертује
у одређеном нивоу ризика. Слика 4 пред-
ставља класичну 5×5 редну матрицу ризика.
Дуж вертикалне стране матрице приказан је
ниво вероватноће и утицај (последице) дуж хо-
ризонталне стране матрице. Што је виши ниво
ве роватноће, већа је вероватноћа настанка ри-
зика догађаја. Нижи ниво вероватноће, мања је

вероватноћа појаве ри-
зика догађаја. Сличан од-
нос важи и за последице.
Виши ниво утицаја –
већи је ризик последица
догађаја на операцију
или мисију, а нижи ниво
утицаја – мањи ризик
последица догађаја на
операцију или мисију. 

Ова матрица даје
процену вероватноће и
тежине изражене у сми-
слу стандардног нивоа
ризика. Процена није ап-
солутна и може да буде
само показатељ, али и
не мора, релативне опас-
ности датог рада, актив-
ности или догађаја. Ни-
вои ризика су наведени у
доњем левом углу мат-
рице. Сви прихваћени
резидуални ризици мат-
рице морају бити одоб-
рени на одговарајућем
нивоу ко мандовања. Од-
ређени нивои ризика и
њихова импликација у
односу на мисију прика-
зани су у табели 4.

24

Оцена Дефиниција/објашњење 

Катастрофалан 
– комплетна мисија је угрожена и не може се 

извршити,
– смрт и трајни инвалидитет,
– губитак критичне опреме за извршење мисије,
– опасна загађења животне средине,
– безбедносно угрожена мисија и
– неприхватљива колатерална штета.  

Критичан – озбиљно је нарушена оперативна способност 
јединица и сама мисија,

– стални или делимични инвалидитет или 
привремена неспособност најдуже три месеца,

– обимно оштећење наоружања и опреме,
– знатна оштећања на имовини или животној 

средини,
– безбедносни неуспех и
– значајна колатерална штета 

Маргиналан – умањење оперативне способности 
јединица или извршења мисије,

– мања оштећења опреме, имовине или 
животне средине и

– изгубљени дани због повреда или болести 
не прелазе три месеца.  

Занемарљив – мало или нимало негативних утицаја 
на оперативну способност јединица и 
извршење мисије,

– прва помоћ или мањи медицински третман,
– мала оштећења технике, али потпуно 

функционална и оправљена и
– мала штета или не постоји по животну средину. 

Табела 3. Значење степена догађаја
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13 Headquarters Department of the Army
Washington (2006) FM 5–19, (p.1–3).

14 Упутство за оперативно планирање 
и рад команди у Војсци Србије (привремено),
2008.

је имплементирати контролу и донети одлуку.
Опасности се процењују одређивањем пре-
осталог ризика. Доношење одлуке заснива се
на процени резидуалног ризика и процес раз-
воја контроле и преиспитивања  ризика се на-
ставља до прихватљивог нивоа ризика. Ризи-

ци треба да буду сведени на ниво
да њихово деловање буде испод
потенцијалне добити. Овај процес
одвија се у корацима развоја кур-
сева акције, анализе курсева акције,
поређења курсева акције и њихо-
вом одобравању у процесу дефи-
нисаних стандардних оперативних
процедура доношења војних 
одлука.14

Након процене свих опасности,
командант спроводи контролу којом
елиминише или смањује ризик (ње-
гову вероватноћу). Основна функ-
ција контроле испољава се кроз:

Контрола ризика 
и доношење одлуке

У другом кораку процеса управљања ри-
зиком идентификоване су опасности и одређен
почетни ниво ризика. У наредном кораку битно

Слика 5: Улази и излази у процесу доношења војних одлука

Редна 

скала,ниво

(оцена)

Дефиниција/контекст: 

Појава вероватноће  

Веома висок
(E) 

На пример, ризик–догађај који има појава – већу 
вероватноћу  од 0,85, али мању од један 
(сигурност). Нпр.: из „Скоро увек ће  да се догоди”
до „Сигурно ће се догодити”.  

Висок (H) На пример, ризик–догађај који има појава – већу 
вероватноћу од 0,65, али мању или једнаку 0,85.
Нпр.: „Вероватно ће да се појављује” до 

„Врло вероватно је да ће се појавити.” 

Умерен (М) На пример, ризик–догађај који има појава – већу 
вероватноћу од 0,35, али мању или једнаку 0,65.
Нпр.: из „Мање шансе да се појављују” до 

„Нешто веће шансе да се појављују”.

Низак (L) На пример, ризик-догађај који има појава – већу 
вероватноћу од 0,15, али мању од или једнаку 
0,35. Нпр.: „Није много вероватно да ће доћи” 
до „Није вероватно да ће доћи”.  

Табела 4. Редна скала за одређивање \вероватноће13



2626

обученост (оспособљеност) јединица, физичку
контролу и упозорење (избегавање). Контрола
обучености обухвата елементе који су ка  ра кте-
 ристични за процес оспособљавања, односно
треба да утврди да ли су достигнуте перфор-
мансе дефинисаних стандарда процеса обу-
чавања. Сегмент физичке контроле спроводи
се кроз физичка обезбеђења одређених места
или постављањем одређених знакова упозо-
рења. На крају, избегавање се односи на фи-
зичко елиминисање контакта са идентифико-
ваним опасностима. 

Према америчком приручнику за процену
ризика,15 да би контрола била ефикасна треба
да испуни следеће критеријуме: да је је по-
годна, изводљива и прихватљива. Погодност
контроле манифестује се кроз уклањање или
ублажавање ризика опасности на прихватљиви
ниво. Изводљивост контроле представља
својство јединице да може спровести контролу,
док се прихватљивост контроле изражава у
субјективном оправдању трошкова времена и
ресурса  кроз стечене користи. 

Врло важно имати у виду да тзв. резидуал-
ни ризик остаје и након контроле. Контроле не
могу у потпуности елиминисати смањење ризи-
ка одређених опасности. Укупан преостали ри-
зик биће већи или једнак од највећег остатка

идентификованог ризика. Ипак,
имајући у виду сложеност пре-
осталих контрола и потенцијал-
ног синергијског ефекта дело-
вања свих опасности, коман-
дант може одредити да резиду-
ални ризик извршења мисије
буде висок.

Само доношење одлуке
представља одређивање при-
хватљивог нивоа ризика. Ризик
или потенцијални губитак треба
да буде усклађен према очеки-
ваним добицима. Посебно треба
нагласити да све одлуке, на сва-
ком нивоу командовања, треба
да буду засноване на адекватној
процени ризика.

Контрола спровођења одлуке

Четврти корак у управљању ризиком, који
се односи на контролу спровођења одлуке, до-
бија свој значај у стицању увида команданта у
спровођење одређених наређења, смерница,
налога, итд. Сваки сегмент који је био обухва-
ћен контролом за смањене ризика у овој фази
претвара се у оперативну акцију која треба да
се спроведе да би оправдала спровођење
контроле и ризик свела на прихватљив ниво.

Надзор и вредновање ризика

Последњи, пети корак све обу хватног управ-
љања ризиком у процесу доношења војних од-
лука, представља надзор и процена ризика као
средство којим се обезбеђује реализовање конт-
роле ризика по дефинисаним стандардима. Та-
кође се обезбеђује и адекватност средстава за
потврђивање изабраних контролних мера у
подршци циљева и жељених исхода. Овај кон-
тинуирани процес обезбеђује могућности утицаја
на идентификоване слабости и на могућност ме-
њања или корекцију резултата контроле.

Надзор треба схватити као облик конт-
ролне мере и представља саставни део управ-
љања ризиком у процесу доношења војних од-
лука. Надзор обезбеђује потчињенима да

15 Headquarters Department of the Army Washington, 2006.
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разумеју како, када и где се спроводе конт-
роле. Тиме се осигурава недозвољено одсту-
пање од стандарда или кршења од политике и
контроле ризика које могу угрозити извршење
мисије. Надзор и контрола сварају услове
команданту да може предвидети, идентифи-
ковати и проценити неке нове опасности и, по
потреби, да се модификују контроле ризика.

Вредновање (процена) ради се током свих
фаза операције, а такође и након извршења
операције или одређене фазе. Евалуацијом
треба: идентификовати све опасности које
нису идентификоване као део почетне про-
цене, односно идентификовати нове опасности
које су се показале током извођења операције
или друге активности, проценити ефикасност у
пружању подршке оперативним циљевима и

Табела 5. Генеричке компоненте процене ризика16

Редни 
број 

Врста 
компоненте 

Садржај компоненте  

1. Идентификација
хазарда

Идентификовати хазард(е) који могу да изазову штету. 

2. Процена 
последица 

Одлучити ко или шта може бити угрожено/повређено и на који начин.
Прикупити и анализирати релевантне податке. Окарактерисати 
последице и њихове неизвесности, квалитативно или квантитативно.  

3. Процена 
веродостојности 

Оценити  веродостојност  различитих  
негативних  ефеката.  Окарактерисати  те веродостојности и њихове
неизвесности, квалитативно или квантитативно.  

4. Карактеризација
ризика 

Оценити вероватноћу појаве, интензитет негативних последица, 
укључујући придружене неизвесности, хазарда идентификованог 
на основу претходних корака. Карактеризовати ризик квалитативно или
квантитативно, узети у обзир резидуалне (заостале) ризике, редукцију
ризика, као и трансформацију и трансфер ризика.   

задацима (да ли су контроле позитивно или не-
гативно утицале на обуку или достизање ци-
љева мисије), проценити тачност резидуалног
ризика и ефикасност контроле у отклањању
опасности и смањењу ризика и обезбедити
усаглашеност са водећим принципима ком-
плексног управљања ризиком. Интегрисан је у
све фазе процеса доношења војних одлука.
(Да ли су све процене тачне? Да ли су на де-
финисаном нивоу? Да ли је било непотребних
ризика? Да ли је био цикличан и континуиран
процес у току доношења војних одлука?)

Процена ризика је континуалан еволуи-
рајући процес, са стабилном основом, која може
да има различите форме. Срж процене ризика
може се описати помоћу следећа четири не-
формална питања: Шта може да крене како не
треба? Како се то може десити? Шта су
последице? Колики су изгледи да се то деси?

У табели 5 приказане су генеричне компо-
ненте процене ризика које представљају прак-
тично суштину у оквиру целокупног процеса
процене ризика.

То су најважнији елементи који се односе
на надзор и вредновање процене ризика. Ме-
ђутим, важно је нагласити, ради одржавања
континуитета са захтевима мисије и задатака,
да се процес комплексног управљања ризиком
реализује на стандардизован начин. За управ-
љање ризиком могу се користити разни алати

16 Сакулски, Д.: Увод у анализу ризика, (скрипта), Факултет
техничких наука, Нови Сад, 2012.

Снимио Г. СТАНКОВИЋ



прилагођени да приказују информације за ком-
плексно управљање ризиком. 

Предмет овог рада нису конкретни алати у
форми одређених образаца који служе за од-
ређене процене. То би требало да буде тема но-
вог рада који би обухватио и конкретна питања
за анализу и процену одређених опасности.

За кљу чак

Управљање и квантификација ризика за-
снована је на схватању да ризични догађај по
својој природи представља вероватноћу на-
станка, а да би се идентификовао важно је
стање, тј. одражавање онога што је познато
данас. То је корен узрока идентификованог ри-
зичног догађаја. Дакле, стање је догађај који се
десио, који се тренутно дешава или који ће се
десити сигурно. Ризични догађаји су будући
догађаји који могу да настану због стања у са-
дашњости.

Може се констатовати да управљање и
квантификација ризиком у процесу доношења
војних одлука представља интегрални део про-
цеса одлучивања и да прати све фазе и кораке
доношења војних одлука на свим нивоима
командовања. Настало је као нужна потреба из
простог разлога што војска извршава мисије и
задатке у различитом окружењу које каракте-
ришу разне врсте опасности. Управљање ри-
зицима у процесу доношења војних одлука има
за циљ да идентификује и управља догађајима
чији резултати су неизвесни. Дакле, важно је
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обезбедити успех мисије уз губитке који су при-
хватљиви и који на неки начин могу бити кри-
теријуми за достизање циљева мисије.

Сви наведени кораци се прожимају један у
други и представљају континуитет управљања
ризиком у процесу доношења војних одлука.
Посебно су идентификоване редне скале
значења вероватноће одређених ризика који
служе као стандардна вредност за одређивање
нивоа ризика у операцијама и мисијама војске.

Као основа за квантификацију нивоа при-
хватљивости одређене врсте ризика послужила
је матрица 5×5 за процену вероватноће ризика
којом се одређује и ниво ризика. Комплексно
управљање ризиком никада се не завршава и
представља наставак циклуса који захтева стал-
на упозорења у процесу доношења војних одлука
и предузимању корака да се смање или елими-
нишу и доведу на прихватљив ниво.
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V
аздухоплов представља идеалну

платформу за ваздухопловно на-

оружање (топовско-митраљеска

зрна, ракетне пројектиле и бомбе), са основ-

ном наменом ефикасног погађања циља. Сло-

женост ваздухопловног наоружања и војне

опреме захтева употребу комплексне мерне

опреме и развој специфичних метода за њи-

хова испитивања. Резултат те веома сложене

процедуре је оцена употребљивости ваздухо-

пловног наоружања са аспекта ефикасности и

прецизности, односно верификација његове

интеграције на одређеном типу ваздухоплова. 

Током процедуре летних испитивања

дејством на циљ у више налета, падне тачке

убојних средстава су различите. Узрок раз-

личитости падних тачака је последица сложе-

них поремећаја који настају у моменту дејства

на циљ. Ти утицаји могу бити зависни и неза-

висни од пилота ваздухоплова. 

Да би се добили тачни подаци за елементе

који утичу на прецизност појединих средстава

при гађању, ракетирању и бомбардовању (ГРБ)

U
раду је описана методологија одређивања параметара лета

ваздухоплова који утичу на прецизност погађања циља упо-

требом аквизиционог система који је интегрисан на ваздухо-

плову и земаљским оптотеодолитским системом. 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПАРАМЕТАРА ЛЕТА
ВАЗДУХОПЛОВА КОЈИ УТИЧУ НА
ПРЕЦИЗНОСТ ПОГАЂАЊА ЦИЉА

Пуковник Драгољуб Спасић

VOJNA TEORIJA I PRAKSAVOJNA TEORIJA I PRAKSAVIDOVI, RODOVI
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извршавају се одређени профили тест летова

са специфичним маневрима (хоризонтални ле-

тови на минималним, максималним и реалним

брзинама дејства ваздухоплова). Неопходне

величине које се у том тренутку мере су:

брзина и висина авиона, нападни углови про-

пињања, ваљања и клизања, као и координате

летелице у локалном координатном систему

полигона на којем се извршава испитивање.

УЗРОЦИ КОЈИ УТИЧУ НА
ПРЕЦИЗНОСТ ПОГАЂАЊА ЦИЉА

Гађање ракетирање или бомбардовање

из ваздушног простора има низ особености по

којима се разликује од употребе оружја на

земљи. Оружје из којег се дејствује брзо се по-

мера у простору заједно са ваздухопловом на

који је уграђено. Ово померање утиче на лет

пројектила, те захтева уношење поправке у

нишанске справе. 

Дејство у ваздушном простору врши се на

разним висинама и при различитим поло-

жајима циља, што такође треба имати у виду

приликом уношења поправке у систем ниша-

њења. Да би се погодио и уништио циљ, пројек-

тили се често морају усмерити не непосредно

у циљ него у тачку која је испред циља (тачка

сусрета). На нишањење и елементе гађања ути-

че више аеродинамичких поремећаја који се јав-

љају при дејству. Они могу бити последица тех-

нолошких несавршености убојних средстава и

неправилних струјања ваздуха, као и субјек-

тивних грешака пилота. 

Технолошки и амбијентални утицаји

Грешке које не зависе од посаде ваздухо-

плова (пилота) настају услед:

– технолошке неуниформности у изради

топовско-митраљеских зрна, ракетних пројек-

тила и авио-бомби. Недостаци технолошког

процеса при серијској изради исте врсте на-

оружања имају за последицу неједнакост те-

жине, распореда тежине, облика, глаткоће,

квалитета погонске групе или експлозивног пу-

њења, што доводи до различитих падних

тачака средстава под истим условима дејства

ваздухоплова;

– мерне несигурности авионских инстру-

мената и нишанских справа. Услед нетачног по-

казивања авионских инструмената и нишана,

ГРБ се обично врши под условима који се раз-

ликују од прорачунатих, што доводи до одсту-

пања по даљини. Смањење мерне несигурно-

сти постиже се периодичном калибрацијом

авио-инструмената; 

– неједнакости смера и брзине ветра на

свим висинама. При гађању, ракетирању и бом-

бардовању узима се у обзир само ветар изме-

рен на висини лета или при земљи и претпо-

ставља се да је тај ветар хоризонталан, истог

смера и исте јачине на целој вертикалној даљини

од ваздухоплова до циља. Ту се свесно зане-

марује постојање ветра другог смера и јачине на

разним висинама кроз које се средство креће.

Ова врста поремећаја такође доводи до скре-

тања средства било по правцу било по даљини,

које зависи од смера и брзине занемареног вет-

ра. Што је висина дејства већа, овај утицај ће

бити више изражен;

– нестабилности ваздухоплова у лету.

Неправилна струјања ваздуха условљавају

нагле промене режима лета ваздухоплова,

услед чега профил лета постаје таласаст. Због

тога није могуће одржавати одређени режим

лета, неопходан за дејство. Услед промене ре-

жима лета отежано је нишањење, што доводи

до смањења прецизности погађања циља.Снимио М. АТЛАГИЋ



СУБЈЕКТИВНИ УТИЦАЈ 
ПИЛОТА ВАЗДУХОПЛОВА

Грешке које чини пилот обично настају при

прорачуну исходних елемената, било при са-

мом гађању, ракетирању или бомбардовању.

Од тих грешака, било да су мање или веће,

зависи и величина слике погодака. Према томе,

може се закључити да квалитет рада пилота

испољава велики утицај на тачност погађања

циља.

Утицај пилота на ефикасност употребе на-

оружања и прецизност гађања огледа се у сле-

дећим елементима: 

– неодржавања брзине, што при увођењу

у понирање има за последицу повећање или

смањење брзине у моменту дејства. Поред

тога, долази до повећања или смањења полу-

пречника заокрета, а тиме и до повећања или

смањења угла понирања. Услед већег или ма-

њег угла понирања долази до директног ути-

цаја на прецизност гађања по даљини;

– неодржавања висине, што при увођењу

у понирање доводи до раније или касније упо-

требе наоружања (слика 1);

– нетачно одређивање тачке увођења,
што у понирању повећава или смањује угао
понирања и помера тачку дејства. До тога

најчешће долази услед нагиба ваздухоплова

при довођењу циља на ознаку на нишанску

тачку пред увођење у понирање. Сувише

благо или сувише грубо увођење у понирање

такође доводи до смањења или повећања
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угла понирања, а тиме и до смањења прециз-

ности по даљини (слика 2);

– неодржавање одређене брзине при
дејству, што проузрокује нетачност у погађању

по даљини. Већа брзина проузрокује већи

домет и обрнуто, што се види са слике 3.

Пошто је брзина топовско-митраљеског

зрна у моменту отварања ватре највећа,

брзина ракетног зрна нешто мања, а авио-

бомбе најмања, утицај промене брзине

највише се испољава при бомбардовању;

– неодржавање одређеног угла понирања
у моменту дејства ваздухоплова. Повећањем

угла понирања смањује се угао претицања, и

обрнуто;

– клизање ваздухоплова. После заокрета

ваздухоплов не прелази одмах на нови курс,

већ се за извесно време заноси у спољну
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Слика 1. Одступање због неодржавања висине

Слика 3.  Одступање због неодржавања брзине

Слика 2. Одступање због нетачног 
одређивања тачке увођења у понирање



страну, што у моменту употребе наоружања 

проузрокује скретање пројектила у страну кли-

зања ваздухоплова (слика 4).

Скретање пројектила математички се про-

рачунава по формули:

где је:

S – скретање услед клизања ваздухо-

плова у [m],

VК – брзина клизања [m/s],

D – даљина гађања у[m],

V01 – брзина пројектила у моменту напуш-

тања ваздухоплова.

Из ове формуле и слике 4 види се да је

скретање пројектила

услед клизања ваз-

духоплова утолико

веће уколико је брзи-

на пројектила при на-

пуштању ваздухо-

плова мања, а брзи-

на клизања и даљи-

на већа. Пошто бом-

ба у односу на то-

повско-митраљеско

и ракетно зрно има

најмању брзину при

напуштању ваздухо-

плова, то је и њено

скретање услед кли-

зања и највеће. 

Наведени при-

мери илуструју ком-

плексност услова у којима се извршава ватрено

дејство на одређени циљ, па је зато неопходно

да се они правилно и прецизно измере у том

тренутку. Сви ови поремећаји мере се 5 секунди

пре и у тренутку дејства са мерним системом

који је интегрисан на самом ваздухоплову и зе-

маљским оптотеодолитским системом за трајек-

тографска мерења.

МЕТРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ИСПИТНО-МЕРНЕ ОПРЕМЕ

Мерење стварних параметара лета

авиона у тренутку одбацивања обавља се упо-

требом дигиталног вишеканалног аквизицио-

ног система. Синхронизовано мерење коорди-

ната одбачене бомбе или ракете од тренутка

њеног одвајања од бомбоносача до изласка из

струјно поремећене зоне врши се са земаљ-

ским оптотеодолитским системом. Рад авион-

ског аквизиционог система заснован је на им-

пулсној кодној модулацији (PCM data acquisiton

system). Примењени аквизициони систем ка-

рактерише велика тачност, широк динамички

опсег мерења, повољан однос сигнал/шум и

директна усмереност на рачунску подршку у

фази припреме и реализације мерења, као и

обраде резултата мерења. Избор мерних пре-

тварача, аквизиционих кондиционера и фрек-
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Слика 4. Утицај клизања ваздухоплова 
на прецизност

Табела 1. 
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венција одабирања мерних величина врши се

у складу са: очекиваним опсегом, карактером

и динамиком промене сваке мерне величине. У

табели 1 приказана је листа параметара који се

мере са њиховим амплитудним опсезима про-

мене и типовима употребљених мерних пре-

тварача. 

Мерна несигурност примењеног дигитал-

ног, PCM аквизиционог система пропорцио-

нална је дужини речи којом се врши представ-

љање једног сегмента (дужина речи је 12 бита). 

Електрично повезивање мерних претва-

рача и аквизиционог система извршно је по-

себним поступком ширмованим проводницима,

чиме је обезбеђена електромагнетна компати-

билност која представља ситуацију у којој све

компоненте мерног система нормално функ-

ционишу, како унутар њих самих, тако и у њи-

ховом окружењу. У припреми мерења из-

вршено је еталонирање сваког мерног канала

који чине: мерни претварач, мерни кондицио-

нер и PCM део аквизиционог система.

Сваки мерни претварач је калибрисан у

овлашћеној метролошкој лабораторији. При-

мењени мерни претварачи имају аналогну

форму излазног сигнала са линеарном завис-

ношћу у односу на улазну неелектричну мерну

величину. 

Мерни кондиционери дизајнирани су за

тачно одређену групу мерних претварача (по-

тенциометарски, синхро, са мерним тракама,

итд.). Они представљају мултифункционалне

компоненте мерног ланца, јер обезбеђују елек-

трично напајање мерном претварачу уколико је

потребно, прилагођење излаза мерног претва-

рача по импенданси, појачавају или слабе ње-

гов излазни сигнал, врше филтрирање и мул-

типлексирање више истородних параметара

(4, 8, 16, 32). У дигиталном делу аквизиционог

система врши се A/D конверзија и формати-

рање дигиталног мултиплексираног сигнала. 

Оптотеодолитски систем је аквизициони си-

стем велике тачности и служи за мерење коор-

дината објекта у лету у зависности од времена.

Основна конфигурација подразумева употребу

најмање две теодолитске станице (СКY-1 и

СКY-2) које су позиционирају на међусобном

растојању од 2 km. Методом триангулације (сли-

ка 5) са познатим растојањем мере се углови

азимута и елевације сваке станице да би се ре-

шавањем троуглова дошло до правоуглих коор-

дината тачке у простору.

Узастопним мерењем координата летећег

објекта добија се његова трајекторија. Сваку

станицу чине оптички теодолит са сензорима

за праћење летећег објекта и управљачка једи-

ница у којој се врши целокупна хардверско-

софтверска интеграција система. 

Обрадом снимљеног материјала добија

се путања праћеног објекта у координатном

систему, чији је почетак на месту једног од тео-

долита, а осе су оријентисане према истоку,

северу и зениту. Додатном обрадом података о

путањи преко прве и друге деривације могуће

је добити податке о брзини и убрзању сниманог

објекта. 

Тачност мерења координата методом три-

ангулације зависи од међусобне удаљености
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теодолитских станица и положаја објекта у од-

носу на линију теодолита. У условима добре

видљивости теодолитски систем има могућ-

ност праћења авио-бомби на удаљености од 6

km, при чему је грешка мерења координата

методом триангулације мања од 2 m. 

МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗУЛТАТА

Утицај промене брзине највише се испо-

љава при бомбардовању, пошто је брзина

авио-бомби најмања. У овом раду су презен-

тирани експериментални резултати интегра-

ције авио-бомбе, тип ФАБ-100 на авиону Г-4

(Супер галеб). Испитивања су извршена на

специјално уређеном полигону према задатим

елементима из таблица ГРБ. Дејства су пла-

нирана тако да се обезбеде статистички ва-

лидни подаци. Ради тога је извршено четири

лета са по четири авио-бомбе које су одбаци-

ване у четири налета. Од добијених сирових

података снимљених авионском аквизиционом

опремом и теодолитским системом са земље

добијени су подаци у координатном систему

теодолита. Употребом посебног софтвера (Об-

рада_п) добијени подаци преводе се у авион-

ски координатни систем. Ток овог програма у

тренутку најранијег догађаја (притиска пилота

на бојево дугме б/д) и обрађивање путање

глатких бомби графички су приказани до пад-

них тачака на слици 6. 

Мнемонике за дефинисање обраде одба-

цивања бомбе су следеће:

ТАЧКА_ВАЗДУХОПЛОВА=1–10 – редни

број тачке на снимку који одговара тачки ваз-

духоплова ова инструкција саопштава про-

граму захтев да одреди стање ваздухоплова у

траженом тренутку (Т_ДОГАЂАЈА) и то

X_НОВИ, Y_НОВИ, ПСИ_НОВИ - ОБАВЕЗНО –

иза ове инструкције иду следеће инструкције:

Т_ПОЧЕТНО = ХХ: ММ: СС. ммм- п о -

четно време за очитавање података из „СКYТ-

РАЦК”_ФИЛЕ – ОПЦИОНАЛНО – почетна

вредност = 00:00:00.000.

Т_ЗАДНЈЕ = ХХ: ММ: СС. ммм - задње

време за очитавање података из „СКYТ-

РАЦК”_ФИЛЕ – ОПЦИОНАЛНО – почетна

вредност = 24:00:00.000.

ПОЛYНОМ = 1-н – степен ЧЕБИСХ-евог

полинома са којим ће бити апроксимиране

тачке на броју тачака СКУП_ПОЛYНОМА за

све три координате - ОПЦИОНАЛНО – почетна

вредност = 2.

ПОЛYНОМ_X = 1-н – степен полинома са

којим ће бити апроксимиране тачке на броју

тачака СКУП_ПОЛYНОМАза X координату –

ОПЦИОНАЛНО – почетна вредност = 2.

ПОЛYНОМ_Y = 1-н – степен полинома са

којим ће бити апроксимиране тачке на броју

тачака СКУП_ПОЛYНОМАза Y координату –

ОПЦИОНАЛНО – почетна вредност = 2.

ПОЛYНОМ_З = 1-н – степен полинома са

којим ће бити апроксимиране тачке на броју

тачака СКУП_ПОЛYНОМА за З координату –

ОПЦИОНАЛНО – почетна вредност = 2.

СКУП_ПОЛYНОМА = 1-н – број тачака који

ће учествовати у пеглању координата – ОП-

ЦИОНАЛНО – почетна вредност = 2*ПОЛY-

НОМ+1. 

Обрађени подаци приказују се табеларно

од којих се формулама (2, 3, 4 и 5) добија ап-

солутно одступање (ΔD) од циља због не-

одржавања задатих елемената, што је прика-

зано у табелама (2, 3, 4). 
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путање авио-бомбе
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Где је:

V0 – брзина ваздухоплова у тренутку
дејства,

Vu – брзина у моменту увођења ваздухо-
плова,

H0 – висина ваздухоплова,
a – нападни угао ваздухоплова,
Т0 – време лета авио-бомбе, 
Cx – отпор авио-бомбе,
D – домет са задатим елементима,
D1 – остварени домет,
ΔD – апсолутно одступање домета.
а) Неодржавање брзине (В0) при дејству

са авио-бомбом ФАБ-100. Добијени су следећи

резултати који су приказани у табели 2. 

При дејству са истим углом и висином и са

неодржавањем брзине авиона у моменту

дејства (680 km/h) добија се апсолутно одсту-

пање домета (ΔD) и непогађање циља. Већа

брзина проузрокује већи домет и обрнуто. 

б) Неодржавање одређене висине (H0) у

моменту дејства. У табели 3 приказани су ре-

зултати измерених параметара лета авион и

апсолутно одступање домета (ΔD) због не-

одржавања висине у моменту дејства.

Апсолутно одступање домета (ΔD) при бом-

бардовању са авиона Г-4 из понирања под углом

300 због неодржавања висине (H0 = 510 m) у мо-

менту дејства биће мање или веће, зависно од

тога да ли се авион налазио испод или изнад

задате висине. 

Неодржавање угла понирања (a) у мо-

менту дејства. У табели 4 приказани су изме-

рени параметри лета авиона и одступања (ΔD)

због неодржавања угла понирања. 

Из ових неколико примера види се да су

одступања (ΔD) због неодржавања брзине

најмања, због неодржавања висине нешто

већа, а неодржавања угла понирања највећа. 

Ова апсолутна одступања су у случају

дејства са авио-бомбама сразмерно мала, с

обзиром на њихов радијус дејства. Основни

проблем је међусобна корелисаност наведених

утицаја. Тако ће се због већег угла понирања

повећавати брзина, а смањити висина у мо-

менту дејства. Услед повећања угла понирања

доћи ће до пребачаја, а услед повећања

брзине и мање висине овај пребачај ће се још

више повећати. Ради што прецизнијег одређи-

вања ових зависности неопходно је извршити

мерење свих релевантних параметара лета са

довољно малом мерном несигурношћу.
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нарске нишанске системе, што, као крајњи ре-

зултат, доводи до прецизнијег погађања циља.

Ли те ра ту ра

1. Нилсен, Кајл, Хеyдс,Ф. Јемс. Математичка
теорија управљања ватром у ваздуху, превод,

1992.

2. Спасић, Д., Филиповић, З. Мерење не-
опходних параметара авиона за одређивање
ефективне брзине одбацивања авио-бомбе, Рад

Етран 2003.

3. Спасић, Д. Филиповић, З. Мерење неопход-
них параметара лета авиона за одређивање
кружног растурања невођених ракета, Конгрес

Метролога 2003.

4. Живковић, Г., Митровићи, З., Филиповић. Ме-
рење координата објекта у ваздушном простору ла-
серско-теодолитском методом, Симпозијум о

мерењу и мерној опреми, Београд, октобар 1998.

5. Филиповић, З. Мерењене електричних ве-
личина у процесу испитивања, Магистарски рад,

ЕТФ, Београд, 1989.

Закључак

Испитивање интеграције убојних сред-

става на одређеном ваздухоплову представља

сложен процес и захтева употребу комплексне

мерне опреме и развој специфичних метода за

њихово испитивање. Узрок различитости пад-

них тачака последица је сложених поремећаја

који настају у моменту дејства на циљ. Ти ути-

цаји могу бити зависни и независни од пилота

ваздухоплова.

У раду су презентирани експериментални

резултати за авио-бомбе које су великих ди-

мензија и масе, мање брзине кретања код којих

су наведени утицаји најизраженији са аспекта

смањења прецизности погађања циља. При-

мењена метода испитивања омогућује мерење

релевантних параметара авиона са малом

мерном несигурношћу у тренутку одбацивања

убојних средстава употребом сложене мерне

опреме. Процедура испитивања је знатно

скраћена, поновљивост опита сведена на ми-

нимум, а омогућује израчунавање одређених

константних параметара који се уносе у рачу-
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I
нтерес за сајбер ратовање као

нетрадиционалног средства за

остварење политичких, војних и

економских циљева доживљава интензиван

раст у целокупној светској заједници. Тај инте-

рес првенствено се огледа у развоју нацио-

налних капацитета за сајбер ратовање, који

укључују средства, технике, методе, оспособ-

љено људство, доктрине и стратегије, али и у

све чешћој практичној примени овог облика во-

ђења сукоба у ситуацијама које се разликују од

класичног облика рата. Та примена среће се у

различитом облику, од изазивања физичког

уништења важних инфраструктурних система,

S
ајбер ратовање води се применом истих средстава, техника и

метода као и у случају сајбер криминала, тероризма и оба-

вештајних активности и има веома специфичну природу, која

омогућава државама да прикривено покрећу нападе на противника. По-

лазна тачка при дефинисању доктрина, процедура и стандарда у области

сајбер ратовања јесте утврђивање његове праве природе. У међународ-

ним оквирима не постоји консензус држава света око дефинисања и регу-

лисања сајбер ратовања. Тај недостатак и брз развој природе сајбер ра-

товања могу изазвати несагледиве последице по светску безбедност. У

овом раду дат је допринос настојању да се нова област сајбер ратовања

сагледа у оквиру  примене досадашње међународне праксе у области

сајбер ратовања и примене принципа права оружаних сукоба. 

ПРИМЕНА ПРИНЦИПА ПРАВА 
ОРУЖАНИХ СУКОБА НА САЈБЕР РАТОВАЊЕ

Мајор мр Драган Младеновић, дипл. инж.

*Aутор ради у Гарди

Снимио Ј. МАМУЛА



својим општим принципима који су универзал-

но примењиви на све облике сукоба, укљу-

чујући и сајбер ратовање. Међутим, у случају

сајбер ратовања јавља се проблем њихове

практичне имплементације (слика 1).

ШТА ЈЕ САЈБЕР РАТОВАЊЕ

Да би се могла извршити анализа приме-

њивости принципа права оружаних сукоба на

сајбер ратовање, потребно је претходно одре-

дити његову природу, што укључује разуме-

вање средстава, метода, сврхе и начина

дејства, његове учеснике и последице. Као што

је то случај са свим дисруптивним ратним тех-

нологијама које револуционарно мењају при-

роду сукоба, по њиховом појављивању по-

требно је да протекне одређено време и да се

створи међународно искуство да би светска

заједница била у стању да формира једин-

ствен став о њиховој природи, а затим и да ус-

воји општеприхватљиву регулацију, која

ограничава деструктивно дејство тих техноло-

гија. Тај процес некада тече деценијама (на

пример, у случају нуклеарног наоружања, тече

од његовог настанка до данашњих дана), па је

донекле разумљиво садашње одсуство зајед-

преко праћења, онеспособљавања или изме-

не жељеног деловања војних средстава које

противник користи за вођење рата, за оба-

вештајне активности, дејства на противнички

систем командовања и руковођења, па чак и

за информационо-пропагандна дејстава у

сајбер простору на широке слојеве друштва

којима се подстичу немири, побуне и револу-

ције, чији је крајњи циљ дестабилизација и

сламање противничког државног система вла-

сти. Сајбер ратовање може се применити на

разне начине, од којих се многи не могу по-

истоветити са традиционалним значењем при-

мене оружане силе. У зависности од власти-

тих државних интереса, разне државе и

државне групације у међународној заједници

заузимају опречне ставове о могућој међуна-

родној правној регулацији сајбер ратовања.

Ипак, поред свих потешкоћа у дефинисању и

одређивању природе, техничких карактери-

стика и начина деловања сајбер ратовања,

јасно је да његова дејства остварују последи-

це, које су по својим ефектима сличне или

идентичне последицама примене традицио-

налних облика кинетичке силе, које је својстве-

но војном дејству које подлеже позитивним

нормама међународног права оружаних суко-

ба. Ово право оружаних сукоба исказано је
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подручје. У америчкој војној терминологији

војна дејства која се воде применом рачунара

дефинишу се као рачунарске мрежне опера-

ције (Computer Network Operations) и представ-

љају војне операције предузете ради напада,

одбране и обавештајног прикупљања. Усмере-

не су против непријатеља, његових информа-

ција, информационих система и мрежа, а служе

и за одбрану властитих информација, система

и мрежа.3

ничког става међународне заједнице по пи-

тању регулисања сајбер ратовања.

Да би се одговорило на питање шта је

сајбер ратовање, потребно је поћи од опште-

прихваћених премиса. Сајбер ратовање пред-

ставља примену сајбер простора, утицај кроз

њега и примену сајбер инфраструктуре у војне

сврхе, која има природу ратовања. С обзиром

на теоретску неодређеност сајбер ратовања,

као и на динамичност и брзину мењања ње-

гове природе, сајбер инфраструктуру треба

схватити у најширем мо-

гућем значењу. У том

смислу сајбер инфра-

структуру сачињава

окружење (објекти, сред-

ства, физичка инфра-

структура, простор на

копну, мору, ваздуху и

свемиру у коме се на-

лазе та инфраструктура

и средства), енергија

која омогућава рад ин-

формационих система и

постројења, хардвер

(процесори, рачунари и

њихови склопови, оп-

тички и други провод-

ници и слично), софтвер

(машински, кориснички,

слој везе, електронске

базе података и слично),

мреже (мрежни уређаји, комуникације, топо-

логије и слично), садржај (информације и да-

тотеке које се чувају и крећу у системима и

мрежама, мрежни и статистички подаци који

настају аутоматизовано у рачунарским систе-

мима и мрежама и слично), људи (програмери,

администратори, оператери, особље за одр-

жавање, корисници) и регулативе (прописи,

споразуми, стандарди и друго)1.

У односу на схватање сајбер простора,

сајбер ратовање може имати уже или шире по-

имање. У односу на облик дејства, сајбер ра-

товање састоји се од дефанзивних, офанзив-

них и обавештајних операција.2 Сједињене

државе су глобални лидер у примени сајбер

ратовања, па је корисно обратити пажњу на

начин на који њихова војска дефинише ово
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Слика 1. Тенденција раста друштвених претњи по врстама 
(релативни степен друштвене опасности у односу на време 

и физичке претње)4

1 Karl Rausher, Valery Yaschenko, Russia-U.S. Bilateral on Cy-
bersecurity: Critical Terminology Foundations, стр. 21.

2 У војној терминологији операција је такав облик дејства
који могу да изводе снаге на било којем нивоу организовања
који захвата и садржаје изван појмова рат и оружана борба. 

3 US DOD Dictionary of Military Terms, http://www.dtic.mil/doct-
rine/dod_dictionary, (01. 02. 2010).

4 RAND Europe, Kevin A. O’Brien, „Cyber Intelligence: For
Threat Profiling of Sub-State Actors in the Information Age”, 2009,
strаna 11, www.randeurope.com, (14. 04. 2010).

Сајбер напади упућују се на циљ путањом

која је делимично или у целини у сајбер про-

стору. Та „оружја” представљају примењена

софтверска решења или логичке технике. Она

директно нападају информације и информа-

ционе сервисе и процесе, а дејство на људе и

материјални свет остварују посредно преко тих

система, процеса или информација. Основна

примена средстава помоћу којих се покрећу
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сајбер напади врло често је мирнодопска. Лако

су доступна свима и често су релативно јеф-

тина. Важно је нагласити да се само сајбер

напади на циљеве који директно или посредно

зависе од сајбер простора могу сврстати у под-

ручје сајбер ратовања. Напади конвенционал-

ном силом на сајбер инфраструктуру јесу об-

лик традиционалног ратовања које оставља

последице на сајбер инфраструктуру и не

представљају примену сајбер ратовања. 

Без обзира на различита схватања, доса-

дашњи случајеви примене сајбер дејстава у су-

кобима између држава показали су неке њего-

ве универзалне карактеристике и потенцијале.

У стварности, упркос многобројним сумњама и

медијским наводима, до сада не постоје дока-

зи ни за један озбиљан случај сајбер ратовања

који је покренула једна држава према другој

држави. Највећи број сајбер напада тако се од-

носи на криминал (и његове специфичне обли-

ке – тероризам5 и шпијунажу6), а у свим тим си-

туацијама нападачи подлежу санкцијама на-

ционалних и међународних кривичних прописа

у складу са прихваћеним правилима јурисдик-

ције правних система. При одређивању сајбер

ратовања стога је, без обзира на врсту приме-

њених средстава и техника, неопходно ут-

врдити ко је стварни нападач, односно чиње-

ницу да ли иза на-

пада стоји државни

ентитет који има ме-

ђународни правни

субјективитет или

не. То је у садаш-

њем тренутку раз-

воја информацио-

них технологија и

мрежа често готово

немогуће, посебно

имајући у виду окол-

ност да се за сајбер

ратовање и крими-

нал користе иста

средства, методе и

технике и да сајбер

напади у целини

више зависе од не-

достатака у сајбер

инфраструктури

противника него од војних доктрина. Стога је за

сајбер ратовање кључно утврдити нападача,

његове циљеве и намере, али и саму мету, јер

Слика 2. Могући случајеви сајбер ратовања 
у односу на врсту напада и природу циља

5 Појам сајбер тероризма и тероризма у општем случају
није међународно дефинисан, али је, у начелу, сајбер теро-
ризам специфичан случај сајбер криминала који пред-
ставља употребу сајбер простора, информација,
информационих система и мрежа ради остваривања теро-
ристичких циљева.

6 Сајбер шпијунажа је у принципу легална у међународним
оквирима и забрањена националним законодавствима уко-
лико је покренута од стране противника, а дозвољена уко-
лико служи сопственим интересима. Шпијунажа је
дозвољена у међународним оквирима у складу са Конвен-
цијом о поштовању закона и обичаја рата на копну (IV Хашка
конвенција) и њеним анексом ИВ: Уредба о законима и оби-
чајима рата на копну, члан 24, 18. октобар 1907, (у наставку
Хашка конвенција ИВ), који наводи следеће: „Ратна лукав-
ства и примена мера које су неопходне ради прикупљања
података о непријатељу и његовој држави, сматрају се доз-
вољеним”,http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04.asp,
(17. 03. 2008).

Томас Вингфилд, научни истраживач вашингтонског Пото-
мак института за политичке студије, сматра да право на при-
мену шпијунаже представља неотуђиви део права на
самоодбрану сваке државе и тврди: „Бечка конвенција о
дипломатским односима из 1961. године препознаје право
држава да се укључе у шпијунске активности у миру, а
државна пракса учествовања у прикривеним обавештајним
активностима представљају неотуђив део у међународним
односима и политици”. Thomas C. Wingfield, „The Law of In-
formation Conflict: National Security Law in Cyberspace”, Aea-
gis Research Corporation, 2000. Међународно право
оружаних сукоба предвиђа обавештајна дејства у току су-
коба и регулише их. Зато се обавештајни рад може сматрати
активношћу у надлежности кривичног права, али и права
оружаних сукоба уколико је предузета као војна активност,
посебно у време оружаног сукоба.



сајбер напад облик агресије једног међуна-

родног субјекта на други7, оправдано је и право

на самоодбрану, које укључује примену ору-

жане силе ради спречавања агресије.

Однос међународног ратног права
према сајбер ратовању

Међународно право оружаних сукоба део

је јавног права који представља систем пра-

вила који уређује односе између држава у ору-

у многим ситуацијама

ширења сајбер напа-

да није јасно да ли је

неки циљ директна

мета противничког

дејства или колатерал-

на штета неког ширег

дејства (као што је то

било у случају ширења

рачунарског црва Stux-

net у ширем региону

Азије, а директне

последице биле су зна-

чајно ометање рада

иранских нуклеарних

постројења Натанц и

Бушер). 

Може се сматрати

да је дејство неког

сајбер напада облик

ратовања (или, још

уже, облик војне опе-

рације која пред-

ставља агресију) само

у случају уколико по-

стоје докази да је на-

пад предузео субјекат

међународног права са

намером да почини акт агресије над другим

субјектом међународног права. Најважније чи-

њенице при регулисању сајбер ратовања стога

су подаци о починиоцу напада и његовој на-

мери. У случају када се може доказати да је
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Слика 3. Логички ток утврђивања природе 
сајбер ратовања

7 Оно регулише односе између свих субјеката међународ-
ног права (не само међу државама, како је то у прошлости
била пракса). Иако не постоји јединствен став, у начелу су то
државе и међународне организације. То значи да међуна-
родно право регулише односе између држава, између
држава и међународних организација и између и унутар
самих међународних организација. Одређени међународни
правни субјективитет (углавном ужи од оног који имају
државе и међународне организације) признаје се и разним
квазидржавама, квазимеђународним организацијама, спе-
цифичним субјектима, друштвеним групама, човечанству
као целини, па чак и појединцима.Снимила Д. СТЕФАНОВИЋ



који се односи на употребу средстава и ме-

тода ратовања. Његова основа је у Женевској

конвенцији, њеним Допунским протоколима I и

II из 1977. године9 и обичајном међународном

праву.10 До ратног сукоба долази онда када су

актери супротстављених оружаних снага на-

мерно ангажовани у војним операцијама једних

против других или при намерном нападу ци-

љева на територији или у територијалним во-

дама друге државе, са изузетком пограничних

инцидената изазваних грешкама. То значи да

оружани сукоб подразумева само случај када

је војна акција ауторизована или прихваћена

на нивоу влада држава које учествују у сукобу.

Право оружаних сукоба примењује се само у

жаном сукобу и поводом оружаног сукоба. Ње-

гов основни циљ је да ограничи последице

оружаних сукоба и да патње и разарања сведе

на неопходну (минималну) меру. Међународно

право оружаних сукоба8 често се поистовећује

са међународним ратним и хуманитарним пра-

вом. У пракси оно представља скуп међуна-

родних споразума који су груписани у Женев-

ском праву (које штити оне који не учествују

или су престали да учествују у сукобима) и

Хашком праву (које ограничава средства и ме-

тоде ратовања), као и општеприхваћене норме

обичајног права. 

У оквиру међународног права оружаних

сукоба истичу се две засебне скупине правних

принципа, и то: ius ad bellum, који се баве ле-

галношћу употребе силе, као што су право

неке државе на самоодбрану и принудних

мера Савета безбедности УН и ius in bello пра-

вила понашања у рату која се примењују када

државе прибегну оружаном сукобу. Оно је при-

мењиво само у случајевима оружаних сукоба и

односи се на међународне сукобе, али и неке

који немају међународни карактер. При про-

цени могућег ограничења сајбер ратовања на-

рочито је битан део права оружаних сукоба

42

8 По професору Стевану Ђорђевићу појам „ратно право”
замењује се појмом „право оружаних сукоба”, јер више од-
говара садашњем степену развоја општег међународног
права. Стеван Ђорђевић, „Подела међународног права и
разграничење од сродних научних дисциплина”, Анали
Правног факултета у Београду, година X, бр. 1–2. 2002. го-
дине страна 60. 

9 Additional Protocols I and II to the Geneva Conventions,
1977. године.

10 Knut Dormann, „Computer network attack and international
humanitarian law”, The Cambridge Review of International Affa-
irs Internet and State Security Forum, Trinity College, Cambridge,
2001.



ратним сукобима и не прави разлику између

нападача и браниоца, већ подједнако обаве-

зује све учеснике у оружаном сукобу. Оно пред-

ставља компромис између војне потребе и за-

хтева хуманости, јер његова примена не

спречава војничку победу, нити се бави пита-

њем законитости ратовања, већ само огра -

ничава непотребне патње и разарања. Питање

законитости или незаконитости рата уређено је

Повељом Уједињених нација. Модерни међу-

народни сукоби су све инвазивнији и суптил-

нији. То не значи да су државе одустале од упо-

требе оружане силе са кинетичким дејством,

јер се она користи у све софистициранијем и

ефикаснијем облику, већ значи да се све више

сукоба води и у време мира, ван објављеног

ратног стања, разним методама сукоба ниског

интензитета, које су задржале моћ да исто-

времено и повремено буду и смртоносне и раз-

арајуће. У ту групу свакако спада и сајбер ра-

товање. Да би право оружаних сукоба могло

ефикасно да ограничи модерне облике сукоба,

укључујући и сајбер ратовање, његова пра-

вила о употреби оружане (смртоносне) силе

морала би бити способна да ефикасно регу-

лишу природу и интензитет савремених тех-

ника, метода и облика примене силе која се ко-

ристи у тим модерним сукобима. Иако овај

захтев није нов, јер су и у ранијим историјским

периодима постојале, за њихово време, нове

технике и средства за вођење рата, проблеми

сајбер ратовања су по много чему специфични.

У складу са њима, посебну пажњу треба по-

светити следећим захтевима11:

– дефинисању околности под којима

сајбер напад представља акт рата,

– јасном разликовању бораца и цивила

у току сајбер сукоба,

– разликовању војних и цивилних ци-

љева (инфраструктуре) и

– забрани непропорционалних напада. 

КАДА САЈБЕР НАПАД 
ПРЕДСТАВЉА АКТ РАТА

Централно питање односа сајбер рато-

вања и права јесте да ли сајбер напад, под

којим околностима и у ком облику, има карак-

тер оружаног напада? Тек након одређења

природе сукоба, а у случају да се процени да

је сајбер ратовање облик рата, могу се приме-

нити норме и прописи права оружаних сукоба

и одредити остали изведени принципи, попут

начина утврђивања права на примену силе и

природе те силе у сајбер ратовању. Ово пи-

тање је компликовано, јер ни у случају тради-

ционалног ратовања није увек јасно шта чини

оружани напад. У међународној заједници че-

ста су неслагања по овом питању. У општем

случају, постојеће дефиниције оружаног на-

пада се односе на облик, подручје, трајање и

интензитет примене силе у датом контексту.

Овакве недоумице постају још веће у сајбер

ратовању. У стручној јавности постоје три раз-

личите групе гледишта у погледу тога, да ли и

када се неки сајбер напад може сматрати ек-

вивалентним са оружаним нападом.12

Једно гледиште осврће се на поређење

могућих последица са кинетичким ратовањем.

По њему сајбер напад има карактер оружаног

напада уколико изазове последице које се могу

остварити искључиво дејством кинетичког

оружја. Проблем примене оваквог гледишта је

питање да ли се као основ за аналогију требају

узети искључиво директне последице напада
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11 Scott Shackelford, „From Nuclear War to Net War: Analogi-
zing Cyber Attacks in International Law”, Berkley Journal of In-
ternational Law, Vol. 25, No.3, 2009, стр. 240.

12 National Security Threats in Cyberspace, A Wokrshop, Ame-
rican Bar Association Standing Comittee on Law and National
Security And National Strategy Forum, McCormick Foundation
Conference Series, September 2009, стр. 14.
www.abanet.org/natsecurity/threats_%20in_cyberspace.pdf, 
(16. 05. 2010). 



ПРИМЕНА ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА
ПРАВА ОРУЖАНИХ СУКОБА 
НА САЈБЕР НАПАДЕ

Основна правила права оружаних сукоба

могу се груписати у неколико главних прин-

ципа: војна неопходност (потреба), разлико-

вање циљева, пропорционалност, избегавање

непотребне патње, забрана ратне подмуклости

и неутралност. Ови принципи представљају ос-

нову ратног права и зато се морају у изворном

облику применити на сукоб у сајбер простору.

Принцип војне неопходности подразумева

да је у ратном сукобу допуштена примена само

неопходне силе за остварење војничке победе

и то изричито у складу са правилима рата. За-

брањено је користити оружје или методе рато-

вања који могу проузроковати непотребне гу-

битке или прекомерну патњу. То оправдава

примену војних средстава и мера у току сукоба

која нису забрањена међународним правом,

под условом да су неопходна за победу над

4непријатељем у што краћем року.14 Допунски

протокол I Женевских конвенција наводи да је

војни напад законит једино против „оних ци-

љева који по својој природи, положају, сврси

или употреби дају битан допринос војној акцији

и чијим се потпуним или делимичним униште-

њем, заузимањем или неутрализацијом у датим

околностима обезбеђује јасна војна предност”.15

Принцип разликовања одређује да стране

у оружаном сукобу у сваком тренутку морају да

праве разлику између цивилног становништва

и бораца, између цивилних и војних циљева,

као и да војне операције могу бити усмерене

само против војног противника. Члан 48. До-

пунског протокола I, наводи основно правило:

„Да би обезбедиле поштовање и заштиту ци-

вилног становништва и цивилних објеката,

стране у сукобу треба у свако доба да праве

разлику између цивилног становништва и бо-

раца и између цивилних објеката и војних ци-

кинетичком силом или и посредне последице?

Одређење ове недоумице је кључно, с обзиром

на то да су основна дејства на физички свет и

људе у сајбер ратовању првенствено посредне

последице које настају након дејства сајбер

напада на информације и информационе си-

стеме. Друга група гледишта односи се на про-

цену апсолутног обима и интензитета ефеката

изазваних сајбер нападом на циљ и не врши

њихово поређење у било ком погледу са кине-

тичким нападима. На пример, блокирањем

рада финансијских институција се без физич-

ког уништења могу остварити последице које

посредно и дугорочно могу изазвати нечију

смрт, повређивање или уништење добара, па

је такав напад еквивалентан оружаном нападу. 

Трећа група гледишта заступа правило

стриктне одговорности – било какав напад на

државне капацитете, чак и неуспешан, треба

да се сматра оружаним нападом сам по себи. 

Иако у међународној заједници не постој

консензус око одређења карактера сајбер на-

пада, од сва три наведена приступа најзаступ-

љенији је онај који посматра природу сајбер

напада и њихову квалификацију оружјем на

основу последица које ти напади остварују.13

Само је екстремне случајеве сајбер на-

пада релативно лако одредити по питању ква-

лификације карактера напада. Неовлашћено

преузимање туђих података или привремено

блокирање или измена изгледа интернет стра-

нице без изазивања битне штете сигурно се не

може окарактерисати као примена оружане

силе. Насупрот томе, сајбер напад који ди-

ректно изазове смрт и повређивање људи или

физичко разарање је у истој равни са оружа-

ном применом силе. Проблем дефинисања

природе сајбер напада лежи у огромној сивој

зони између наведених крајности. Те околности

могу имати скоро неограничене комбинације

ситуација које треба да регулише међународно

право, а које се односе на природу и врсту

последица напада, начин њиховог предузи-

мања, време предузимања напада и манифе-

стовања њихових последица, статус и намере

нападача, одговорност државе за нападе и

многе друге.
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13 „National Security Threats in Cyberspace - Workshop Re-
port”, 2009. године, стр. 14.

14 Хашка конвенција IV, члан 23 (г).
15 Допунски протокол Женевској конвенцији од 12. августа

1949. који се односи на заштиту жртви у међународним ору-
жаним конфликтима (Допунски протокол I), члан 52 (2), 8. јун
1977.
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љева и да, сходно томе, усмере своје војне опе-

рације само против војних циљева”16. Овај прин-

цип универзално важи за све сукобе17 и из њега

проистиче забрана сајбер напада који не праве

разлику између војних и цивилних циљева, као

и обавезе да се директни сајбер напади могу

предузимати искључиво против војних циљева,

да нападачи морају минимизирати колатералну

штету над цивилима и уздржати се од напада

ако је штета од напада непропорционална са

значајем војног циља, као и обавеза да се у

сваком моменту предузимају мере опреза да се

претходни захтеви поштују.

Забрана напада који не праве разлику из-

међу војних и цивилних циљева има највећи

значај за примену у сајбер ратовању. У складу

са чланом 51 Допунског протокола18, напад који

не прави разлику између војних и цивилних ци-

љева дефинисан је као напад који није пажљиво

усмерен на конкретан војни циљ (било због од-

луке нападача, било због природе оружја) или

код којег ефекте напада на војни циљ није мо-

гуће контролисати или предвидети. Очигледно

је да сви сајбер напади, употребом злонамер-

них рачунарских програма који имају за циљ ин-

фраструктурне системе које користи широка по-

пулација, по Женевском праву нису дозвоље-

ни. Овај проблем додатно добија на значају са

повећањем степена интеграције и повезаности

цивилних и војних рачунарских мрежа. Као ка-

рактеристичан пример за овакве нападе може

се узети напад рачунарским црвима Stuxnet и

Duqu који су направљени да онеспособе си-

стеме аутоматске контроле у нуклеарним и ви-

сокотехнолошким индустријским постројењима.

Stuxnet је био програмиран да трага за специ-

фичним софтверским подешавањима у инду-

стријским програмима контролних система

компаније Siemens у употреби у нуклеарним по-

стројењима у Ирану, што му је служило да от-

крива програмабилне логичке контролере на-

ведених система и напада их. Крајњи циљ на-

16 Допунски протокол I, члан 48.
17 Допунски протокол II Женевској конвенцији од 12. авгу-

ста 1949, а који се односи на заштиту жртви у немеђуна-
родним оружаним сукобима (Протокол II), Protocol Additional
to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to
the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II), 8. june 1977, члан 13.

18 Допунски протокол I, члан 51.
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пада био је изазивање самоуништења инду-

стријског система који је руководио радом пум-

пи нуклеарних центрифуга у постројењима.

Проблем је што је овај вирус, поред нуклеарних

постројења Натанц и Бушер у Ирану, напао све

контролере индустријских система до којих је

дошао, углавном у државама региона у Ирану,

Индонезији, Индији, Азербејџану, Пакистану,

али и САД и другим државама, иако је у њихо-

вом случају имао сасвим споредне последице.

У конкретном случају, злонамерни програм

није био селективан по обиму ширења, али по

врсти дејства јесте, јер није остављао исте

последице по све нападнуте системе, јер је де-

ловао само у случају да препозна специфичну

структуру наведених нуклеарних постројења.

Право оружаних сукоба прави разлику из-

међу војног и цивилног особља, објеката и по-

стројења и ограничава нападе на војне ци-

љеве.20 Допунски протокол I одређује: „...војни

циљеви су ограничени на оне објекте који по

својој природи, локацији, сврси или намени

чине јасан допринос војној акцији и чије би де-

лимично или потпуно уништење, заузимање

или неутрализација у датим околностима пред-

стављало недвосмислену војну предност”.21

Другим речима, није дозвољено војно напа-

дати инфраструктуру која не пружа директан

допринос ратним ци-

љевима противника.

Овакав принцип међу-

народног права врши

уравнотеживање војне

предности, са једне

стране, и заштите ци-

вила, са друге стране.

На пример, у масов-

ном DDoS нападу на

естонску информа-

циону инфраструктуру

2007. године није прав-

љена разлика између

војних и цивилних ци-

љева и када би било

могуће доказати да је

за његово покретање

одговорна нека држава,

он не би био у складу

са правилима права

оружаних сукоба. 

У погледу наведених основних норми пра-

ва оружаног сукоба, закључак је да је оно при-

мењиво и на сајбер ратовање. Сваки сајбер

напад мора бити ограничен, усмерен и про-

порционалан војном циљу. Основу за то пру-

жа постојеће међународно хуманитарно право.

Америчко министарство одбране у својој Про-

цени међународно-правних питања информа-

ционих операција наводи: „Ратно право је ве-

роватно једино подручје међународног права

у коме се постојећи законски прописи са најве-

ћом поузданошћу могу применити на инфор-

мационо ратовање”.22

Избегавање колатералне штете пред-

ставља захтев да се избегне или минимизира

случајна штета над цивилима или цивилним

објектима. Непропорционалан је онај напад:

„...за који се може очекивати да ће произвести

успутан губитак цивилних живота, повреде ци-

вила, оштећење цивилних објеката или ком-
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Слика 4. Дијаграм расподеле ширења вируса Stuxnet 
у свету19

19 Izvor: http://www.symantec.com/business/security_res-
ponse/writeup.jsp?docid=2010-071400-3123-99 

20 Допунски протокол I, члан 48.
21 Допунски протокол I, члан 52.
22 An Assessment of International Legal Issues in Information

operations, Department of Defense, 1999. године, стр. 11,
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod-io-legal/dod-io-
legal.pdf, (23.05.2010) 
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исте слабе тачке, као и у цивилним системима,

а оне су релативно доступне за испитивање

нападачима. Стога је реална могућност да

сајбер напад који је намењен за онеспособ-

љавање војне мреже оствари деструктивно

дејство и на цивилне системе. Без обзира на

раст тенденције да се војни рачунарски си-

стеми ради заштите података потпуно изолују

од интернета, то није могуће остварити у по-

тпуности, јер употреба јавних мрежа битно

умањује трошкове војне комуникације. Шта-

више, проток информација од цивилних ка

војним системима ограничен је у мањој мери

него проток у супротном правцу, што може

охрабрити нападача да прво нападне цивилну

инфраструктуру. Сајбер нападачима је при-

мамљиво да нападну цивилне циљеве из стра-

тешких разлога. Обарање рада битних рачу-

нарских система у електроенергетској мрежи,

контроли лета, индустрији, систему електро-

бинацију ових дејстава, која би била несраз-

мерна у односу на очекивану конкретну и не-

посредну војну предност која се предвиђа”.23

Напад на војни циљ са дозвољеним сред-

ствима или методама ратовања, који изазове

колатералну штету није законит уколико пре-

крши принцип пропорционалности. Ова про-

цена у сајбер ратовању је тешка, пошто се упо-

ређују две различите ствари – непосредна

војна предност и колатерална цивилна штета.

Да би се испоштовао овај принцип, пре напада

је неопходно предузети мере опреза које под-

разумевају проверу циља пре напада, пред-

узимање свих могућих мера предострожности

при избору средстава и методе напада, уздр-

жавања од напада за који се може очекивати

да проузрокује цивилне жртве и оштећење

објеката и извршити претходна упозорења о

нападу.24 

Сајбер напади користе постојеће грешке у

софтверу, оперативним системима, аплика-

цијама и мрежним протоколима. Стандарди-

зација и аутоматизација програмирања софт-

вера значи да војне организације често користе

исти софтвер, хардвер и комуникационе тех-

нологије као и цивилне структуре.25 Већина тог

софтвера, хардвера и технологија стога има
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23 Допунски протокол I, члан 51 (5b).
24 Допунски протокол I, члан 57 (2).
25 Око 70% порука са војне NIPRNET мреже америчке

војске креће се кроз интернет мрежу, а скоро 90% укупног
војног саобраћаја у сајбер простору се у неком делу среће
или креће делом инфраструктуре цивилне мреже.



цизно временски подешени да онеспособе на-

паднути систем у најповољнијем тренутку у

којем би уништење ресурса или чак људске

жртве били минимални. Досадашње искуство

ратовања је показало да примена нових, не-

проверених метода ратовања у великом броју

случајева може имати за последицу непре-

цизне или неочекиване ефекте. Политички

притисак на војску да примени нова, експери-

ментална средства ратовања на противнику у

току сукоба био је релативно чест током исто-

рије. Сајбер напади могу изазивати разне ка-

рактеристичне проблеме који их чине раз-

личитим од традиционалних напада физичком

силом. Примењена техника сајбер напада

може бити ефикасна само док постоје недо-

стаци у противничком систему који је предмет

напада. Начелно, њихова ефикасност је мак-

симална само првог пута, а затим нагло

опада26 и ограничена је на релативно кратак

период. Овај ефекат се у жаргону назива напад

нултог дана (zero day attack). Он представља

нских комуникација или банкарском систему

једне земље може више утицати на њен капа-

цитет да води рат него уништавање неколико

војних јединица.

Технологија сајбер напада често захтева

дејство на велики број транзитних рачунара

на путу између нападача и жртве, најчешће

због прикривања трага напада. Овакве зло-

употребе туђих рачунара и мрежа не могу

имати особину етички прихватљивих дејстава.

У случају када су рачунари нападача за-

штићени air gap системима или физички ис-

кључени са спољних мрежа, откривање трага

до извора напада је немогуће. Колатерална

штета у случају сајбер напада је веома веро-

ватна. Ипак, вероватноћа за њен настанак

може се битно умањити повећањем прециз-

ности напада и успостављањем механизама

заштите нападнутог система који му омогућа-

вају брз опоравак након напада. Сајбер на-

пади могу бити пројектовани тако да буду се-

лективни у погледу система које нападају и

предмета напада у тим системима. Напад се

може ограничити само на одређена дејства

или сервисе. Такође, напади могу имати вре-

менско ограничење дејства или могу бити пре-
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26 Marcus Ranum, The myth of homeland security, Wiley, 
Indianapolis, 2004.

27 Нестанак струје у Северној Америци који је осетило
више од 50 милиона људи. 



отежавајућу околност за нападаче, јер испити-

вање сигурносних пропуста на противничким

системима није лак и јефтин процес. Нови, не-

испробани напади су најефикаснији, али нове

пропусте у противничким системима није лако

утврдити. Та чињеница у великој мери по-

већава трошкове офанзивних дејстава сајбер

ратовања. У таквим околностима војни си-

стеми ће вероватно мање пажње поклањати

примени принципа етичности, а више на ефи-

касност напада. 

У већини случајева изузетно је тешко одмах

утврдити прави обим штете изазван сајбер

нападом. Некада напади могу бити откривени

дуго након примарног дејства. У неким слу-

чајевима та оштећења нападнутог система

могу изазвати додатно дејство напада као

последице кумулативног ефекта.27 Дејство на-

пада који није благовремено откривен додатно

може продужити аутоматизовано стварање ре-

зервних копија стања система, које се редовно

реализује на свим битним системима управ-

љања. Уколико те резервне копије стања садр-

же претходно неоткривене инфекције система

нападачким малициозним програмима, може се

десити одложено дејство напада. У случају при-

мене полиморфних вируса, који сами мењају

свој програмски код, откривање је знатно от-

ежано, па им дејство може бити продужено го-

динама. За отказ рада информационих систе-

ма могу постојати разни узроци, па нападнута

страна не мора уопште бити свесна да је отказ

настао као последица напада са стране. Тада

је то случај прикривеног дејства. За разлику од

конвенционалног оружја, тешко је одредити на

колико места је настало оштећење као после-

дица сајбер напада. Недовољна поузданост на-

пада изискује од нападача да примене обимније

нападе како би постигли што виши степен њи-

хове ефикасности. 

Мере опреза у току напада предузимају

се ради процене легитимности циља, избега-

вања прекомерног напада и колатералне 

штете. На пример, пре започињања сајбер

на  пада потребно је предузети претходне

радње попут обавештајних активности, како

би се прикупиле потребне информације о про-

тивнику, циљу и осталим елементима напада.

Међутим, услов је да су такве информације

похрањене у доступним рачунарским систе-

мима и да нису подметнуте дезинформације.

Зато се војска не може ослањати једино на

шпијунирање противничких рачунарских мрежа

при припреми ратне операције, већ је потребна

комбинација сајбер активности са другим обли-

цима обавештајног рада, нарочито оператив-

ним прикупљањем података на лицу места.

Овај захтев даје кључно оправдање свакој

држави да активно развија капацитете и пред-

узима активности за офанзивне обавештајне

активности у сајбер простору. С друге стране,

уколико су ове активности неуспешне, лако

могу довести до ескалације сукоба. 

Принцип пропорционалности забрањује

сваку врсту или интензитет примене силе који

прекорачује нужну неопходност за постизање

војног циља,28 што значи да штета изазвана

ратним дејствима мора бити сразмерна војној

користи. Око схватања овог принципа постоје

различити погледи. Војни савез НАТО-а има

став да колатерална штета29 приликом напада

на војне циљеве не представља нужно по-

вреду међународног права, уколико је пропор-

ционална оствареној војној предности. Право

оружаних сукоба захтева од сваког нападача

да процени могућу колатералну штету у од-

носу на конкретну војну предност која се по-

стиже тим нападом. Оправдање за допуштење

евентуалне колатералне штете налази се у

Допунском протоколу I Женевских конвенција,

који се односи на заштиту жртава међународ-

них оружаних сукоба. Он наводи да се, поред

осталих, као неселективан напад сматра „на-

пад од којег се може очекивати да ће изазвати

успутне губитке цивилних живота, повреде ци-

вила, штете на цивилним објектима или ком-

бинацију ових дејстава, која би била несраз-

мерно велика у односу на конкретну и

непосредну војну предност која се предвиђа.”30

VIDOVI, RODOVI

28 Rod Powers, ”Law of Armed Conflict”, about.com,
http://usmilitary.about.com/cs/wars/a/loac.htm, (16.05.2010).

29 Овај термин потиче из терминологије војске САД и
почео је посебно да се помиње током ратова у Ираку и бом-
бардовања Србије. По дефиницији Министарства одбране
САД (Joint Doctrine 3-60) колатерална штета представља

„Ненамерну или случајну повреду лица или штету објекта
који не представљају легитимне војне циљеве у датим окол-
ностима. Оваква штета није незаконита све док није преко-
мерна у односу на укупну војну предност остварену
нападом”. 

30 Допунски протокол I, члан 51 (5б).
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Овакво тумачење не бави се питањем да ли је

колатерална штета дозвољена, већ да ли је

прекомерна у односу на остварени војни циљ.

Члан 51 (4) наведеног протокола дефинише

три типа неселективних напада: 

(1) нападе који нису усмерени на специ-

фичне војне циљеве, 

(2) нападе који користе методе или сред-

ства борбе чији ефекти су такви да не могу

бити усмерени на специфичне војне циљеве и 

(3) нападе који примењују методе или

средства ратовања чији ефекти не могу бити

ограничени на начин како то захтева Протокол. 

Да би се одредио степен

пропорционалности одговора

на такав сајбер напад по-

требно је извршити анализу

многих питања: да ли је упо-

треба силе у виду одговора на

нападе у складу са принципом

војне неопходности, односно

да ли тај инцидент може бити

решен на други начин осим

војног? Да ли је планирани од-

говор пропорционалан нападу

по својој природи? Ако јесте,

да ли је ниво силе која се ко-

ристи претеран у односу на

важност војних резултата који

се желе постићи? Да ли пла-

нирана употреба силе адек-

ватно разликује војне циљеве

и цивилно становништво и

добра? Сва постављена пи-

тања проистичу из основних

принципа права о оружаном

сукобу. Међутим, иако су при-

лично неодређена уколико се

посматрају са аспеката су-

протстављених страна, њи-

хова природа постаје додатно

нејасна у сајбер окружењу. Го-

тово је немогуће недвосмис-

лено одредити какав некине-

тички одговор на претходни

сајбер напад може бити

оправдан. Очигледно је да не

постоји консензус око могуће

примене постојећег права оружаних сукоба у

међународној заједници, а веома је дискута-

билно да ли и на који начин стварање нових

прописа о сајбер ратовању може помоћи све

док се не дефинишу основни појмови у вези с

којима постоји много субјективних ставова за-

снованих на нејасним чињеницама.

Забрана непотребне патње прописана је

чланом 22 IV Хашке конвенције који дефинише

да „права зараћених страна да изаберу сред-

ства за напад на противника нису неогра-

ничена”.31 Члан 23 (е) ове конвенције изричито

забрањује примену „оружја, пројектила или ма-

теријала срачунату да изазове непотребне па-

Снимио Д. БАНДА
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тње”.32 То значи да није дозвољена употреба

оружја које је намењено изазивању непотребне

патње, али ни употреба дозвољених врста

оружја на начин који изазива непотребне па-

тње. Подмукло или перфидно вођење рата

уништава основу за обнављање мира између

зараћених страна (осим у случају потпуног

уништења једне од њих). Члан 23 (б) ИВ Хашке

конвенције наводи да је „забрањено перфидно

убијање или рањавање појединаца који при-

падају непријатељској нацији или армији”.33

Пе рфидност подразумева наношење штете

не при јатељу злоупотребом његове приврже-

ности ратном праву34 и да су забрањени „по-

ступци којима се улива поверење противнику

наводећи га да верује да има право или да је

обавезан да прихвати заштиту у складу са пра-

вилима међународног права која се примењују

у оружаном сукобу, с намером да се изигра то

поверење”.35 Ипак, постоји разлика између за-

брањених дела подмуклости и легитимног ва-

рања непријатеља применом ратног лукавства

која не крше ни једно правило међународног

права које се примењује у оружаном сукобу

(попут камуфлаже, постављења мамаца, во-

ђења лажних операција или подметања по-

грешних информација). Подметање намерних

дезинформација о властитим војним плано-

вима дозвољено је и, у начелу, не разликује се

од било које дезинформације. Дозвољено је и

применити домишљатост и позивати не-

пријатеља на предају тврдећи да је окружен

много већим снагама него што је то истина.36

Међутим, стране у сукобу не смеју да преко-

раче ово дозвољено лукавство. 

Пошто је сајбер шпијунажа врло раширена,

може се очекивати да многе државе намерно

протурају лажне податке на властите војне

мреже са циљем да преваре противнике који

их шпијунира.37 Након откривања рачунарског

црва Stuxnet, у светској јавности су се сукце-

сивно појавиле различите информације о на-

чину његовог преношења и деловања. На при-

мер, у америчкој јавности су крајем 2010.

године наведене информације да је рачунар-

ски црв подметнут у индустријске уређаје ком-

паније Siemens током њиховог транспорта у

луци Дубаи. У независним анализама више

аналитичара током 2011. године предочена су

њихова сазнања да се наведени софтвер пре-

носи преко УСБ уређаја и да је вероватно уба-

чен у систем нуклеарних постројења Натанц и

Бушер преко припадника уговорне фирме из

Русије са којом је иранска влада имала уговор

о изградњи дела постројења. Крајем 2011. го-

дине други аналитичар за информатичку без-

бедност, бивши припадник америчког мини-

старства одбране (који је претходно имао

удела у откривању широке шпијунске мреже у

сајбер простору), изјавио је да постоји веза из-

међу рачунарског црва Stuxnet и другог рачу-

нарског црва Conficker који се ширио светом го-

дину дана раније. Та веза се највероватније

огледала у претходном омогућивању преузи-

мање црва Stuxnet са интернета на заражени

систем. Стручњаци са института за криптогра-

фију мађарског Универзитета техничких наука

су 2011. године објавили информацију да по-

стоји још један рачунарски црв, коме су дали

име Duqu, који је по избору циља и начину де-

ловања блиско повезан са рачунарским црвом

Stuxnet. Све ове информације нису никада зва-

нично проверене и имале су моћ да доведу у

заблуду иранску владу о начину инсталирања,

функције и могућностима сајбер напада и да

умање њено поверење у властите ресурсе,

уговорне компаније из иностранства и безбед-

31 Хашка конвенција IV, члан 22.
32 Хашка конвенција IV, члан 23 (е).
33 Хашка конвенција IV, члан 23 (б).
34 Допунски протокол I, члан 37 (1).
35 Допунски протокол I, члан 37. Дати су следећи примери:

претварање да постоји намера да се преговара под заста-
вом примирја или предаје; претварање да постоје озледе
или болест, претварање да су особе у статусу цивила и пре-
тварање да имају заштићен статус употребом ознака, амб-
лема или униформи Уједињених нација или државе која није
учесник сукоба. 

36 FM 27-10, The Law of Land Warfare, Department of the
Army Field Manual, US DoD, 15 July 1976. године, параграф
50, www.aschq.army.mil/supportingdocs/Fm27_10.pdf,
(11.01.2010).

37 Knut Dormann, „Computer network attack and international
humanitarian law”. Због овог проблема дошло је до разлаза
између оснивача сајта Wikileaks, јер су постојала различита
гледишта око потврде оригиналности достављених инфор-
мација.

38 Члан 1. Конвенције о поштовању права и дужности не-
утралних држава и особа у случају копненог ратовања 
(V Хашка конвенција), од 18. октобра 1907, каже да је „те-
риторија неутралних држава неповредива”. 
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ност самог пројекта, па да изазову реакције

које би имале самодеструктивно дејство на

пројекат. Није познато да ли се нешто тако и

остварило, али су у медијима објављене ин-

формације да је иранска влада током 2010. и

2011. године ухапсила известан број лица која

су радила на развоју нуклеарног постројења.

Индикативно је да су наведене информације

биле опречне и да ниједна од њих није била

благовремена, већ су се све појавиле у јавно-

сти након што је у потпуности остварено

дејство сајбер напада. 

Принцип неутралности омогућава држа-

вама које не учествују у сукобу да очувају своје

мирнодопске односе са свим зараћеним стра-

нама у току сукоба. Држава која не учествује у

непријатељствима, себе прогласи неутралном

и понаша се у складу с тим, има потпуни иму-

нитет од напада од стране свих зараћених

страна. На основу овог принципа суверенитет

неутралне државе је заштићен од напада или

другог облика нарушавања.38 Ипак, овај прин-

цип није неограничен. Уколико неутрална

страна из било ког разлога није у могућности

да спречи повреду властите неутралности од

стране војних снага неке од зараћених страна

или спречи да јој оне повреде територију, друга

зараћена страна има права да нападне те

снаге на територији неутралне земље. То

значи да је неутралност право, али и истовре-

мена обавеза. По аналогији, уколико нека

држава жели да задржи неутралан статус у

сајбер сукобу, она не сме да покрене сајбер на-

пад, а вероватно има и обавезу да онемогући

такав напад употребом њених капацитета

страни у сукобу.39 Због недефинисане сувере-

ности држава у сајбер простору, примена овог

принципа током сајбер ратовања је веома про-

блематична. На пример, путања сајбер напада

у већини случајева не може бити предвиђена.

Интернет је организован децентрализовано, па

уколико неки сервер престане са радом, саоб-

Слика 5. Шематски приказ природе сајбер дејстава

39 Jeffrey T.G. Kelsey, „Hacking into International Humanita-
rian Law: The Principles of Distinction and Neutrality in the Age
of Cyber Warfare”, Michigan Law Review 1444, 2008. године.
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раћај се аутоматски усмерава преко других ру-

тера.40 Напади могу путовати сајбер просто-

ром заједно са мирнодопским дигиталним

садржајем. Већина држава света технолошки

није у стању да спречи пролазак сајбер на-

пада у домену властите јурисдикције без по-

тпуног прекидања интернет саобраћаја. При-

мену система Einstein 3 за надзор интернет

саобраћаја и препознавање и блокирање зло-

намерних програма у реалном времену тре-

нутно развија само САД. Због тога буквална

аналогија са правилима о неутралности у фи-

зичком свету није примењива на сајбер про-

стор.

ОТЕЖАНА ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НАПАДАЧА

Право оружаних сукоба посебно је фоку-

сирано на предузимање напада на лица –

борце и неборце. Борци су сви припадници

оружаних снага страна учесница у сукобу, осим

медицинског и верског особља.41 Они имају

права да учествују у непријатељствима42 и

представљају „скуп организованих оружаних

снага, група или јединица који се налазе под

командном одговорношћу институција и лица

дате државе која су одговорна за руковођење

својим подређенима”.43 Борци имају обавезу

да се „разликују од цивилне популације док су

укључени у борбена дејства или се налазе у

стању припрема за напад”.44 Право оружаних

сукоба забрањује директан напад на неборце,

а дозвољава нападе на борце уз поштовање

принципа хуманитарног права. Са аспекта

сајбер ратовања ово је кључно правило, с об-

зиром на то да су већину досадашњих слу-

чајева сајбер напада покренули цивили. Раз-

ликовање бораца и цивила у току сајбер

сукоба је веома тешко, а у многим ситуацијама

и немогуће у току сајбер ратовања. Ситуација

се посебно компликује у случају високотехно-

лошких аутоматизованих борбених средстава

и техника, код којих је ратно дејство у потпу-

ности аутоматизовано.

На пример, нови модел беспилотне лете-

лице Војске САД X-47B, произвођача Northrop

Grumman, која је потпуно аутономна и нема пи-

лота ни у летелици, ни за командама даљин-

ског управљача, јер је опремљена аутомати-

зованим рачунарским системом и програмима

који самостално обављају војну акцију.46 У так-

вим случајевима примене роботизованих рат-

них средстава, али и већине софтверских про-

грама способних да открију циљ, прате његов

рад и преузму дејство у погодном тренутку (по-

пут поменутог рачунарског црва Stuxnet), пи-

тање одговорности за предузети напад постаје

веома сложено. Ко је одговоран за последице

њиховог дејства? Командант јединице у чијем

су саставу? Државни представник који је одоб-

рио њихову употребу? Представник Војске који

их је поручио? Произвођач или програмер?

Без обзира на сложеност оваквих питања

услед немогућности постојећег права оружа-

них сукоба да недвосмислено регулишу упо-

требу будућих средстава за вођење рата, бу-

Слика 6. Нови модел беспилотне летелице Војске САД X-47B 
произвођача Northrop Grumman, која је потпуно аутономна 

и нема пилота ни у летелици, ни за командама 
даљинског управљача45

40 Davis Brown, „A Proposal for an International Convention
To Regulate the Use of Information Systems in Armed Conflict”,
Harvard International Law Journal 179, 2006.

41 Допунски протокол I, члан 43 (2).
42 Допунски протокол I, члан 43.
43 Исто, члан 43 (1).
44 Исто, члан 44 (3).
45http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/Black_Air

craft_Navy_Triangles.html (26. 12. 2012).
46 W.J. Hennigan, „New drone has no pilot anywhere, so who’s

accountable?”, Los Angeles Times, 26 January 2012, http://ar-
ticles.latimes.com/2012/jan/26/business/la-fi-auto-drone-
20120126, (26. 12. 2012).
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дућност њихове употребе је недвосмислено

очекивана.

Може се очекивати да ће будуће сајбер

нападе предузимати цивилни стручњаци

подједнако као и посебно обучени припадници

војске. Они могу бити прикључени војним једи-

ницама страна у сукобу, али то у пракси није

неопходно. За сајбер нападе је небитно ко их

покреће и да ли има униформу и ознаке војне

јединице, иако то представља кршење пра-

вила ратовања.47 Практичан проблем у ситуа-

цијама сајбер ратовања представља и нејас-

ноћа како би се, чак и да то жели, нападач

могао идентификовати као легитиман борац.

Стриктним поштовањем правила ратовања и

обавезе самоидентификовања бораца у току

сукоба дошло би се до закључка да је сајбер

ратовање нелегално, јер током њега не постоји

начин, нити смисао идентификације лица која

припремају, покрећу и воде сајбер нападе. 

У неким случајевима сајбер напада, иден-

тификација није могућа због масовности напа-

дача. За неке досадашње облике сајбер 

напада, попут DDoS48 напада, била је ка  ракте-

ристична једна група самоорганизујућих гра-

ђана, такозвани levee en masse,49 облик гра-

ђанске војске, добровољачких одреда,

организованих покрета отпора и скоро било

који други облик неконвенционалних бораца

који се сами и неформално окупљају и орга-

низују. Шира група

спонтано организо-

ваних руских цивила

била је директно

укључена у нападе

на Естонију, Грузију и

Киргистан током пе-

риода 2007–2009. го-

дине, али не као од-

говор на напад, већ

у функцији пре-

тходне агресије на

неку државу. Пример

за овакво ангажо-

вање цивила у

сајбер сукобима могу

бити сви случајеви у

којима припадници

једне нације пред-

узимају дејства против непријатељске нације,

попут акције српских и кинеских патриота про-

тив НАТО сервера током 1999. године, честа

организована међусобна дејства хакера у

српско-албанском, палестинско-израелском

или индијско-пакистанском сукобу. Војно анга-

жовање цивила у сукобу није легално и пред-

ставља кршење права оружаних сукоба, док би

напад на њих у смислу одговора на њихово

дејство био оправдан. Пошто цивилима међу-

народно право не даје статус бораца, њихово

учешће у борбама може бити и кривично

дело.50 Такво објашњење важи за свако

учешће у борби, укључујући и сајбер ратовање.

Ипак, чињеница је да је у сајбер ратовању че-

сто ангажовање цивила за припрему и вођење

војних дејстава. Учешће цивила у борбама на

некој од зараћених страна представља инди-

видуални ратни злочин по међународном

праву, али и колективни, уколико те цивиле

ангажује држава. Овај принцип је применила

47 Commentary on the Additional Protocols of 8 June, 1977 to
the Geneva Conventions of 12 August 1949, члан 44.8

48 Distributed Denial of Service Attack је врста рачунарског
напада којим се рачунарски и мрежни ресурси чине недо-
ступним њиховим корисницима. Користе уобичајен поступак
захтева за информацијама, али на неуобичајен и смишљен
начин ради онемогућивања нападнутих система.

49 Ова категорија била је директно укључена у сајбер на-
паде руске стране на Естонију, Грузију и Киргистан у периоду
2007–2009. године.

50 Ово је чест случај у савременим ратним активностима
САД у Ираку и Авганистану.
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Влада САД када је по одредби Акта о војним

судовима из 2006. године оптужила Канађа-

нина ухваћеног у Авганистану који је учество-

вао у борбама на противзаконит начин51. Овај

тренд ангажовања специфичних приватних ар-

мија за потребе војске у ратним жариштима је

у изразитом порасту,52 иако је Генерална скуп-

штина Уједињених нација 1989. године на пле-

нарном заседању усвојила резолуцију број

44/34, Међународну конвенцију против регру-

товања, употребе, финансирања и обуке

најамника. Члан 5 ове Резолуције наводи:

„Државе учеснице неће регрутовати, користити,

финансирати или обучавати најамнике и за-

браниће такве активности у складу са одред-

бама ове Конвенције”53. Регулисање статуса

цивила пружа им заштиту у току ратних сукоба,

али и ограничава активности држава које ко-

ристе цивиле у току сукоба. Ово питање је зна-

чајно за сајбер ратовање, у којем је очекивано

ангажовање цивила за војне активности веро-

ватно највеће од свих облика ратовања. Много

је лакше ангажовати цивилне програмере за

креирање вируса, шпијунских програма или ак-

ције сајбер напада на противничке системе него

обучавати постојећи војни персонал. О томе

сведоче бојни позиви и пројекти америчког ми-

нистарства одбране, научноистраживачке аген-

ције DARPA54 и обавештајне агенције NSA55

упућени хакерима и студентима за узимање ак-

тивног учешћа у развоју техника и средстава за

сајбер ратовање.56 Не постоје никаква техничка

ограничења да се тако унајмљени цивили упо-

требе за непосредно извршење борбених

сајбер дејстава на противнике. Ношење уни-

форме и војних ознака хиљадама километара

далеко од бојног поља представља формали-

зам и губи смисао, јер такво буквално пошто-

вање правила ратовања нико не би могао да

провери нити контролише. Ангажовање цивила

на предузимању војних акција и наношењу

људских жртава и материјалних разарања

треба да представља кривично дело код свих

облика ратовања, па и сајбер ратовања. 

Закључак

Основни проблем у вези с међународним
правним регулисањем сајбер ратовања огледа
се у његовој специфичној природи, нејасној

разлици између криминала, тероризма, оба-
вештајних активности и ратовања и чињеници
да оно често није селективно у односу на војне
и цивилне циљеве, као и да се брише разлика
између бораца и цивила који покрећу сајбер
нападе. Недостатак специфичних прописа ра-
товања за ово подручје има за последицу да
нема ни прекршилаца тих правила. Недостатак
регулативе ратовања може изазвати несагле-
диве последице по светску безбедност и у су-
протности је са достигнутим стандардима ме-
ђународне заједнице. Ипак, њено непостојање
не значи да је дозвољена неограничена и не-
селективна примена сајбер ратовања. Све
државе су обавезне да се понашају у складу са
постојећим међународним правом приликом
покретања сајбер напада. На оперативном и
тактичком нивоу ти напади морају поштовати
све принципе међународног права оружаних
сукоба, који су општеприхваћени у међуна-
родној заједници у толикој мери да су постали
део обичајног права. Стога ниједна нацио-
нална стратегија и војна доктрина за област
сајбер ратовања не сме бити у супротности са
наведеним начелима. Међутим, њихова им-
плементација није лака и једноставна, посебно
уколико се имају у виду многобројне специ-
фичности сајбер ратовања. Поред тога, до-
датни изазов представља динамична брзина
развоја сајбер ратовања. Државе морају оства-
рити право на одбрану националне безбедно-
сти, али морају испунити и обавезе према ме-
ђународној заједници. Нужан услов на
међународном нивоу је дефинисање основних

51 Видети: Сједињене Државе против Кадра (US v. Khadr).
Омар Кадр је у Авганистану наводно ручном бомбом напао
америчке снаге. Кадр није користио незаконито оружје,
ограничио је ефекте свог напада на непријатељске снаге и
није се представљао као заштићени цивил док се припре-
мао за напад. Стога је једино дело за које је могао бити оп-
тужен по ратном праву само учешће у борби. 

52 Borozo Daragahi, „In Iraq, private firмs train Iraqi soldiers,
provide security and much more” Post-gazete.com, 15. јун 2010.
године, http://www.sandline.com/hotlinks/Post-Gaz_priv-cont-
ractors.html, (22. 02. 2010).

53 United Nations, General Assembly, A/RES/44/34, Interna-
tional Convention against the Recruitment, Use, Financing and
Training of Mercenaries, 4. децембра 1989. године,
http:/ /www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm, 
(22. 02. 2010).

54 Defence Advanced Research Project Agency
55 National Security Agency
56 Kevin Fogarty, DARPA, NSA, DoD launch cyber security ef-

fort: Operation Schmooze Hackers”, IT World, 08 November
2011, http://www.itworld.com/security/222273/darpa-nsa-dod-la-
unch-new-cybersecurity-effort-operation-schmooze-hackers 
(15. 11. 2011).
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категорија и појмова у наведеној области и
усвајање заједничких циљева. Кључни проблем
јесте утврђивање одговорности државе за пред-
узети напад и околности под којима се сајбер
напад може сматрати актом оружане агресије. 

У одсуству техничких могућности иденти-

фиковања стварног нападача и доказивања од-

говорности државних органа за напад, неопходно

је усвојити нове принципе одговорности држава

за активности у сајбер простору, који ће посредно

омогућити примену универзалних принципа

права оружаних сукоба. Док се то не учини, а у

складу са реалним интересима националне без-

бедности, неопходно је наставити са развојем на-

ционалних капацитета за сајбер ратовање у

Војсци, али и другим државним институцијама,

пошто противнички сајбер напади нису

ограничени само на војне системе. 

По својој природи, сајбер ратовање је

најближе обавештајним операцијама, које по

међународном праву нису забрањене, а чак су

и неопходне ради правилне припреме свих опе-

рација. Такав модел већ је усвојило више

држава света које технолошки и организационо

предњаче у области сајбер ратовања. Специ-

фичне међународне околности у којима се на-

лази Република Србија дају прилог ставу да за

успешну одбрану властитих капацитета Србија

мора војно развијати офанзивне капацитете у

области сајбер ратовања и предузимати про-

активну одбрану свих националних ресурса у

сајбер простору. Једино ограничење за развој

капацитета и доктрине сајбер безбедности

представљају ефекти властитих сајбер дејстава

и њихова усклађеност са принципима права

оружаних сукоба
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Z
а савремене војне операције

најчешће се каже да имају експе-

дицијски карактер, јер се, углав-

ном, изводе на великим удаљеностима од зем-

ље која их изводи. За извршење кретања –

размештања снага у зону операције користе се

сви расположиви транспортни капацитети,

војни и цивилни, домаћи и инострани, у свим

видовима саобраћаја. Са саобраћајног аспек-

та планирање и извршење кретања додатно

усложава потреба сарадње са великим бројем

цивилних организација, агенција, регулисање

царинских послова и процедура, потреба бла-

говременог обезбеђења капацитета за уто-

вар/истовар, привремени смештај, складиште-

ње... Сложеност процеса кретања намеће

потребу за управљањем, тако да је значај

контролне функције више него очигледан. 

S
авремене војне операције имају експедицијски карактер и на-

глашено коришћење транспортних средстава за превожење и

снабдевање снага, без обзира на фазу операције која се по-

сматра. Због тога процес управљања кретањем има посебан значај, јер се

ради стохастичности и сложености саобраћајног система морају кориго-

вати одступања остварена од планираних елемената кретања. Подаци о

овим одступањима обезбеђују се контролом кретања. 

Контрола кретања се у оружаним снагама најчешће уређује посебном

регулативном. Анализом садржаја ове регулативе настојано је да се иден-

тификују решења која могу бити значајна за даљи развој и унапређење

функционисања система саобраћајне подршке.

КОНЦЕПТ КОНТРОЛЕ КРЕТАЊА

Потпуковник Драгиша Д. Зинаја, дипл. инж.

*Aутор ради у Управа за логистику (Ј-4), ГШ ВС
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Загушењa, поред кашњења и повећања

загађења животне средине, имају за после-

дицу и настанак трошкова. Студије рађене на

нивоу Европске уније у 2010. години показале

су да трошкови загушења саобраћаја износе

0,5% БДП-а заједнице, а прогнозе за наредних

10 година показују да, ако се ништа не пред-

узме, трошкови могу порасти и за 142%, што је

око 1% БДП-а заједнице. Због тога је потреба

за управљањем саобраћајем више него очиг-

ледна. За свако управљање потребно је обез-

бедити податке о стању управљаног дела и о

променама које настају као последица управ-

љачких акција и управо у томе се и огледа по-

треба за контролом саобраћаја1.

Потреба за контролом саобраћаја није ка-

рактеристична само за друмски саобраћај, јер

се о њој може говорити и када је реч о осталим

видовима и гранама саобраћаја. Примера

ради, безбедно и редовно одвијање ваздушног

саобраћаја обезбеђује се преко контроле ле-

тења. Контролори летења, применом одређе-

них правила раздвајања и континуираним

праћењем информација о

саобраћајној ситуацији,

обезбеђују ефикасно во-

ђење ваздухоплова из јед-

ног ваздушног простора у

други, спречавајући на-

станак догађаја који могу

да угрозе безбедност. У

водном саобраћају препо-

зната је контрола пло-

видбе, y железничком са-

обраћају контрола је један

од подсистема у систему

за управљање безбед-

ношћу, итд. 

У најопштијем смислу,

контрола саобраћаја може

Полазну основу за сагледавање концепта

контроле кретања чинили су закључци ранијих

истраживања. Полазећи од ових закључака,

методом анализе садржаја учињен је покушај

да се детаљније прикаже концепт који се при-

мењује у оквиру НАТО-а и оружаних снага САД. 

Посебно су апострофирани садржаји који

до сада нису били у довољној мери разрађени,

с циљем да се допринесе превазилажењу

нејасноћа и забуна које су, у вези са контролом

кретања, биле присутне у ранијем периоду, а

све ради даљег развоја интероперабилности

националних снага одбране.

ПОТРЕБА ЗА 
КОНТРОЛОМ САОБРАЋАЈА

Потреба за контролом 
саобраћаја у друштву

Нагли пораст броја возила и све већа по-
тражња за транспортом, нарочито током друге
половине прошлог века, у друмском саобра-

1 Чл. 305. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„СГ РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11):  „Надзор над одвијањем
саобраћаја на путевима, непосредну контролу, регулисање
саобраћаја и предузимање посебних и других мера на ус-
постављању безбедности саобраћаја, контролу учесника и
возила у саобраћају, контролу привремене саобраћајне сиг-
нализације на месту где се изводе радови или су настале
препреке које угрожавају несметано и безбедно одвијање
саобраћаја, у погледу поштовања овог закона и прописа до-
нетих на основу овог закона, по правилу обавља Мини-
старство унутрашњих послова”. 

ћајy доводи до настанка загушења и саобра-

ћајних гужви. До загушења, гужви и одређених

кашњења у основи може доћи у два случаја.

Први случај настаје при потпуном искориш-

ћењу инфраструктурних капацитета, док је

други случај да загушење настаје када капа-

цитети расположиве инфраструктуре нису (или

нису у потпуности) искоришћени. 

Шема 1. Циркулисање информација о променама у саобраћају



се представити као скуп мера и поступака који

се предузимају у саобраћају над носиоцима

управних и извршних саобраћајно-транспортних

активности и над учесницима у кретању са ци-

љем да се утврди квалитет поштовања мера

прописаних организационом и оперативном

регулацијом.

Контрола војног саобраћаја

Са војног аспекта, саобраћај има значајну

улогу за све активности оружаних снага. Он

обезбеђује непосредно активирање свих по-

тенцијала у одбрани, представља материјалну

базу за превожење снага и средстава и неза-

менљив је у свим борбеним радњама.

Војни саобраћај се, у основи, ослања на

саобраћајну организацију територије, али због

специфичности операција које изводе оружане

снаге постоји потреба за специфичним обли-

цима управљања и посебним управљачким

органима. Ова потреба практично је уочена

већ при првом значајнијем коришћењу ауто-

мобила за војне сврхе. Историчари истичу да

су се мобилисани француски возачи, у бици на
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Марни 1914. године, међусобно утркивали,

претицали, на одмориштима остављали во-

зила на путу, а у насељеним местима ства-

рали саобраћајне гужве2. Оваквим поступцима,

иако су били обезбеђени значајни транспортни

капацитети у предвиђеном временском интер-

валу, није се у потпуности остварио планирани

ниво покретљивости француских снага. Због

тога покретљивост мора бити у функционалној

надлежности специјализованих снага за под-

ршку које морају бити способне да, узимајући

у обзир све утицајне факторе, планирају кре-

тање, тако да војне снаге у различитим зем-

љишним, временским и борбеним условима

савладају одређени простор на бојишту или

ван њега. 

Планирање војног саобраћаја обухвата:

планирање коришћења комуникација; распо-

делу комуникација на потенцијалне кориснике;

увођење режима и приоритета у саобраћају;

планирање и организовање различитих пре-

вожења за потребе оружаних снага, станов-

ништва и привреде; планско коришћење транс-

2 Види опширније: Денда Д., Аутомобил у српској војсци
1908–1918.; Одељење за транспорт СМР МО, Београд, 2008.
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Елементи кретања у војном друмском са-

обраћају мање или више одступају од плани-

раних (жељених), одно сно јављају се пореме-

ћаји у функционисању система. Уколико се ти

поремећаји не би кориговали, долазило би до

повећања ентропије у систему и нежељених

последица. Информације о насталим пореме-

ћајима представљају улаз у систем регулације,

а до тих информација долази се контролом.

Сам појам регулисања и контроле саоб-

раћаја, у домаћој војној литератури, углавном

је коришћен као основни оквир рада јединица

саобраћајне војне полиције (СбВП). Контрола

саобраћаја се при томе посматра само са

аспекта безбедности саобраћаја и, у том сми-

слу, као основни циљ

контроле издваја се

потреба увида у то

како се учесници у

војном друмском са-

обраћају придржавају

општих саобраћајних

правила и прописа,

као и интерних про-

писа, односно наре-

ђења у функцији без-

портних капацитета и планирање регулисања

и контроле саобраћаја. Ако се процес плани-

рања саобраћаја ограничи само на планирање

кретања војних моторизованих колона, тада је,

на основу одређеног циља кретања колоне,

имајући у виду сва ограничења и утицаје, теже

одредити елементе кретања (путни правци,

брзине, начин кретања, временски и просторни

интервали слеђења колона...) који се пред-

стављају у облику одговарајућих докумената –

плана саобраћајног извиђања, наређења за кре-

тање, плана и графикона марша, при ја ве за кре-

тање, временског контролника, шеме регули-

сања и  кон тро ле саобраћаја... 
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Шема 2. Процес стратегијског кретања – општи приказ



бедности саобраћаја. Имајући у виду специ-

фичности ангажовања СбВП и постављени

циљ контроле, најзначајнију врсту послова

представља контрола војних учесника у друм-

ском саобраћају. 

Ранија истраживања3 везана за могућно-

сти побољшања извршења задатака регули-

сања и контроле војног друмског саобраћаја

указала су да би тежиште рада јединица СбВП

требало померити са контроле појединачних

возила у саобраћају на способност ефикасног

утицаја на саобраћај и то помагањем и обез-

беђењем одвијања саобраћајних токова војних

возила, праћењем колона, односно, обезбе-

ђења кретања јединица у одређеној зони.

Предметна истраживања су, исто тако, пока-

зала да у страним армијама постоје спе-

цијализоване јединице задужене за обављање

послова регулисања и контроле саобраћаја. 

Приликом сагледавања закључака до који

се дошло ранијим истраживањима треба

имати у виду да су она била усмерена првен-

ствено на националну територију (и њену од-

брану), при чему се, због свог значаја за ору-

жане снаге, разматра само друмски саобраћај.

У том смислу предложене мере за унапређење

стања могу се и искористити. 

Данашње савремене војне операције за-

хтевају да се контрола саобраћаја не посматра

само у делу који се односи на друмски саоб-

раћај и не само на националној територији.

Разлог за то је што су савремене операције,

нарочито након завршетка хладног рата, по-

стале пре свега експедицијске – оне се изводе

на релативно великој удаљености од земље

која ју изводи. С тим у вези препознат је процес

стратегијског кретања. 

Процес стратегијског кретања обухвата

кретање јединице из мирнодопског места ло-

цирања до лука укрцавања/утвара; између

лука укрцаја/утовара и лука искрцаја/истовара,

и од лука искрцаја/истовара до коначног одре-

дишта у зони операције. За извршење процеса

(шема 2) користе се средства, војна и цивилна, у

сва три вида саобраћаја и транспорта, углавном

на мултинационалном принципу, а сам процес

мора бити планиран, са јасно одређеним кому-

никацијским правцима, временом за извршење
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кретања и јасно дефинисаном поделом одго-

ворности између нација.

Сложеност процеса стратегијског кретања

(велике раздаљине, привремени извоз наору-

жања и војне опреме, заступљеност више ви-

дова саобраћаја и транспорта...); велик број

укључених субјеката (национални, инострани,

мултинационални, војни); велик број терми-

нала кроз које се пролази; временски оквир за

реализацију плана размештања – само су неки

од чинилаца који диригују потребу за контро-

лом, као једном од основних функција органи-

зационих система.

КОНТРОЛА КРЕТАЊА У ПРОЦЕСУ
СТРАТЕГИЈСКОГ КРЕТАЊА

Сагледавања места и улоге контроле кре-

тања у процесу стратегијског кретања из-

вршено је анализом садржаја одговарајуће ре-

гулативе коју користе оружане снаге САД и

НАТО. С тим у вези преузета је и дефиниција

која каже да контрола кретања подразумева

планирање, одређивање комуникацијских пра-

ваца, времена за извршење кретања и конт-

ролу кретања људи и терета линијама кому-

никација4. 

3 Види опширније: Љешњак Д., Могућности побољшања
извршења задатака регулисања и контроле саобраћаја у
наредном периоду развоја и трансформације Војске Југо-
славије; СбУ СП ГШ ВЈ, Зборник радова са саветовања „Без-
бедност путног саобраћаја у Војсци Југославије”, Београд,
2001. 

4 Извор: AAP 6, NATO Glossary of terms and definitions.



Основни циљ јесте да се омогући контро-

лисање извршења кретања у оквиру одређене

зоне одговорности и регулисање ради планског,

безбедног и уредног одвијања саобраћаја. 

Контроли кретања придаје се велики зна-

чај. У документу који користе оружане снаге

САД, FМ 55–10: Movement control, контрола

кретања представља се као један од три ос-

новна елемента транспортног система (слика

3) и наглашава се да има пресудан значај, јер

мора координирати реализацију саобраћаја и

транспорта у свим видовима – гранама, тер-

минале, надлежне службе и сервисе, команде

и подршку земаља нација домаћина.

Планирање и извршење контроле кретања

(односно операција контроле кретања како се

то у појединим документима третира) и у војној

регулативи САД и у регулативи коју користи

НАТО, заснива се на шест основних принципа: 

– централизована контрола и децент-
рализовано извршење. Централизација значи

да на сваком нивоу командовања који је укљу-

чен у операцију постоји орган (појединац или

јединица) задужен за планирање транспорта и

расподелу ресурса. Овај орган мора распола-

гати информацијама о тренутним и наредним

захтевима за подршку кретања снага, као и

могућностима да се ти захтеви испуне. Де-

централизовано извршење подразумева сло-

боду при додељивању транспортних средстава

која ће задовољити захтеве; 

– регулисано кретање. Органи за конт-

ролу кретања треба да предузимају мере како

би се спречило загушење терминала и како

би се испоштовало, планом кретања, доде-

љено време. Имајући у виду да снаге имају уг-

рађен висок ниво покретљивости, што повлачи

повећане стопе потрошње, да се кретање реа-

лизује на великим раздаљинама, што повлачи

потребу за заједничким коришћењем линија

комуникација, предузимање регулативних

мера може бити веома сложено. Зато се пре

почетка операције морају утврдити правила,

процедуре и приоритети; интензитет саобра-

ћаја не сме да буде већи од капацитета си-

стема (мерено на критичним тачкама) и сред-

ство (појединачно или јединица) не сме бити

упућено ако на свом одредишту не може бити

прихваћено у планираном времену за почетак

истовара/искрцаја.

Генерално, приликом планирања и из-

вршавања кретања команданти и елементи

контроле кретања не смеју потврдити, одоб-

рити или покренути било који потез који остали

елементи транспортног система не могу испу-

нити;

– флексибилност и прилагодљивост.

Контрола кретања мора бити способна да бла-

говремено реагује на сваку промену у окру-

жењу како би обезбедила непрекидно, уредно

и флексибилно извршење кретања. У општем

смислу, још у фази планирања потребно је

предвидети алтернативне правце, могућности

преласка на друге видове – гране саобраћаја и

сл., а с друге стране неопходна је благовре-

мена информација о променама. Да би се

обезбедила благовремена информација, по-

требно је увезивање са информационим и ко-

муникационим системима;

– ефективно коришћење транспортних
капацитета. Транспортни капацитети пред-

стављају ограничен ресурс, тако да је веома

битно одредити када и коју врсту саобраћаја и

транспорта треба кори-

стити, односно како оп-

тимизирати коришћење

изабране врсте; 

– дисциплина. Бла  го-

времени повратак транс-

портних средстава са

места искрцаја/истовара

на наредно место укр-

цаја/утовара саставни је

део контроле кретања.
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Шема 3. Елементи војног транспортног система САД
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На тај начин избегава се могуће прекорачење

рока, непотребно складиштење и друга неже-

љена догађања;

– подршка снагама. Овај принцип подра-

зумева брз и поуздан транспорт ради обезбе-

ђења потребне подршке снагама што ближе

линији додира. 

Функције контроле кретања произилазе из

саме дефиниције и могу се груписати као:

– планирање кретања – пријем и обрада

транспортних захтева уз поштовање приори-

тета у саобраћају; одлучивање о врсти транс-

портних средстава која ће се ангажовати; до-

дела потребних транспортних средстава и

обезбеђивање средстава, односно постројења

за утовар и истовар;

– одређивање линија комуникација, вре-
мена за извршење кретања и потврду кре-
тања. Потврда кретања подразумева да су

сви учесници, укључујући и органе командо-

вања, упознати са конкретним планом за из-

вршење кретања;

– контрола реализације – посредовање

између корисника транспортних средстава

(јединица) и одговарајућих, цивилних, транс-

портних агенција и усмеравање саобраћаја до

крајњег одредишта.

Полазећи од наведеног циља, принципа и

функција контроле кретања, не улазећи у раз-

матрања да ли се планирање кретања може

посматрати као функција контроле кретања,

да ли је исправно регулисање кретања по-

сматрати као принцип контроле, а не контролу

као улаз у систем регулације и сл., евидентно

је да се постављеним концептом обезбеђује

постојање плана кретања чију реализа цију
треба контролисати, односно обе збедити

благовремене и адекватне информације о од-
ступањима планирано – остварено, на ос-

нову којих ће одговарајући субјект предузети

одговарајућу интервенцију – успостављен је

регулишући систем са својим подсистемима. 

Основне компоненте организације за конт-

ролу кретања, које уједно одређују и њену струк-

туру, јесу штабни елементи (на различитим на-

ционалним и НАТО нивоима) и јединице (групе)

за контролу кретања као извршни органи. 

Од националних штабних елемената – на-

ционалне организације за контролу кретања,

захтева се да буде способна да изврши пла-

нирање и контролу извршења стратегијског

кретања националних снага. Поред национал-

них, у оквиру НАТО-а постоје стални штабни

елементи: Здружени центар за координацију

кретања (Allied Movement Coordination Centre,

АМСС) који је одговоран врховном савезнич-

ком команданту за Европу (Supreme Allied

Commander Europe, SACEUR) за функцију са-

обраћаја и транспорта на стратегијском нивоу

и органи у оквиру Команди здружених снага

(The Joint Force Commandѕ, JFC), односно

Команди компоненти (Component Commands)

који су одговорни за успостављање система

контроле кретања у зони операције. Остали
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елементи, односно командна структура НАТО,

формира се у зависности од типа операције. 

Улога штабних елемената јесте да на ос-

нову оперативних планова, планова кретања и

информација о променама у окружењу, доносе

одговарајуће управљачке акције и координи-

рају активности корисника (јединица), цивил-

них транспортних агенција и јединица (група)

за контролу кретања. Без улажења у про-

цедуре – начине пословања транспортних

агенција, ови штабни елементи обезбеђују да

кретање јединица буде планирано и да се из-

вршава у складу са планом, односно они врше

планирање кретања; додељивање располо-

живих транспортних средстава и дефинисање

захтева за уговарање коришћења цивилних

ресурса; организују „саобраћајно извиђање” –

прикупљање података о саобраћајној мрежи

терминалима и др.; издавање наређења за

кретање, одговарајућих процедура и упутстава;

координацију и давање конкретних задатака

јединицама – групама за контролу кретања. 

Јединице – групе за контролу кретања

представљају извршне органе који су одго-

ворни команданту штаба који управља крета-

њем јединица. Задаци које извршавају ове

јединице могу се груписати као: имплемента-

ција планова и упутства које су издали штабни

елементи; саобраћајно извиђање терминала

и комуникација; контрола кретања ради обез-

беђења поштовања одређених приоритета у

саобраћају; успостављање и одржавање везе

са складиштима, представницима транспорт-

них јединица, цивилних агенција и представ-

ницима земље/нације домаћина; обезбеђи-

вање актуелних информација о тренутној

локацији јединица и стању инсталација и депоа,

о променама у окружењу и општем стању по

питању транспорта; организовање извршења

транспортних услуга за потребе локалних једи-

ница, инсталација и складишта; обезбеђење

ефикасног коришћења додељених транспорт-

них средстава; регулисање кретања ради из-

бегавања настанка загушења; саветодавно де-

ловање и помоћ локалним командама и

јединицама; пружање помоћи у вези са царин-

ским процедурама; помоћ у планирању транс-

порта опасног терета војним и цивилним транс-

портним средствима; обезбеђење потребне

транспортне документације; обезбеђење при-

хвата и истовара пошиљке и вођење потребне

евиденције о кретању људи и средстава.

Распоред јединица – група за контролу кре-

тања током извођења операције зависи од: са-

мог броја и локација објеката који захтевају њи-

хово присуство; интензитета кретања;

географских и климатских услова; укупне ду-

жине; стања комуникација, али и од карактери-

стика саме операције. Начелно, ове јединице се

распоређују на све „критичне тачке”, односно на

Снимио Д. БАНДА



све аеродроме и луке укрцавања/искрцавања

(APOE/APOD; SPOE/SPOD), алтернативе ае -

ро дроме и луке, железничке станице и места

преласка на и са речног саобраћаја, граничне

прелазне, места привременог базирања једи-

ница и сл.

Као посебан елеменат за контролу кре-

тања може се издвојити елемент који се фор-

мира у оквиру мултинационалне интегрисане

логистичке јединице (Multinational Integrated

Logistic Unit, MILU). Овај елеменат настаје као

производ кооперације више земаља у домену

контроле кретања, а веома је битан у систему

подршке операцијама НАТО, јер координира и

контролише различите елементе транспорта

који се користе у кретању јединица током реа-

лизације размештања, развоја и ротације5. 

Током извршавања свих својих задатака,

органи за контролу кретања могу бити под-

ржани специјалистичком подршком у вези са

контролом саобраћајa, паковањем, ескортом,

царинским процедурама, финансијама, оп-

штим логистичким пословима и сл. Видљиво је

и важно истаћи да регулатива коју користи

НАТО прави разлику између контроле кретања

(movement control) и контроле саобраћаја (traf-

fic control).

Контрола саобраћаја је у надлежности ор-

гана „полиције за контролу саобраћаја”. Поли-

ција за контролу саобраћаја (traffic control po-

lice)6 сачињена је од особља које се по налогу

команданта и/или цивилне структуре ангажује

ради олакшавања одвијања саобраћаја и

спречавања и/или извештавања о било как-

вом кршењу саобраћајних прописа. Контрола

учесника у саобраћају и контрола кретања

била је једна од тема током последњих екс-

пертских разговора из области војног саобра-

ћаја и транспорта са представницима оружа-

них снага СР Немачке7. Том приликом

истакнуто је да оружане снаге СР Немачке у

потпуности раздвајају послове контроле кре-

тања од послова контроле саобраћаја (учес-
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Шема 4. Начелна шема циркулисања информација 
везаних за саобраћај и транспорт

5  Један овакав елемент заједнички су октобра 2010. го-
дине формирале снаге Бугарске, Канаде, Хрватске, Мађар-
ске, Литваније и Словачке. Планирано је да овај елемент
буде распоређен у зону извођења операција где би био у ве-
ликој мери самоодржив и способан за рад 24 сата дневно,
пре свега у мултимодалним лукама, (извор: www.nato.int).

6 Извор: AAP 6, NATO Glossary of terms and definitions.
7 Бон, 10–12. октобар 2011. године.



ника у саобраћају) које реализују јединице

војне полиције. Са њиховог аспекта овакво ре-

шење има више предности, тако да не постоји

намера било каквог поновног обједињавања

ових задатака – послова. Слично системско

решење нуди се и у FМ 55–10, где се наводи да

војна полиција оружаних снага САД може пру-

жити подршку снагама за контролу кретања и

то, пре свега, по питањима обезбеђења, изви-

ђања и контроле саобраћаја.

Поред циља, функција и компоненти орга-

низације за контролу кретања, као веома битну

димензију треба издвојити везе, односно ка-

нале циркулисања информација.
Основни захтеви, који се постављају пред

канале циркулисања информација, јесу да они
буду сигурни, доступни, једноставни за кориш-
ћење и брзи. Поред уобичајених војних си-
стема, предвиђа се могућност коришћења ци-
вилних комуникација и информационих
система, уз предузимање неопходних мера за-
штите података. Исто тако, као пожељна ис-
тиче се могућност коришћења комуникацијских
и информационих система цивилних органи-
зација – агенција – компанија чије се услуге и
транспортна средства користе. 

На шеми 4. приказана је најопштија шема

циркулисања информација у оквиру НАТО-а за

контролу кретања. Основни писани извештаји

који се користе су MOVSITREP (Movement Si-

tuation Report, Извештај о саобраћајној ситуа-

цији) и MOVASSESSREP (Movement Assessment

Report, Процена саобраћаја), а у аутоматизо-

ваном систему обраде података значајну алатку

представља EVE модул LOGFAS софтвера.

Закључак

Тежња ка бољој покретљивости људи и

услуга у позадини је сваког техничког, органи-

зационог и другог система, а сама покретљи-

вост директно је одређена условима логистике

и саобраћаја. На остварену ефикасност саоб-

раћаја, директно или индиректно, утиче велики

број фактора, тако да се јављају поремећаји у

функционисању саобраћајног система. конт-

ролом се долази до информација о насталим

поремећајима, што представља улаз у систем

регулације.

Сам појам регулисања и контроле саобра-

ћаја који се јавља у домаћој војној литератури,

углавном је коришћен као основни оквир рада

јединица саобраћајне војне полиције, при чему

се као најзначајнија врста послова ових једи-

ница издваја контрола војних учесника у друм-

ском саобраћају. Информације добијене овим

путем значајне су за предузимање мера на ус-

постављању безбедности саобраћаја, али су

недовољне за ефективно и ефикасно управ-

љање процесом кретања војних јединица.

У иностраној војној регулативи прави се

разлика између контроле кретања (movement

control) и контроле саобраћаја (traffic control).

Контрола кретања не обухвата контролу учес-

ника у саобраћају и реализују је за то спе-

цијализоване јединице, а контрола саобраћаја

означава послове које реализује саобраћајна

војна полиција.

Контрола кретања у страним оружаним

снагама представља се као посебна организа-

ција, јер има своје компоненте, основне функ-

ције, везе и основне циљеве.

Ли те ра ту ра

1. Зинаја, Д. Организација контроле војног
путног саобраћаја у гарнизону Београд, диплом-
ски рад, Војнотехничка академија ВЈ, Београд,

1996.

2. Зинаја, Д. Саобраћајна служба у обезбе-
ђењу покретљивости Војске Србије, стручни рад,

Kомандно-штабно усавршавање ШНО ВА СЉР,

Београд, 2009.

3. Papageorgiou M, Diakaki C. и остали – Review
of Road Traffic Control Strategies, www.iasi. cnr. it

4. СбУ СП ГШ ВЈ. Саветовање: Безбедност
путног саобраћаја у ВЈ, зборник радова, Београд,

2001.

5. Управа за логистику (Ј-4) ГШ ВС. Радна по-
сета оружаним снагама К. Белгије ради разговора
о саобраћају и транспорту, радни материјали,

2008. 

6.www.globalsecurity.org/military/library/.../fm/55–

10, фебруар, 2012.

66



VOJNA TEORIJA I PRAKSA

B
езбедносни проблеми на мрежи

могу се грубо сврстати у четири

повезане категорије: тајност, про-

вера идентитета, немогућност порицања и

контрола интегритета. Тајност, позната и као

поверљивост, води рачуна о томе да инфор-

мације не доспеју у руке неовлашћених особа.

Провера идентитета остварује се ради ут-

врђивања идентитета учесника у комуника-

цији, и неопходна је пре откривања осетљивих

података или предузимања пословног поду-

хвата. Немогућност порицања своди се на при-

мену неког од постојећих метода дигиталног

(електронског) потписивања: како доказати да

је купац стварно, електронским путем, наручио

десет милиона јединица неког производа, по

цени од 89 динара, ако он касније буде тврдио

да је цена била 69 динара? Купац може да

тврди и да ништа није ни поручио. Најзад, ка-

ко бити сигуран да је примљену поруку ствар-

но послао купац, а не нека трећа страна која је

пресрела дату поруку, намерно је изменила

(нарушила њен интегритет) и тако измењену

послала?

Када се говори о савременим рачунарским

мрежама и функционалностима које оне пру-

T
оком првих неколико деценија постојања рачунарске мреже

су, углавном, користили истраживачи са универзитета за раз-

мену порука електронске поште и запослени у предузећима

да би користили у то време скупе заједничке ресурсе кроз систем деље-

ња, као, на пример, канцеларијске штампаче. У тим околностима мало ко

је обраћао пажњу на безбедност. Али, данас, када милиони људи користе

мреже за банкарске трансакције, за куповину или за попуњавање поре-

ских пријава, безбедност на мрежи почиње да представља велики про-

блем. У овом раду обрађени су разни аспекти безбедности рачунарских

мрежа и објашњени основни концепти и протоколи заштите рачунарских

мрежа.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
У РАЧУНАРСКИМ МРЕЖАМА

Капетан Бориша Јовановић, 
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жају, било са комуникационог или безбеднос-

ног аспекта, постоје два логичка референтна

модела која се користе за описивање могућно-

сти рачунарских мрежа. Оба модела су

слојевите структуре где се функционалности

које пружа слој усложавају од најнижег логичког

слоја ка највишем. Сваки слој енкапсулира од-

ређени број функционалности за које је само

он задужен, и те функционалности пружа слоју

изнад себе кроз интерфејс услуга које се могу ко-

ристити са вишег слоја. Стандардизовани ре-

ферентни модел Open Systems Interconnection

(OSI) настао је под окриљем ITU (енгл. ITU – In-

ternational Telecommunication Union) који се са-

стоји од седам логичких слојева: физичког слоја,

слоја везе података, мрежног слоја, транспорт-

ног слоја, слоја сесије, презентационог слоја и

апликативног слоја. Transmision Control Proto-

col/Internet Protocol (TCP/IP) јесте референтни

модел настао развојем интернета и представља

најзаступљенији мрежни модел који се користи

у рачунарским мрежама данашњице. У раду ће

се користити овај мрежни модел како би се

објаснили безбедносни аспекти у оквиру рачу-

нарских мрежа.

Пре анализе самих решења заштите у

рачунарским мрежама треба рећи нешто о

томе где се безбедносни механизми налазе у

скупу мрежних протокола. То место није једин-

ствено, већ би безбедносни механизми мреже

требало да буду тако конципирани да сваки

слој даје свој допринос укупној безбедности. У

физичком слоју OSI модела, повезивање на

жицу (физички медиjум) може се спречити ако

се преносни водови сместе у херметички за-

творену цев, испуњену гасом који је под при-

тиском. Сваки покушај бушења цеви изазваће

ослобађање гаса и снижење притиска, што

аутоматски активира сигнал за узбуну. У слоју

везе података OSI модела, пакети се на ли-

нијама од тачке до тачке могу шифровати на

једном крају, а дешифровати на другом. Све се

то може реализовати на нивоу слоја везе, без

знања виших слојева. Такво решење је не-

адекватно ако пакет пролази кроз више рутера,

јер се на сваком рутеру мора дешифровати, а

тада постаје рањив на нападе из самог рутера.

Описано решење такође не дозвољава да

само неке сесије буду заштићене (нпр. само

оне које се односе на куповину преко мреже

помоћу кредитне картице). Ипак, шифровање

везе (енгл. link encryption), како се назива ова

техника, може се остварити у свакој мрежи и

често је корисно. На мрежном слоју могу се ин-

сталирати заштитне баријере које ће у мрежу

пуштати само „добре” пакете, а оне „лоше” за-

државати напољу. На транспортном слоју могу

се шифровати читаве везе од једног до другог

краја, тј. од једног процеса до другог, од

клијента до сервера. За максималну безбед-

ност потребно је применити шифровање на

свим слојевима OSI модела. На крају, провера

идентитета и немогућност порицања могу се

остварити само у слоју апликација.

Имајући у виду слојевиту структуру савре-

мених рачунарских мрежа, намеће се идеја да је

за реализацију поузданог система заштите не-

опходно осмислити и применити вишеслојну

архитектуру. На шеми 1 приказани су TCP/IP

мрежни модел и предложени систем заштите.

Увођењем додатних заштитних слојева повећа-

ва се укупна безбедност рачунарске мреже, а са-

мим тим и безбедност система у целости.

Требало би да се систем заштите рачу-

нарских мрежа састоји од следећа три неза-

висна безбедносна нивоа:

Заштита на апликативном нивоу, за-
штита „с краја на крај” (енгл. end-to-end se-

curity) заснива се на примени технологије ди-

гиталног потписа на бази асиметричних крип-

тографских алгоритама и заштите тајности по-

датака применом симетричних криптограф-

ских алгоритама. Применом овог нивоа зашти-

Шема 1. TCP/IP мрежни модел предложеног 
система заштите
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(енгл. SSH – Secure Shell), SSL (енгл. SSL – Se-

cure Sockets Layer), TLS (енгл. TLS – Transport

Layer Security) и WTLS (енгл. WTLS – Wireless

Transport Layer Security). Протокол SSH кори-

сти се за реализацију безбедног удаљеног при-

ступа рачунару (енгл. remote login), извршења

команди на датом рачунару и копирање дато-

тека између рачунара који комуницирају.

Најчешће се користи протокол SSL и састоји се

од две фазе: аутентикације која се базира на

примени асиметричних криптографских алго-

ритама и размени дигиталних сертификата, у

којој се проверава аутентичност страна у ко-

муникацији и размена сесијског кључа, и крип-

тографског тунела који се базира на примени

симетричног алгоритма са сесијским кључем

који је размењен и израчунат у фази аутенти-

кације. Протокол WTLS је бежична варијанта

SSL протокола и служи за заштиту на транс-

портном нивоу између WAP (енгл. WAP – Wi-

reless Application Protocol) мобилних телефона

и WAP сервера на истим принципима (аутен-

тикација и криптографски тунел), као и SSL

протокол.

Заштита на мрежном нивоу обезбеђује
заштиту између мрежних чворова и штити
читав дистрибуирани рачунарски систем од

спољашњих напада коришћењем: 

– заштитних механизама које пружа стан-

дардна комуникациона опрема,

– поступака заштите применом мрежних

ба–ријера (енгл. firewall),

те обезбеђује се: провера аутентич-

ности корисника сервиса мреже, како

у процесу успостављања комуника-

ције (енгл. end-user authentication),

тако и у процесу контроле приступа

(енгл. access control) ресурсима мре-

же, заштита интегритета података,

за штита од могућности накнадног по-

рицања о слању порука, као и заштита

тајности података.

Најпознатији протоколи заштите

на апликативном нивоу, који се при-

мењују у TCP/IP мрежама, јесу:

S/MIME (енгл. S/MIME – Secure Multi-

part Internet Mail Extensions), Kerbe-

ros, SET (енгл. SET – Secure Electro-

nic Transactions) и други. Ти системи

се базирају на примени асиметричних и симет-

ричних криптографских алгоритама и примени

дигиталних сертификата, као једнозначних па-

раметара идентификације страна у комуника-

цији. Протокол SET намењен је за заштиту фи-

нансијских трансакција, на бази примене

кредитних картица, између клијената и банке. У

савременој криптографији за заштиту електро-

нске поште се, уместо PGP (енгл. PGP – Pretty

Good Privacy) протокола, чешће користи S/MIME

протокол. Kerberos је протокол који на бази си-

метричних криптографских алгоритама, посред-

ством активне треће стране од поверења, реа-

лизује размену сесијских кључева и

ау тентикацију учесника у комуникацији.

Заштита на транспортном нивоу пред-

ставља заштиту тајности података применом

симетричних криптографских алгоритама и

узајамне провере идентитета субјеката кому-

никације. Овај ниво штити комуникацију

субјеката од интерних и екстерних напада при-

меном криптографских тунела (заштићених се-

сија) између чворова комуникационог сегмента

мреже на бази симетричних криптографских

система и применом процедуре „јаке” аутенти-

кације (енгл. strong authentication) између

субјеката комуникације. Додатном применом

симетричних криптографских система на

транспортном нивоу реализују се функције за-

штите интегритета података који се преносе

кроз мрежу. 

Најпознатији коришћени протоколи су:

SOCKS (енгл. SOCKS – SOCKet Secure), SSH



– заштитних механизама на мрежном ни-

воу које пружа оперативни систем,

– физичких мера заштите приступа руте-

рима и серверима и

– примена криптографских техника и про-

токола.

На мрежном нивоу врши се заштита ин-

тегритета, тајности и аутентикација IP пакета.

Заштита интегритета и аутентикација IP па-

кета најчешће се реализује применом крипто-

графских компресионих функција са употре-

бом тајног кључа (енгл. MAC – Message

Authentication Code), док се заштита тајности

остварује применом симетричних криптограф-

ских алгоритама. Најпознатији протокол за-

штите на мрежном нивоу јесте IPSec протокол

(енгл. IPSec – Internet Protocol Security). 

ЗАШТИТА НА АПЛИКАТИВНОМ 
НИВОУ – S/MIME ПРОТОКОЛ

Један од најчешће коришћених аплика-

тивних сервиса је електронска пошта. Скуп

TCP/IP протокола има за циљ да обезбеди ме-

ђусобну размену електронске поште између

највећег могућег броја рачунарских мрежа и

система. Да би то било могуће, TCP/IP дели

своје стандарде за пошту на два дела. Један

стандард прописује формат поштанских по-

рука (RFC 822), а други стандард одређује де-

таље размене електронске поште између два

рачунара. На овај начин, раздвајањем два

стандарда електронске поште, омогућава се

изградња поштанских мрежних пролаза који

повезују TCP/IP мреже са системом за испо-

руку поште неког другог испоручиоца, задржа-

вајући при томе исти формат порука

за оба механизма.

Multipurpose Internet Mail Exten-
sion (MIME) јесте интернет стандард

који проширује формат поруке елек-

тронске поште како би омогућио да

се произвољни подаци кодирају у

ASCII формату и преносе као стан-

дардне поруке електронске поште.

Secure/Multipurpose Internet Mail
Extension (S/MIME) јесте стандардни

протокол за шифровање и диги-

тално потписивање MIME података. Он пред-

ставља вероватно један од најкоришћенијих

протокола заштите на апликативном нивоу.

S/MIME апликације уграђују се у софтверске

пакете који су данас најдоминантнији на

тржишту, као што су: Netscape Communicator,

Microsoft Outlook, Lotus Notes, Novell итд.

S/MIME се базира на популарном интернет

MIME стандарду – проширењу. Он обезбеђује

одређене криптографске услуге по питању си-

гурности за апликације типа електронске раз-

мене порука. То су: аутентикација, интегритет

поруке и непорецивост (користећи дигитални

потпис), и тајност података (дигиталну енве-

лопу).

S/MIME могу користити традиционални ко-

риснички поштански агенти (енгл. MUA – Mail

User Agents), како би се пошти, која је послата,

додале криптографске безбедносне услуге, и

како би се интерпретирале криптографске без-

бедносне услуге у пошти која је примљена.

S/MIME није ограничен само на електронску

пошту; може се користити са било којим транс-

портним механизмом који транспортује MIME

податке, као што је HTTP (енгл. HTTP – Hyper-

Text Transfer Protocol). Осим тога, S/MIME може

бити примењен у агентима аутоматизованог

преноса порука који користе кри птографске

безбедносне услуге које не захтевају било

какву интервенцију човека, као што је потпи-

сивање софтверски-генерисаних докумената

и енкрипцију fax порука које се шаљу преко Ин-

тернета. Претходно је наглашено да MIME

стандард пружа генералну структуру садржаја

Интернет порука и одобрава екстензије за

апликације новог садржаја.
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ристећи симетрични криптографски алгоритам, као

што је RC2 или 3DES. Примењени криптографски

кључ се преноси заједно са подацима спакованим

у коверту, и он је посебно шифрован јавним кљу-

чем сваког примаоца, тако да њега могу дешиф-

ровати само примаоци применом својих приват-

них кључева. Порука са подацима спакованим у

коверту садржи:

– скуп структура везаних за информа-

ције о примаоцу (енгл. RecipientInfo), где свака

структура садржи кључ шифрата и идентифи-

кацију сертификата примаоца, коришћеног за

шифровање (по једном кориснику постоји

један RecipientInfo),

– шифрат и

– информације о коришћеним алгорит-

мима шифровања.

Порука са потписаним подацима

Порука са потписаним подацима (енгл.

SignedData) садржи отворени текст, плус један

или више дигиталних потписа. Сваки диги-

тални потпис садржи сертификат потписника и

криптографски отисак поруке (енгл. message

digest) који је шифрован приватним кључем

потписника, и остале информације, као што је,

на пример, време потписивања. Дешифро-

вање криптографског отиска поруке врши се

јавним кључем потписника поруке. По дешиф-

ровању дигиталног потписа прималац поруке

изврши исти поступак добијања отиска над до-

бијеном поруком. Ако је добијени отисак поруке

идентичан са дешифрованом вредношћу оти-

ска, верификација је успела, у противном ве-

рификација је негативна. На овај начин, при-
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S/MIME спецификација дефинише како креи-

рати део MIME тела који је криптографски уна-

пређен према CMS-у (енгл. CMS – Cryptographic

Message Syntax – RFC 3852), који је изведен

према PKCS-7 стандарду. CMS је Интернет стан-

дард који дефинише структуру заштићене елек-

тронске поште. CMS се заснива на Rivest-Shamir-

Adelman (RSA) стандарду асиметричног

шифарског система и PKCS-7 форматом поруке,

али CMS такође додаје типове података и се-

мантику везану за њих. Ова спецификација та-

кође дефинише application/PKCS7-MIME MIME

тип који се може користити за пренос тих делова

MIME тела. Кроз спецификацију, постоје захтеви

и препоруке како агенти примаоци рукују са до-

лазећим порукама. Постоје одвојени захтеви и

препоруке како агенти трансмитери креирају од-

лазеће поруке. 

Од Service Release 1 верзије Microsoft-овог

пакета за пријем и слање електронске поште

Outlook, побољшања везана за заштићено

слање порука унапређена су тако да одгова-

рају CMS и S/MIME стандарду. Ова побољ-

шања укључују:

– подршку за слање и примање порука

са следећим типом садржаја: SignedData, En-

velopedData i Data,

– подршку за примање порука са неогра-

ниченим угнеждавањем CMS типова садржаја,

– могућност валидације дигиталних по-

тписа са неограниченим угнеждавањем CMS ти-

пова садржаја,

– могућност ко ришћења Ephemeral-Static

Diffie-Hellman криптографског алгоритма, и

– могућност коришћења DSA  (енгл. DSA

– Digital Signature Algorithm) алгоритма за по-

тписивање.

Порука са подацима 
спакованим у коверту

Порука са подацима спа-

кованим у коверту (енгл. Enve-

lopedData) садржи шифровани

еквивалент отвореног текста –

шифрат, који је намењен од-

ређеном скупу примаоца. Отво-

рени текст се шифрује приме-

ном криптографског кључа, ко-



малац може са сигурношћу тврдити да (1) по-

рука није мењана од када је потписник потпи-

сао, и (2) да је порука заиста потписана од ен-

титета/особе идентификоване у поруци

(претпостављајући да је сертификат потпис-

ника коректно верификован и да његов изда-

вач има пуно поверење примаоца)[3]. Порука

са потписаним подацима садржи:

– отворени текст,

– скуп сертификата коришћених у про-

цесирању поруке,

– скуп структура везаних за информа-

ције о потписнику (енгл. SignerInfo), где свака

структура садржи идентификацију потписника

(показивач на сертификат потписника), диги-

талне потписе и остале атрибуте,

– за S/MIME поруке, атрибут који специ-

фицира S/MIME, укључујући алгоритам шиф-

ровања пошиљаоца и идентификацију сер тифи-

ката који пошиљалац преферира да се користи

приликом слања шифроване поште назад ка ко-

риснику и

– информације о коришћеним алгорит-

мима.

С обзиром на то да поруке са потписаним

подацима могу да садрже информације о сер-

тификату, оне се могу користити за прост транс-

порт сертификата. У овом случају порука не

садржи отворени текст и SignerInfo структуре.

ЗАШТИТА НА ТРАНСПОРТНОМ 
НИВОУ – SSL ПРОТОКОЛ

Сигурности преноса података у TCP/IP

мрежама, којима припада и глобална мрежа

интернет, већ се дуже време посвећује велика

пажња. Интересовање и потреба за сигурним

преносом података знатно је порасла у новије

време, када су тенденција броја и врсте садр-

жаја, те услуга доступних на мрежи у наглом

порасту. Постојећи механизми за сигурни пре-

нос података у IP мрежама су добри и по-

уздани. Два најпознатија механизма за заштиту

IP преноса података су SSL протокол и IPSec

протокол. SSL протокол најчешће се користи за

осигуравање комуникације код World Wide Web

апликација које користе HTTP протокол за пре-

нос података. IPSec протокол настао је као ре-

зултат настојања да се изради јединствени си-

гурносни протокол у оквиру скупа TCP/IP

протокола, независан од протокола са виших

нивоа.

Secure Sockets Layer (SSL) протокол из-

ворно је развио Netscape Communications Cor-

poration, а касније је постао општеприхваћен за

аутентичну и криптолошки заштићену комуни-

кацију између клијентских и серверских рачу-

нара код World Wide Web апликација. На те-

мељу SSL протокола, касније је IETF (енгл. IETF

– Internet Engineering Task Force) издао стандард

под називом TLS (енгл. TLS – Transport Layer Se-

curity) који је тако постао

стандардни протокол за си-

гурну комуникацију у оквиру

World Wide Web апликација.

TCP/IP скуп протокола има

улогу преноса и усмеравања

података у IP мрежама и на

интернету. Остали протоко-

ли виших нивоа (апликатив-

ни ниво), као што су HTTP

(енгл. HTTP – Hyper Text

Transport Protocol), LDAP

(енгл. LDAP – Lightweight Di-

rectory Access Protocol),

IMAP (енгл. IMAP – Internet

Messaging Access Protocol) и
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слични, користе функ-

ционалности TCP/IP

протокола за пренос и

усмеравање података,

док истовремено пру-

жају подршку захте-

вима апликација, као

нпр. приказ wеб стра-

ница, слање електро-

нске поште итд. SSL

протокол налази се

изнад TCP протокола,

а испод протокола са

апликативног нивоа у

вишеслојном моделу

архитектуре TCP/IP

мрежа, као што је

приказано на шеми 1.

SSL протокол омогућава серверу, који га ко-

ристи, да докаже свој идентитет клијенту, омо-

гућује клијенту доказивање идентитета серве-

ру и успоставу сигурне – криптолошки за-

штићене комуникације између клијента и сер-

вера. То су уједно и три основне фазе сваке ко-

муникације успостављене према SSL протоко-

лу. Основни елемент за доказивање аутентич-

ности код SSL протокола јесте дигитални сер-

тификат који издаје трећа страна од поверења

– сетификационо тело. 

SSL аутентикација сервера омогућава

клијенту да се увери у аутентичност сервера са

којим намерава да успостави везу. Користећи

стандардне методе криптографије јавних

кључева, програмска подршка за управљање

SSL протоколом на рачунару клијента прове-

рава ваљаност дигиталног сертификата датог

сервера. Ваљани дигитални сертификат мора

бити издат од треће стране од поверења.

SSL аутентикација клијента омогућује сер-

веру да се увери у аутентичност клијента који са

њим намерава да успостави везу. Користећи јед-

наке методе као и код аутентикације сервера,

програмска подршка за управљање SSL прото-

колом на рачунару сервера проверава ваља-

ност дигиталног сертификата клијента. 

Сви подаци који се размењују између

клијента и сервера криптолошки се обрађују

(шифрују) одговарајућом програмском под-

ршком на рачунару пошиљаоцу, а дешифрују

се на рачунару примаоцу, пружајући притом ви-

сок ниво тајности. Осим шифровања, подаци се

пре слања дигитално потписују и на тај начин се

постиже заштита интегритета података.

– SSL протокол користи два потпротокола: 

Табела 1. Криптографски алгоритми коришћени
код комуникације SSL протоколом
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– SSL протокол записа порука (енгл. SSL
record protocol) и

– SSL протокол договарања параметара

сесије (енгл. SSL handshake protocol).
– SSL протоколом записа порука дефи-

нишу су формати порука које се користе при

преносу података. SSL протокол договарања

параметара сесије користи се за размену по-

рука састављених према SSL протоколу за-

писа порука између SSL клијента и SSL

сервера када се између њих по први пут успо-

ставља SSL веза. Циљеви размене порука су

аутентикација сервера клијенту, омогућавање

клијенту и серверу да изаберу криптографски

алгоритам који оба подржавају и који ће бити

коришћен у комуникацији, аутентикација

клијента серверу (ова активност није обавезна

и истављена је серверу на избор), коришћење

метода шифровања јавним кључевима за раз-

мену тајних симетричних кључева, и на крају

успостављање сигурне – криптолошки за-

штићене SSL везе. 

Криптографски алгоритми
коришћени код SSL протокола

SSL протокол подржава више различитих

криптографских алгоритама који се користе у

поступцима међусобне аутентикације клијента

и сервера, размене дигиталних сертификата и

успоставе тајних симетричних кључева, одно-

сно кључева сесије. Програмска подршка на

клијентском и серверском рачунару може се

разликовати по томе који скуп криптографских

алгоритама подржава, зависно од верзије SSL

протокола коју подржава, и безбедносној по-

литици организације о минимално прихватљи-

вој дужини криптографских кључева. Поред

осталих функција, SSL протокол договарања

параметара сесије одређује на који начин

клијент и сервер договарају скуп криптограф-

ских алгоритама и припадајућих кључева ко-

ришћених током SSL сесије. Криптографски

алгоритми коришћени код комуникације SSL

протоколом приказани су у табели 1.

Алгоритам Опис и примена криптограф-

ског алгоритма  DES Data Encryption Standard

DSA Digital Signature Algorithm  KEA Key Exc-

hange Algorithm, алгоритам за размену симет-

ричних кључева  MD5 Message Digest version 5,

hash функција и алгоритам за дигитално по-

тписивање података  RC2 i RC4 Rivest Ciphers,

симетрични криптографски алгоритми које је

развио Рон Риверст  RSA Асиметрични алго-

ритам за шифровање и аутентикацију  RSA

key exchange Алгоритам за размену симетрич-

них кључева код SSL протокола заснован на

RSA алгоритму  SHA-1 Secure Hash Algorithm,

hash функција  Triple-DES DES алгоритам при-

мењен три пута над истим подацима  

Алгоритми за размену кључева, KEA (енгл.

KEA – Key Exchange Algorithm) и RSA key exc-

hange, одређују начин на који клијент и сервер

договарају симетрични кључ који ће се кори-

стити током SSL сесије. У највећем броју слу-

чајева користи се RSA кеy exchange алгоритам.

Током успостављања SSL сесије, односно у

фази договарања криптографских параметара,

клијент и сервер бирају најјачи скуп крипто-

графских алгоритама који оба истовремено
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подржавају, па тако договорени скуп алгори-

тама користе током SSL сесије.

SSL ПРОТОКОЛ ДОГОВАРАЊА 
ПАРАМЕТАРА СЕСИЈЕ

SSL сесија између клијента и сервера увек

започиње разменом порука која је позната под

називом SSL протокол договарања параме-

тара сесије (енгл. SSL Handshake protocol). SSL

протокол договарања параметара сесије омо-

гућује кориснику да изврши аутентикацију сер-

вера коришћењем метода криптографије са

јавним кључевима. Такође, омогућава клијенту

и серверу да заједно суделују у стварању и из-

бору симетричног тајног кључа сесије који ће

користити за шифровање, дешифровање и ди-

гитално потписивање порука током SSL сесије.

Ако сервер то захтева, SSL протокол догова-

рања параметара сесије омогућава да и сер-

вер изврши аутентикацију клијента. Ток раз-

мене порука код SSL протокола договарања

параметара сесије је следећи:

1. Клијент шаље серверу верзију SSL про-

токола коју подржава његова софтверска под-

ршка, наводи најјачи скуп криптографских

ал горитама који је спреман да прихвати слу-

чај но генерисане податке и, по потреби, ос та -

ле податке који су серверу потребни за

ко муникацију са клијентом, користећи SSL

протокол.

2. Сервер шаље клијенту верзију SSL про-

токола коју је подржала серверска софтверска

подршка, наводи најјачи скуп криптографских

алгоритама који је спреман да прихвати вла-

стити дигитални сертификат, случајно генери-

сане податке и, по потреби, остале податке

који су клијенту потребни за комуникацију са

сервером коришћењем SSL протокола.

3. Податке примљене од сервера у кораку

2. клијент користи за аутентикацију сервера.

Детаљи поступка SSL аутентикације сервера

описани су у наставку рада. У случају да по-

ступак аутентикације сервера резултира нега-

тивним исходом, сервер се обавештава о

насталим проблемима и сигурна – крипто-

лошки заштићена SSL веза не може бити ус-

постављена. Уколико клијент изврши успешно

аутентикацију сервера, поступак се наставља

кораком 4.

4. Користећи све досад генерисане и раз-

мењене податке, клијент, у договору са сервером

а у зависности од договорених криптографских

алгоритама, ствара привремени тајни кључ

(енгл. premaster secret). Привремени тајни кључ

шифрује јавним кључем сервера. Јавни кључ

сервера клијент добија из примљеног дигитал-

ног сертификата сервера, који му је сервер по-

слао у кораку 2.

Овај привремени

тајни кључ клијент

шифрује и шаље

серверу.

5. Ако сервер

захтева аутентика-

цију кли јен та, кли -

јент дигитално по-

тписује податке

произашле из до-

садашње размене

порука, везане ис-

кључиво за ту се-

сију које су познате

само клијенту и

серверу. У том слу-

чају клијент серве-

ру, осим шифрова-

ног привременог
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Шема 2. Поступак SSL аутентикација сервера
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тајног кључа, шаље и властити клијентски ди-

гитални сертификат и дигитално потписане

податке.

6. Уколико се захтева аутентикација кли јен-

 та, сервер у овом кораку најпре покушава да ут-

врди аутентичност клијента. Детаљи посту пка

аутентикације клијента наведени су у на ставку

рада. Ако сервер не успе да потврди ау тентичност

клијента, сесија се прекида и сигурна – крипто-

графски заштићена комуникација се не успо-

ставља. Уколико је поступак аутентикације

клијента успешно завршен, користи властити

тајни кључ за дешифровање привременог тајног

кључа. На основу привременог тајног кључа

клијент и сервер израчунавају главни тајни кључ

(енгл. master secret). Главни тајни кључ још увек

није коначни симетрични кључ који се користи то-

ком SSL сесије. 

7. Клијент и сервер користе главни тајни

кључ за израчунавање кључа сесије (енгл. ses-

sion key). Кључ сесије је симетрични кључ који

се током SSL сесије користи за шифровање и

дешифровање порука које се размењују током

комуникације, као и за њихово дигитално по-

тписивање.

8. Клијент шаље серверу поруку којом потвр -

ђује да ће све будуће поруке бити шифрова не

кључем сесије. Након тога шаље ши  фровану по-

руку којом серверу шаље

обаве  штење да је прото-

кол договарања параме-

та ра сесије на клијентовој

страни завршен.

9. Овим кораком

клијенту се шаље одго-

вор на поруке из пре-

тходног корака. Сервер

шаље кориснику поруку

којом му потврђује да ће

све будуће поруке бити

шифроване кључем се-

сије. Након тога шаље

шифровану поруку којом

обавештава клијента да

је протокол договарања

параметара сесије и на

страни сервера завршен.

10. SSL протокол до-

говарања параметара

сесије је завршен и SSL сесија је почела.

Клијент и сервер користе кључ сесије за шиф-

ровање, дешифровање и проверу интегритета

података које међусобно размењују.
Пре почетка SSL сесије, сервер може про-

верити да ли за дигитални сертификат кли јента
постоји запис у LDAP директоријуму издавача
дигиталног сертификата. То је један од начина
на који сервер може проверити да ли дигитал-
ни сертификат клијента није повучен из упо-
требе.

Током поступка договарања параметара

сесије, клијент и сервер користе својства аси-

метричне криптографије за шифровање и де-

шифровање порука које размењују. У случају

аутентикације сервера, клијент шифрује при-

времени тајни кључ јавним кључем сервера.

Само одговарајући тајни кључ може правилно

дешифровати привремени тајни кључ.

Клијенту се на тај начин гарантује да заиста ко-

муницира са сервером чији је јавни кључ упо-

требио за шифровање. У супротном, сервер не

би био у могућности да дешифрује привре-

мени тајни кључ и да израчуна главни тајни

кључ и кључ сесије, па не би дошло до успо-

стављања сесије. У случају аутентикације

клијента, клијент случајно генерисане податке

дигитално потписује својим тајним кључем.

Јавним кључем из дигиталног сертификата

Шема 3. Поступак SSL аутентикације клијента



за реализацију поступка аутентикације

клијента, сервер мора добити потврдан одго-

вор на прва четири питања приказана на шеми

3. Уколико је одговор на неко од наведених пи-

тања негативан аутентикација се сматра не-

успешном. Последње питање није део SSL

протокола и служи као провера да ли диги-

тални сертификат клијента није повучен из упо-

требе.

ЗАШТИТА НА МРЕЖНОМ 

НИВОУ – IPSec ПРОТОКОЛ

Већина рачунарских мрежа, укључујући и

интернет као глобалну светску мрежу, за ко-

муникацију користи TCP/IP скуп протокола. У

основи се ради о две врсте протокола, TCP

протоколу, задуженом за пренос података, и IP

протоколу, који има основну улогу усмеравања

пакета података кроз мрежу од изворишног до

одредишног рачунара. Скуп IP протокола по-

казује добра комуникацијска својства у сми-

слу скалабилности, прилагодљивости и отво-

рености према различитим архитектурама

рачунара и мрежној опреми, те је због тога ши-

роко распрострањен комуникациони протокол.

Највећи недостатак IP протокола је што не

пружа подршку за очување тајности, аутентич-

ности и интегритета пренесених података. Пре-

нос осетљивих података у IP мрежама по-
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клијента може се утврдити исправност диги-

талног потписа само ако је за потписивање

употребљен одговарајући тајни кључ који је

познат само власнику дигиталног сертификата.

Уколико дигитални потпис није успешно вери-

фикован, сервер прекида договарање пара-

метара и не допушта успоставу сесије. У на-

ставку су детаљније описани поступци SSL

аутентикације сервера и клијента.

SSL аутентикација сервера

Клијентска софтверска подршка при успо-

стави SSL сесије увек захтева аутентикацију

сервера. За утврђивање аутентичности сер-

вера клијент користи дигитални сертификат

сервера који сервер шаље у кораку 3. прото-

кола договарања параметара сесије. Да би се

доказала аутентичност сервера, тј. веза из-

међу јавног кључа уписаног у дигитални сер-

тификат и имена сервера уписаног у дигитални

сертификат, корисник мора добити потврдан

одговор на четири постављена питања, као

што је приказано на шеми 2. Уколико је одговор

на неко од неведених питања негативан, аутен-

тикација се сматра неуспешном. Последње пи-

тање није део SSL протокола, али је препору-

чљиво да га клијентска софтверска подршка

подржава, јер служи као заштита од напада

пресретањем комуникације (енгл. Man-in-the-
Middle Attack). 

Након спроведеног поступка аутентика-

ције сервера, сервер мора да искористити свој

тајни кључ за дешифровање привременог

тајног кључа. То је додатно осигурање клијенту

да идентитет сервера, представљен дигитал-

ним сертификатом, припада серверу са којим

је клијент успоставио везу.

SSL аутентикација клијента

Приликом успостављања SSL везе са

клијентом сервер може од клијента захтевати да

докаже своју аутентичност. Ако корисник прими

захтев за доказивањем аутентичности, он сер-

веру шаље свој дигитални сертификат и одре-

ђену количину података које дигитално потписује.

Примљене дигитално потписане податке сер-

вер користи за проверу јавног кључа у дигитал-

ном сертификату клијента и аутентичности

идентитета коју представља сертификат. 

За доказивање везе између јавног кључа и

идентитета особе или организације коју дати

дигитални сертификат представља, односно

Шема 4. Структура IP пакета података 
за пренос путем Ethernet мрежа

Шема 5. Структура IPSec пакета података 
за пренос преко Ethernet мрежа



78

двојена од остатка мрежне инфраструктуре и

обједињена у овом слоју. 

Изнад физичког слоја и слоја везе пода-

така налази се мрежни слој. Задатак мрежног

слоја је прикупљање података о стању мреже

од мрежних чворишта и усмеравање пакета

података између мрежних чворишта, како би се

пренели од изворишног до одредишног рачу-

нара. Мрежни слој користи функционалности

физичког слоја и слоја везе података за пренос

података, док за усмеравање пакета користи

властиту логику. У IP мрежама овај слој се на-

зива IP слој, а усмеравање пакета кроз мрежу

обавља се према IP протоколу.

Значајно својство IP мрежа је потпуна хо-

могеност мрежног, односно IP слоја, док у оста-

лим слојевима постоји одређени степен раз-

новрсности. Апликативни слој пружа подршку

за више протокола апликативног нивоа, а фи-

зички слој и слој везе података подржавају раз-

личите методе физичког преноса података. Ис-

товремено, IP слој користи јединстве ни IP

протокол. Независно од упо     тре  бљеног прото-

кола апликативног слоја и на чина на који је

остварена физичка веза између мрежних чво-

ришта, сви подаци који се преносе мрежом мо-

рају проћи кроз мрежни слој где се подвргавају

IP протоколу. Својство хомогености IP слоја

требно је осигурати на вишим нивоима кому-

никације, на транспортном и апликативном ни-

воу. Пример безбедносног механизма који де-

лује између апликативног и транспортног слоја

је поменути SSL протокол. Недостатак таквог

приступа је што постоји велики број различитих

протокола са апликативног слоја за које је по-

требно засебно развијати сигурносне меха-
низме.

IP Security (IPSec) протокол настао је као ре-

зултат иницијативе да се развије јединствени си-

 гурносни механизам за заштићени пренос пода-

така у IP мрежама. Развила га је Internet

Engineering Task Force (IETF) групa и пред-

ставља проширење основног IP протокола. IP-

Sec протокол је саставни део мрежног слоја.

Физички слој и слој везе података су

најнижи слојеви у вишеслојном моделу рачу-

нарских мрежа. Физички слој састоји се од

електричних каблова, мрежних картица, ра-

дио-предајника и пријемника за бежичну ко-

муникацију, као и од остале опреме потребне

за пренос електричних сигнала између два или

више рачунара. Слој везе података пружа под-

ршку једноставним протоколима за пренос по-

датака на нивоу електричних импулса које ко-

ристе виши слојеви. Различити делови

рачунарске мреже могу за пренос података да

користе различите врсте физичких медијума,

па је подршка за физички пренос података раз-

Шема 6. Структура IPSec пакета података 
уз коришћење ESP потпротокола 

у Ethernet мрежама

Шема 7. Структура ESP поља 
IPSec пакета података



битно поједностављује увођење јединственог

сигурносног механизма у IP мреже. Осигура-

вањем комуникације на нивоу IP протокола

осигурава се целокупна мрежна комуникација.

Протокол за осигуравање комуникације у

мрежном, односно IP слоју, назива се IPSec

протокол. 

IPSec протокол задржава компатибилност

с постојећим IP протоколом и омогућава мреж-

ној опреми заснованој на IP протоколу транс-

парентност у односу на IPSec протокол. Само

два крајња учесника у комуникацији, пошиља-

лац и прималац, морају имати подршку за ко-

муникацију IPSec протоколом. Мрежа чво-

ришта и рутера између крајњих учесника, због

компатибилности IPSec протокола са IP про-

токолом, не мора бити опремљена програм-

ском подршком за IPSec протокол. На шеми 4.

приказана је структура TCP/IP пакета података

за комуникацију преко Ethernet мрежа.

Ethernet заглавље и Ethernet заштиту ко-

ристе физички слој и слој везе података. За

правилан рад мрежног слоја и IP протокола

битно је IP заглавље. У IP заглавље су, поред

осталог, уписане изворишна и одредишна ад-

реса IP пакета које су потребне за усмеравање

пакета кроз мрежу. Остали делови TCP/IP па-

кета, TCP заглавље и подаци, припадају ви-

шим слојевима и за IP слој они представљају

обичне податке које је потребно пренети кроз

мрежу. Да би се задржала компатибилност IP-

Sec протокола са IP протоколом потребно је да

у структури IPSec пакета података остане очу-

вано IP заглавље. IPSec протокол стога

обавља криптографске акције над заглављима

и подацима виших слојева. Структура IPSec

пакета података за комуникацију у Ethernet

мрежама приказана је на шеми 5. Поље са IP-

Sec заглављем и подацима укључује TCP за-

главље, као и сва остала заглавља и податке

виших слојева у шифрованом облику.

IPSec протокол омогућава стварање струк-

туре сигурне виртуалне приватне мреже (енгл.

VPN – Virtual Private Network) изграђене на ин-

фраструктури постојеће јавне IP мреже, одно-

сно интернета, у којој нису задовољени за-

хтеви у погледу сигурности комуникације. 

За осигуравање тајности, аутентичности,

интегритета и непорецивости пренесених по-

датака, IPSec протокол користи три потпрото-

кола који заједнички представљају заштиту од

свих тренутно познатих сигурносних напада.

Потпротоколи се разликују по структури и на-

мени IPSec заглавља и података. Разликују се

три врсте IPSec заглавља и података:

– енкапсулирани шифровани подаци,

– заглавље за аутентикацију, 

– заглавље за размену кључева. 

IPSec пакет са енкапсулираним шифрова-

ним подацима (енгл. ESP – Encapsulating Secu-

rity Payload) користи се у случајевима када је

битно очувати тајност пренесених података. Уз

тајност, ESP поље IPSec пакета чува аутентич-

ност и интегритет података. За стварање ESP

поља података користе се симетричне крипто-

графске технике у спрези са методaма за про-

веру аутентичности поруке – HMAC (енгл.

HMAC – Hash Message Authentication Code).

Заглавље за аутентикацију (енгл. AH – Aut-

hentication Header) користи се за проверу иден-

титета пошиљалаца података и откривање на-

рушавања интегритета података током

преноса кроз мрежу. Аутентикација је базирана

на примени метода за проверу аутентичности

поруке. Заглавље за аутентикацију не чува

тајност података и користи се само у слу-

чајевима када је битна аутентичност и интег-

ритет података, а не и њихова тајност. 

Заглавље за размену кључева користи се

код потпротокола за размену кључева (енгл.

IKE – Internet Key Exchange) као једног од три

IPSec потпротокола. IKE је прилагодљив про-

токол за успостављање метода аутентикације,

криптографских алгоритама и дужина кључева,
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Шема 8. Структура IPSec пакета података уз
коришћење AH потпротокола у Ethernet мрежи

Шема 9. Структура заглавља за аутентикацију
AH потпротокола код IPSec пакета података



као и за размену самих кључева између учес-

ника комуникације. 

Потпротокол за 
шифровање података

Потпротокол са енкапсулацијом шифро-
ваних података користи се у случајевима када
су подаци који се размењују поверљиве при-
роде и потребно је очувати тајност информа-
ција. ESP потпротокол чува тајност података
применом симетричних криптографских алго-
ритама на садржај IP пакета. Замишљен је да
подржи било који од симетричних криптограф-
ских алгоритама, а за обезбеђивање мини-
малног нивоа заштите између учесника кому-
никација предложен је стандардни 56-битни
DES алгоритам. Основна градивна јединица IP-
Sec пакета у случају употребе ESP потпрото-
кола јесте поље корисних шифрованих пода-
така или ESP поље. На шеми 6. приказан је
IPSec пакет података за пренос Ethernet мре-
жама, док је на шеми 7 приказана структура
ESP поља.

Грађење IPSec пакета података одвија се
поступно, проласком података кроз слојеве
мрежне хијерархије, од апликативног према
физичком нивоу, у следећим корацима: 

1. На заглавља и податке виших аплика-
тивних нивоа додаје се TCP заглавље, ства-
рајући тако TCP пакет.

2. Овако настали TCP пакет се енкапсу-
лира у IP пакет.

3. Гради се ESP поље. Целокупни IP пакет
(укључујући и заглавље и TCP податке) шиф-
рује се и чини корисне податке у ESP пољу. Ко-
рисним подацима додају се потребна ESP
заглавља према шеми 7.

4. Испред ESP поља додаје се IP заглавље.
Тиме је створен IP пакет података. 

5. Испред IP пакета додаје се Ethernet за-
главље, а на крај заштитна Ethernet сума (реч је
о кодовима за детекцију и корекцију грешке).

Саставни делови ESP поља су индекс без-
бедносних параметара, редни број пакетаМ, ко-
рисни подаци, допуна до пуног блока, величина
допуне до пуног блока и ознака протокола који
следи након ESP поља. Индекс безбедоносних
параметара (енгл. SPI – Security Parameter In-
dex) је 32-битни број којим су одређени крипто-
графски алгоритми, кључеви, трајање кључева

и остали безбедоносни параметри коришћени у
комуникацији. Прималац ову вредност користи
да би за дешифровање података употребио па-
раметре који су коришћени за шифровање.
Редни број пакета (енгл. Sequence Number) јесте
бројач који се увећава за један приликом сваког
слања пакета на исту одредишну адресу, уз ко-
ришћење истог индекса безбедоносних пара-
метара. Користи се да би се пакети на одре-
дишту могли правилно поређати, као и за
спречавање напада понављањем истих пакета.
Корисни подаци (енгл. Payload Data) представ-
љају стварну корисну информацију која се пре-
носи мрежом. Допуна до пуног блока (енгл. Pad-
ding) јесте количина 0–255 бајтова података који
се додају да би се блок корисних података до-
пунио до вишеструке величине пуног блока коју
користи криптографски алгоритам. Величина до-
пуне до пуног блока (енгл. Pad Length) садржи
податак о броју бајтова који су додати за допу-
њавање корисних података до пуног блока.
Ознаком протокола који следи након ESP поља
(енгл. Next Header) назначава се присуство по-
датака за аутентикацију на крају ESP поља. По-
даци за аутентикацију нису обавезни део ESP
поља и могу се изоставити. Ознака протокола
означава да ли су подаци за атентикацију са-
ставни део ESP поља. 

Прва два дела у ESP пољу, индекс безбед-
носних параметара и редни број пакета, кроз
мрежу се преносе у отвореном облику, јер су
примаоцу потребни пре него што обави дешиф-
ровање. Остали делови су шифровани. Након
ознаке протокола који следи након ESP поља
може се налазити поље са подацима за аутен-
тикацију. Дужина поља за аутентикацију зависи
од алгоритама који су коришћени за креирање
отиска поруке. У креирању отиска поруке уче-
ствују сви претходно наведени делови ESP
поља, укључујући индекс безбедносних пара-
метара и редни број пакета. Алгоритми за креи-
рање отиска поруке који се користе за проверу
аутентикације података у IPSec протоколу су
MD5, SHA-1 и SHA-2.

Потпротокол за аутентикацију

Код примене IPSec протокола за утврђи-
вање аутентичности пошиљалаца података и
провере интегритета послатих података, а да
притом тајност података није битна, користи се
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потпротокол за аутентикацију (енгл. AH – Aut-
hentication Header). Потпротокол за аутентика-
цију може бити примењен као самостални по-
тпротокол IPSec протокола или у спрези са ESP
потпротоколом. Самостални AH потпротокол
осигурава аутентичност и интегритет пренесе-
них података, док спрега AH и ESP потпротокола
осигурава аутентичност, интегритет и тајност
пренесених података. Разлика између AH по-
тпротокола и поља података за аутентикацију
код ESP потпротокола је у томе што AH потпро-
токол, осим ESP поља, или TCP пакета, ако се
не користи ESP, аутентикује и IP заглавље. 

Основна градивна јединица IPSec пакета у
случају коришћења AH као самосталног по-
тпротокола је заглавље за аутентикацију. На
шеми 8 приказан је IPSec пакет података за
пренос Ethernet мрежом кад се као потпрото-
кол користи само AH.

Заглавље за аутентикацију AH потпрото-
кола у IPSec пакету налази се иза IP заглавља,
а испред TCP заглавља, или ESP поља ако се
користи спрега AH и ESP. На шеми 8 AH диги-
тално потписује сва поља IPSec пакета осим
Ethernet заглавља и заштитне суме. Детаљи
структуре заглавља за аутентикацију прика-
зани су на шеми 9.

Саставни делови заглавља за аутентика-
цију слични су онима код ESP поља. Заглавље
за аутентикацију састоји се од дужине за-
главља, ознаке протокола који следи након AH
потпротокола, резервисаног поља, индекса
безбедоносних параметара, редног броја па-
кета и података за аутентикацију. Дужина за-
главља је 8-битни број који садржи дужину по-
датака за аутентикацију на крају заглавља.
Ознаком протокола који следи након AH по-
тпротокола одређен је протокол који следи на-
кон заглавља за аутентикацију. Иза заглавља
за аутентикацију може се налазити ESP поље
ако се AH користи у спрези с ESP потпротоко-
лом, или TCP заглавље ако се AH користи као
самостални потпротокол. Ознака протокола од-
ређује врсту AH потпротокола и протокол који
следи након AH заглавља у структури IPSec па-
кета података. Резервисано поље тренутно
није у употреби и увек је испуњено нулама.
Предвиђено је за каснија проширења прото-
кола. Индекс безбедоносних параметара SPI
користи се, као и код ESP потпротокола, за
означавање коришћених криптографских па-
раметара. Редни број пакета такође има исту

функцију као и код ESP потпротокола. Увећава
се за један са сваким послатим пакетом са ис-
тим индексом безбедоносних параметара на
исту одредишну адресу. Омогућава правилан
поредак пакета на одредишту и спречава на-
пад понављањем истих пакета. Подаци за
аутентикацију представљају отисак IP за-
главља и података који припадају протоколу
који следи након AH потпротокола, ESP или
TCP. Да би се увек осигурао минимални ниво
међусобног деловања учесника у комуника-
цији који користе IPSec протокол, предложено
је да све верзије AH потпротокола за креирање
отиска поруке који се користе за проверу аутен-
тикације података користе MD5, SHA-1 i SHA-
2 алгоритме. Међутим, потребно је напоме-
нути да су могући и други алгоритми. 

Потпротокол за размену кључева

Потпротоколи AH и ESP користе симет-
ричне криптографске алгоритме за заштиту
података. За сврсисходну примену AH и ESP
потпротокола потребно је имати сврсисходан
начин размене тајних кључева за шифровање
података симетричним алгоритмима. Осим тога,
пре почетка комуникације AH или ESP потпрото-
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колом, две стране које учествују у комуни кацији
морају договорити и остале без   бедоносне пара-
метре: криптографске алго рит ме, алгоритме за
дигитално потписивање, дужине кључева, уче-
сталост измене кључева и слично. Потпротокол
за размену кључева (енгл. IKE – Internet Key
Exchange) служи за договарање безбедонос-
них параметара IPSec комуникације и размену
симетричних кључева.

За договарање параметара безбедне кому-
никације, IKE потпротокол уводи концепт без-
бедносне асоцијације (енгл. Security Association),
која обједињује све потребне податке који су учес-
ницима потребни за комуникацију IPSec прото-
колом. Безбедносном асоцијацијом одређени су
врста и начин рада алгоритма за дигитално по-
тписивање података и коришћених кључева,
врста и начин рада криптографског алгоритма
за шифровање података код ESP потпротокола и
коришћених кључева, спровођење или изостав-
љање поступка синхронизације код криптограф-
ских алгоритама, као и параметри синхронизације,
протокол за утврђивање аутентичности података
(AH или ESP), животни век кључева, учесталост
промене кључева, животни век безбедносне асо-
цијације, изворишна адреса безбедносне асо-
цијације и степен осетљивости преношених по-
датака. Безбедносна асоцијација може се
сматрати врстом сигурног комуникацијског ка-
нала кроз несигурне мрежне путеве између два
учесника који комуницирају IPSec протоколом.
Својства таквог сигурног канала одређена су па-
раметрима безбедносне асоцијације. Безбед-
носна асоцијација на тај начин представља раз-
реде сигурних комуникационих канала. Један
учесник може, за комуникацију с различитим
учесницима, користити различите безбедносне
асоцијације, односно сигурне комуникационе ка-
нале различитих разреда. 

Безбедносна асоцијација је представљена
индексом безбедносних параметара SPI. SPI је
32-битни број који једнозначно одређује без-
бедносну асоцијацију. Пошиљалац података
током договарања безбедносних параметара
шаље примаоцу SPI који тренутно не користи
и који није користио у недавној прошлости. Од
тог тренутка, до истека времена ваљаности
договорене безбедносне асоцијације, та два
учесника за комуникацију договореном без-
бедносном асоцијацијом увек користе разме-
њени SPI. Учесник који прима податке најпре
анализира SPI. Утврђује која је безбедносна
асоцијација придружена примљеном SPI и при-
меном безбедносних параметара које одређује

безбедносна асоцијација дешифрује при-
мљене податке или верификује дигитални по-
тпис. Задатак IKE потпротокола је да омогући
договарање безбедносних параметара, као и
њихово повезивање у безбедносну асоцијацију
и придруживање SPI безбедносној асоцијацији. 

Потпротокол IKE обезбеђује договарање
протокола, алгоритама и кључева између учес-
ника у комуникацији, проверава аутентичност
учесника који учествују у поступку договарања,
омогућава размену података на основу којих ће
се генерисати кључеви и управља изменом
кључева. Овај потпротокол обавља се у две
фазе. У првој фази два учесника успостављају
безбедни комуникацијски канал којим ће се оба-
вити договарање безбедоносних параметара и
размена кључева. Договарање параметара и
размена кључева, односно успостава безбедо-
носне асоцијације, обавља се у другој фази.

Закључак

Убрзани развој технологије, како у погледу
хардвера, тако и у погледу софтвера, умно-
гоме отежавају целокупни систем безбедности
и заштите рачунарских мрежа. Подаци и ин-
формације које се преносе путем рачунарске
мреже сваког дана су све рањивији и не-
опходно је постојање свеобухватног, одбрам-
бено оријентисаног, вишеслојно организова-
ног механизма заштите и очувања безбедности
рачунарских мрежа.
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O
днос према финансирању одбра-

не, као специфичној и веома важ-

ној функцији сваке државе, ме-

њао се кроз историју. Данас може са

сигурношћу да се тврди да су давно прошла

времена када се сматрало да су образовање и

одбрана сувише значајни са политичког, со-

циолошког и људског аспекта да би могли да

се  подвргну било каквој економској рачуници.

Финансирање Министарства одбране и

Војске Србије (у даљем тексту: система од-

бране), као директног корисника буџетских сред-

става, регулисано је Законом о буџетском си-
стему Републике Србије. Наиме, планирање,

програмирање, израда финансијског плана си-

стема одбране, као и његово извршење, део су

процеса израде и извршења буџета Републике

Србије. Значи, укупан износ расположивих сред-

става система одбране утврђен је Законом о
буџету Републике Србије за дату годину. 

Савремени услови пословања носе дру-

гачије схватање издвајања финансијских сред-

става од стране државе, а за потребе одбране.

U
чланку је описано финансирање расхода система одбране.

Указано је на специфичност финансирања система одбране

која проистиче из његове сложености, динамичаности и отво-

рености, али и строго устројене хијерархијске структуре.

Описани су извори финансирања, као и проблеми у вези са финансира-

њем потреба система одбране. Анализирано је учешће свих категорија извора

финансирања у финансијском плану одбране. Посебна пажња посвећена је ис-

казивању сопствених прихода система одбране. Дат је приказ извршења фи-

нансијског плана система одбране са свим фазама и проблема.

Приказане су категорије трошкова система одбране са припадајућим

троцифреним контима из Контног плана, на основу којих су анализирана

учешћа појединих категорија у укупним расходима одбране за период од

2001. до 2009. године.

ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА СИСТЕМА
ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

мр Милена Кнежевић

*Aутор ради у Ректорату Универзитета одбране 
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1 У оквиру система одбране термин буџетски фонд се не
користи, већ је уместо њега у употреби термин извор фи-
нансирања.

2 Чубра, Н., Економика општенародне одбране, Војноиз-
давачки завод, Београд, 1979, стр. 92
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Наравно, и даље се узима у обзир специфич-

ност финансирања ове функције државе, али

се сваки динар издвојених средстава под-

вргава строгој контроли и дисциплини, како

приликом планирања средстава у буџету, тако

и приликом његове реализације.

У складу са Правилником о стандардном

класификационом оквиру и Контном плану за

буџетски систем, класификација издатака

државног буџета, према рачуноводственим
фондовима, повезује изворе финансирања са

конкретним расходима. Средства за финанси-

рање издатака одбране Републике Србије пла-

нирају се и утврђују, по рачуноводственим фондо-

вима1, за сваку буџетску годину и пре    дстављају:

средстава из буџета, сопствених прихода, до-

нација из иностраних земаља, донација од не-

владиних организација и појединаца, дотација,

нераспоређених вишкова прихода из претход-

них година, неутрошених средстава донација

из претходних година и других. Величина сред-

става за финансирање издатака одбране ли-

митирана је за сваку буџетску годину у оквиру

Закона о буџету Републике Србије, и може се

мењати само Законом о изменама закона о
буџету, то јест ребалансом буџета у скуп-

штинској процедури. 

Начелно, извори за финансирање система

одбране деле се на изворе у мирнодопском пе-

риоду и изворе за финансирање рата. Део укуп-

не вредности производње државе у текућем пе-

риоду, и то оног дела који се може издвојити за

јавну потрошњу друштва, представља извор

финансирања одбране у мирнодопском перио-

ду. Према др Николи Чубри, изворе за финан-

сирање рата представљају: „друштвени про-

извод остварен у току рата, расположиво

друштвено богатство, инострани зајмови, бес-

платне помоћи и плен.”2

Како систем одбране представља директ-

ног корисника буџетских средстава, инстру-

мент финансирања система одбране пред-

ставља државни буџет, којим се исказују сви

приходи и примања државе као њени расходи.

Однос прихода и расхода државе у оквиру бу-

џета треба да буде такав да је увек у равно-

тежи. Уколико дође до неравнотежног стања у

буџету, неопходно је, када су приходи државе

мањи од њених расхода, задуживањем успо-

ставити равнотежно стање и супротно.

Да ли су планирана средства за финанси-

рање потреба одбране у потпуности и реализо-

вана, као и податак да ли су расположива сред-

ства довољна за подмирење свих потреба

одбране, утврђује се тек приликом извршења

Миг-29 М2



3 Жугић, Р., Водич кроз буџет, финансијски план одбране,
ВИЗ, Београд, 2008., стр. 18

4 Петровић, Р. и др., Системи у природи и друштву, Ин-
ститут за научно-техничку документацију и информа-
ције, Београд, 1969, стр. 14.
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подсистем. Као и друге велике системе, ка-

рактеришу је:3

– сложеност,

– отвореност,

– динамичност, 

– строга хијерархијска устројеност и

– двосмерност односа.

На сложеност система одбране утиче већи

број фактора, јер обухвата велики број елеме-

ната-подсистема организованих у секторе,

управе, јединице и установе различитог нивоа

сложености, високог нивоа условљености и

зависности. 

Према општој теорији система „отворени

систем је сваки систем који са својим окруже-

њем размењује материју, енергију и информа-

ције који утичу на посматрање карактеристика

система”.4 Иако су многи склони да систем од-

бране називају затвореним, са сигурношћу се

може рећи да је он ипак отворен систем. С об-

зиром на то да је данас веома тешко опстати

самостално и без размењивања материје,

енергије и информација, онда је импликација

отвореност система одбране недвосмислена.

При томе се, наравно, под отвореношћу било

које делатности система одбране не подразумева

омогућавање сазнања о подацима који пред-

стављају службену, односно војну тајну, али се

под изговором чувања таквих података и када они

то, према одговарајућим прописима нису, не сме

затворити било који део система одбране, јер тај

систем превасходно постоји ради грађана који га,

у крајњем и финансирају.

његовог финансијског плана. У складу са тим

извршењу финансијског плана приступа се на

један другачији и савременији начин, чему ће се

у овом чланку посветити посебна пажња.

Посматрајући тренутно стање у области

јавних финансија Републике Србије тешко је

дугорочно предвидети укупна издвајања за си-

стем одбране у будућности, јер држава путем

Фискалне стратегије за буџетску годину са

пројекцијама за још две године даје прогнозе

за издвајања за одбрану за 1+2 године.

Анализирајући укупна издвајања за од-

брану у претходном периоду, произилази да су

убудуће неопходна реално већа издвајања за

систем одбране од досадашњих, превасходно

за инвестиције (опрема, модернизација и ин-

фраструктура), и то у драстично већем износу.

Да ли би то била посебно издвојена средства за

одбрану у буџету Републике Србије, задужива-

њем државе у иностранству или међудржав-

ним „компензацијама” за систем одбране није

од превеликог значаја, али је веома важно да се

та средства обезбеде у што краћем периоду. 

Идеалан модел војног буџета, према рас-

положивим подацима, има Норвешка. У тој

држави издваја се за персоналне трошкове

40%, а за оперативне трошкове и инвестиције

по 30% буџета одбране. Међународни стан-

дард којем тежи и Министарство одбране Ре-

публике Србије, јесте 50% за персоналне

трошкове, 30% за оперативне, а 20% за инве-

стиције. О месту система одбране у односу на

наведену структуру трошкова биће речи у да-

љем тексту.

СПЕЦИФИЧНОСТ ФИНАНСИРАЊА 

Војска је организована оружана снага која

брани земљу од оружаног угрожавања споља

и извршава друге мисије и задатке, у складу са

Уставом Републике Србије, законом и принци-

пима међународног права који регулишу упо-

требу силе. Отуда и проистиче специфичност

финансирања система одбране. 

Војска, као и читав систем одбране, веома

је сложена, хијерархијски устројена организа-

ција. Она је специфичан систем у оквиру ве-

ликог друштвеног система и представља његов



Систем одбране ка-

рактеришу и динамички
процеси условљени ути-

цајима окружења, про-

менама у окружењу, као и

прилагођавањима систе-

ма одбране променама и

утицајима окружења. Про-

мене и утицаји окружења

могу бити: политичког ка-

рактера, техничко-техно-

лошке, социјалне, еко-

номске и друге. На при-

мер, под утицајем еко-

номских промена у друшт-

ву долази до промена у

начину, нивоу и квалитету

финансирања одбране,

што опет утиче на развој и изградњу способно-

сти система одбране и његових делова.

Строга хијерархијска устројеност за-

снива се на принципима једностарешинства и

субординације.5 Командовање у војсци заснива

се на начелима јединства у погледу употребе

снага и средства и обавезе извршавања од-

лука, заповести и наређења претпостављеног

старешине. Виши нивои доносе одлуке на ос-

нову којих се регулише функционисање нижих

нивоа. Овакав систем не искључује утицај ни-

жих нивоа при дефинисању одлука на вишем

нивоу кроз предлоге, запажања, примедбе, су-

гестије, мишљења и друго.

Двосмерност односа огледа се у односу

човек – човек и човек – техника, како унутар си-

стема одбране, тако и према екстерном окру-

жењу. Ова карактеристика није специфична

само за систем одбране, већ постоји и у другим

системима и организацијама, али није тако из-

ражена. За војне организације, па самим тим и

за систем одбране, двосмерност односа пред-

ставља битан елемент успешности у припреми

и вођењу оружане борбе.

Из наведених специфичности и карактери-

стика војне организације произилазе и специ-

фичности финансирања у односу на финанси-

рање других друштвених делатности. Специ-

фичност финансирања одбране једне земље са-

стоји се у следећем:

– задаци одбране, с тим у вези, реали-

зација одређених активности одбране је не-

одложног карактера, тако да мора постојати пер-

манентност њиховог финансирања и

– реализација утврђених циљева одбране

у стратегијским и другим планским докумен-

тима једне земље је непреносивог карактера,

у којима је јасно одређена улога свих чланица

друштва, а нарочито система одбране.

Финансирање система одбране у највећој

мери зависи од могућности државе да издвоји

средства из бруто домаћег производа у одре-

ђеном износу за финансирање потреба од-

бране, али и од расположења политичких чи-

нилаца у држави, као интерних фактора

друштва.6 Финансирање система одбране једне

државе зависи и до екстерних фактора попут

геополитичког амбијента окружења и слично.

Величина средстава намењених финансирању

одбране такође и зависи од низа других фак-

тора, као што је степен „угрожености” државе,

као и од савремених схватања и тренда фи-

нансирања одбране у државама из окружења. 
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5 Жугић, Р., Водич кроз буџет, финансијски план одбране,
ВИЗ, Београд, 2008, стр. 19.

6 Чињеница да се Закон о буџету усваја и доноси у скуп-
штинској процедури  довољно указује на то да од тренутног
односа политичких снага, као и од њиховог „расположења”
према одбрани, као функцији државе, зависи и колики ће
бити њен буџет.

Снимио М. АТЛАГИЋ



1, од 11 посматраних држава по издацима по

војнику Република Србија је била на седмом

месту. Од бивших држава, које су настале рас-

падом СФРЈ по издацима по војнику Репуб-

лика Србија је била на трећем месту, иза Сло-

веније и Хрватске, али испред Црне Горе,

Босне и Херцеговине и Македоније.

Финансирање система одбране директно за-

виси од економског положаја и развоја државе,

али и од расположивог буџета. Зато се и логично

намеће потреба највеће одговорности оних

који су овлашћени да расположива буџетска

средства у одређеном периоду употребе за

најважније приоритете државе, као и потребу

највише контроле располагања и употребе тих

средстава. Финансирање система одбране Ре-

публике Србије, као директног корисника бу-

џетских средстава, врши се у складу са про-

цедурама које су регулисане законском и дру-

гом нормативно-правном регулативом државе. 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Полазећи првенствено од чињенице да је

систем одбране подсистем друштвеног си-

стема и да чини сегмент друштвено-економске

структуре, логично је да и извор његовог фи-

нансирања мора потицати из извора финан-

сирања укупне друштвене репродукције. Како

се укупна друштвена репродукција једног

друштва може финансирати из домаћих и

страних извора, приликом разматрања извора

финансирања одбране мора се, првенствено,

размотрити овај аспект.10

Финансирање система одбране из домаћих
извора представља императив политике фи-

нансирања сваке државе. Међутим, дозвоље-

но је и ангажовање иностраних извора у си-

туацијама када је претња интегритету државе

таквог интензитета да се не може обезбедити
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Табела 1. Финансирање функције одбране 
суседних земаља

УЛОГА ДРЖАВЕ У ФИНАНСИРАЊУ 
ИЗДАТАКА ОДБРАНЕ

Улога и место државе и њених органа и ин-

ституција приликом финансирања система од-

бране карактерише се у компромисном реша-

вању сукоба: постићи дефинисани циљ уз

минимална финансијска улагања. Узрок таквог

несклада је, пре свега, у различитим могућно-

стима раста потреба које захтева одбрамбена

функција државе и њених ограничених мате-

ријалних и финансијских могућности. Међутим,

влада сваке државе обавезна је да, с једне

стране, разматра економску ситуацију земље, а

с друге стране да омогући стабилан систем од-

бране, ефикасно користећи ограничене ресурсе.

Посматрајући државе непосредног окру-

жења у 2007. години, као што се види у табели

7 Процена за НАТО земље према: NATO-Russia compen-
dium of financial and economic data relating to defence, De-
cember 2006., prepared by NATO International Staff

8 Подаци за суседе који су у програму ПзМ дати према Тhe
Military Balance 2007.

9 Процена
10 Радуловић Д., Извори и  инструменти финансирања

Војске Југославије, магистарски рад, Економски факултет,
Београд, 1996. стр. 43.

Снимио Д. БАНДА
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виђа се у оквиру документа који она издаје под

називом Извештај о фискалној стратегији за

буџетску годину са пројекцијама за још две го-

дине,12 а утврђује Законом о буџету. Као што

је приказано у табели 2, износ бруто домаћег

производа помножен са процентуалним уде-

лом трошкова одбране у њему даје укупан из-

нос средстава намењених финансирању од-

бране. Процентуално учешће издатака

од бране у БДП последњих година је у грани-

цама око 2,4%. На графикону 1 приказно је

процентуално учешће издатака одбране у пе-

риоду од 2001. до 2009. године, из кога је јасно

видљиво да је у периоду од 2001. до 2005. го-

дине проценат учешћа издатака одбране у

потребно финансирање из домаћих извора

или ако се налази у савезним и савезничким ми-

сијама или другим специфичним односима,

који подразумевају разне облике сарадње и по-

моћи, укључујући и финансијску. Јасно је да је

одлука о томе да ли ће се користити иностра-

ни извори финансирања и у коликој мери  по-

литички акт, опредељен многим факторима. 

Важно је истаћи да коришћење неких из-

вора финансирања у мирнодопском периоду

не значи њихово искључивање у предратном и

ратном периоду, док је коришћење појединих

извора финансирања у ратном периоду раз-

граничено од коришћења у мирнодопском пе-

риоду. У савременим условима, као извори за

финансирање рата користе се домаћи про-

извод остварен у току рата, располо-

живо друштвено богатство, инострани

зајмови, бесплатне помоћи и плен.11

Материјалну основу система од-

бране чини имовина која му је дата на

коришћење и управљање у име

државе, као и део бруто домаћег про-

извода који се сукцесивно ставља на

располагање. Из тога се може за-

кључити да је извор средстава за 

финансирање система одбране у 

мирнодопском периоду део укупне

вре дности производње државе у те-

кућем периоду, и то оног дела који се

може издвојити за јавну потрошњу

друштва. Логичан је закључак да фи-

нансирање одбране директно зависи

од економских могућности државе, односно

висине бруто домаћег производа (БДП) и про-

центуалног удела трошкова одбране у њему.

Колико ће бити учешће трошкова одбране

у расходима државе предлаже Влада, а пред-

Табела 2. БДП и средства намењена финансирању одбране

* износи су у милијардама долара

Графикон 1. Приказ процентуалног учешћа 
издатака одбране у БДП

11 Чубра, Н., Економика општенародне одбране, Војноиз-
давачки завод, Београд, 1979, стр.92

12 До  2012. године пројекције издвајања из БДП прикази-
вале су се у Меморандуму о економској и фискалној поли-
тици уместо садашњег Извештаја о фискалној стратегији.
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бруто друштвеном производу имао тренд не-

гативног раста, док се након тога приближио

предвиђањима Владе Републике Србије, на

око 2,4% издатака буџета државе. Неопходно

је нагласити да се ради о анализи финан-

сијских средстава утврђених на почетку буџет-

ских година.

С обзиром на то да су средства за финан-

сирање одбране добијена из бруто домаћег про-

извода, проистиче да су она и ограничена ње-

говим растом у текућој години. За финансира-

ње потреба одбране, средства одређена бу-

џетом државе нису довољна за потребе одр-

Табела 3. Учешће рачуноводствених фондова из којих се финансирају издаци одбране 
у периоду од 2007. до 2010. године

* Подаци за 2010. годину су са стањем на дан 27. 12. 2010. године

Извор података: Управа за Трезор Министарства финансија Републике Србије

жавања, али нарочито изградње способности

система одбране. Зато је Влада Републике

Србије донела закључак по којем је усвојен Ма-

стер план располагања непокретностима на те-

риторији Републике, које нису неопходне за

функционисање одбране, а ради прибављања

неопходних средстава за подстицање и подршку

реформе и функционисање система одбране

Србије, као и за побољшање његовог мате-

ријалног положаја. При томе, приходи остварени

продајом, као и приходи од накнаде за прене-

то право коришћења војних непокретности,

уплаћују се на рачун буџета, а средствима рас-

VOJNA TEORIJA I PRAKSA



полаже Министарство одбране, као директни ко-

рисник буџетских средстава. Мастер план реа-

лизује Дирекција за имовину Републике Србије,

у сарадњи са Министарством одбране.

Највећи део у укупним средствима фи-

нансирања буџета система одбране чине сред-
ства из буџета. Из табеле 3 може се видети

да у периоду од 2007. до 2010. године средства

из буџета у укупним средствима финансирања

одбране чине 93–98%. Дакле, највећи део

средстава за финансирање система одбране

чине средства из буџета.

Расходи и потребе одбране финансирали

су се до септембра 2012. године13 и из соп-

ствених прихода које је остваривао систем од-

бране у току буџетске године и који су пред-

стављали други по величини извор из којег су

се финансирали издаци система одбране. Соп-

ствене приходе систем одбране остварује као

и пре септембра 2012. године, продајом вишка

роба и услуга, неперспективне опреме, из-

најмљивањем пословног простора, као и реа-

лизацијом Мастер плана.

Следећи извор из којег се финансирају издаци

система одбране, по проценту учешћа у укупним

средствима одбране, јесте нераспоређени вишак
прихода из ранијих година. Ова врста прихода бу-

џета одбране настаје тако што се остварен при-

ход у претходним годинама не утроши и преноси

у „текућу” буџетску годину. 

Примања од продаје нефинансијске имо-
вине представљају следећи извор из којег се

финансирају издаци система одбране по

учешћу у укупним финансијским средствима

његовог буџета. Као што и сам назив каже, ова

врста прихода одбране настаје продајом вишка

и неперспективне нефинансијске имовине си-

стема одбране.

Од свих извора из којих се финансирају из-

даци система одбране, међу овим последњим

тешко је одредити који има веће учешће у бу-

џету одбране, јер представљају мале износе

90

Графикон 2. Структура прихода система одбране

13 Почев од септембра 2012. године сопствени приходи
више не припадају директном кориснику буџетских сред-
става, већ буџету Републике Србије.
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средстава и  управљачке структуре система од-

бране не могу утицати на њихову величину. 

Донације од иностраних земаља. Овај из-

вор из којег се финансирају издаци система од-

бране јесте занемарљив, али, оно што је ка-

рактеристично за њега јесте да средства

добијена по овом основу имају веома висок

проценат реализације, јер се углавном и до-

нирају са већ одређеном наменом. Такође,

важно је истаћи да се уплата донација ино-

страних земаља врши у облику девизних

средстава на подрачун одбране у

оквиру Управе за трезор Мини-

старства финансија Републике

Србије.

Донације од невладиних ор-
ганизација и појединаца, као и

претходна врста прихода финан-

сијског плана система одбране,

има веома мали проценат учешћа

у финансирању одбране и није

предвидив.

Донације од међународних
организација представљају рачу-
новодствени фонд из којег се
финансирају издаци система од-

бране, као и претходна два, са веома малим

процентом учешћа у финансирању одбране и

несигурне је предвидивости.

Неутрошена приватизациона примања
из ранијих година представљају приход бу-
џета одбране, који је настао у претходним го-

динама, али није сасвим утрошен тада и, као

такав, пренет је у буџетску годину.

Неутрошена средства донација из претход-

них година, као и претходна врста прихода фи-

нансијског плана система одбране представља

Графикон 3. Сопствени приходи система одбране

Снимио М. АТЛАГИЋ



џета (видети графикон 2), затим сопствени

приходи, приходи остварени по основу продаје

покретне и непокретне имовине која је систему

одбране дата на коришћење. Наравно, и сред-

ства из осталих извора служе за финансирање

издатака одбране и део су буџетских про-

цедура државе. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПРИХОДА

Као што је већ наглашено,

финансирање система одбране

у анализираном периоду врши-

ло се делимично и из остваре-

них соп ствених прихода: дона-

ција, дотација неутрошених

средстава из претходних година

и слично. Систем одбране ис-

казује приходе као:

– сопствене приходе и

– примања од продаје нефи-

нансијске имовине.

Као приходи система од-

бране, у акту о буџету, односно

финансијском плану, исказују се

јавна средства и приходи које

92

врсту прихода који је настао у прет ходним годи-

нама од донација, али није сасвим утрошен тада

и, као такав, пренет је у буџетску годину.

Може се закључити да од расположивог

дела бруто домаћег производа зависи колико

ће  систем одбране имати на располагању

средстава за финансирање својих издатака.

Од извора из којих се финансирају издаци од-

бране највише су заступљена средства из бу-

Графикон 4. Примања система одбране 
од продаје нефинансијске имовине 

Снимио Д. БАНДА
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систем одбране оствари својом активношћу,

односно продајом роба и вршењем услуга, у

складу са законом.

Приходи система одбране планирају се и

исказују у финансијском плану и као такви при-

казују се и у Закону у буџету. Приходи си-

стема одбране у периоду од 2007. до 2010. го-

дине приказани су на графикону 3, где се види

да они представљају значајан фонд прихода

система одбране са трендом позитивног раста

из године у годину.

Поступак и начин коришћења средстава

од прихода које систем одбране и остали ко-

рисници буџетских средстава остваре својом

активношћу, односно продајом роба и врше-

њем услуга, прописани су законском и другом

регулативом из дате области.
У складу са Законом о буџетском си-

стему, неутрошена финансијска средства из
сопствених прихода у току буџетске године
могу се пренети у наредну буџетску годину еви-
дентирањем кроз извор „13” – Нераспоређени
вишак прихода из ранијих година. Иако соп-

ствени приходи више не припадају Мини-

старству одбране, за систем одбране веома је

пожељно да остварује што је могуће веће соп-

ствене приходе, а да то битније не утиче на

развој његових способности, како би се ство-

рила боља стартна позиција приликом креи-

рања буџета за наредне године.

Као примања од продаје нефинансијске

имовине, у финансијском плану система од-

бране исказују се јавна средства и примања које

систем одбране оствари својом активношћу, од-

носно продајом вишка и неперспективне не-

финансијске имовине, у складу са законом.

Примања система одбране од продаје не-

финансијске имовине планирају се и исказују у

финансијском плану као извор финансирања

09 и као такви се и приказују. Примања си-

стема одбране од продаје нефинансијске имо-

вине у периоду од 2007. до 2010. године при-

казани су на графикону 4, где се види да они

представљају све више значајан извор при-

Графикон 5. Приходи система одбране 



хода система одбране и стога веома битан из-

вор финансирања издатака одбране.

Као што је приказано на графикону 5, за

финансирање издатака одбране у највећем

проценту користе се приходи из буџета, затим

сопствени приходи и примања од продаје не-

финансијске имовине. Остале категорије при-

хода крећу се у распону од 0 до 1% укупних

средстава буџета и стога неће бити посебно

разматрана.

Исказивањем средстава по изворима фи-

нансирања у Финансијском плану система од-

бране и групама економске класификације по

којима се одобравају средства за финансирање

издатака одбране омогућује се детаљан пре-

глед и увид у структуру прихода и расхода си-

стема одбране. При томе, укупан збир свих

средства система одбране по изворима фи-

нансирања треба да буде једнак укупном збиру

издатака по групама економске класификације. 

У току буџетске године остварена средства

у оквиру буџетских фондова система одбране

нису увек идентична планираним, али се тежи

да буду приближно једнака. То је нарочито ка-

рактеристично за средства из сопствених при-

хода и слично. Јер, систем одбране није дохо-

довна институцији већ првенствено државна ин-

ституција за потребе одбране, класификована

као директни буџетски корисник средстава,

што је и један од разлога за измене прописа о

буџетском систему да сопствени приходи ди-

ректних буџетских корисника припадну буџету

Републике Србије.

Да ли је остварен приход буџета одбране

једнак планираном или не, може се утврдити

тек приликом извршења буџета. О ситуацијама

када средства из буџета одговарају или не од-

говарају потребама система одбране биће не-

што више речи у опису извршења финансијског

плана система одбране.

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Извршење финансијског плана пред-

ставља веома важан процес у финансијском

пословању. Према једном схватању оно под-

разумева трошење средстава за одређене по-

требе и намене. Друго, прихватљивије схва-

тање под извршењем финансијског плана

подразумева, поред трошења средстава, и на-

плаћивање прихода током године.14

14 М.Радичић, Б.Раичевић, Јавне финансије, ДАТА СТА-
ТУС, 2008, Београд, стр. 59

Снимио М. АТЛАГИЋ
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Основни циљ извршења фи-

нансијског плана јесте финанси-

рање одобрених активности,

пројеката и програма садржаних у

усвојеним главним програмима.

Специфичност управљања из-

вршењем финансијског плана Ми-

нистарства одбране на тај начин и

финансијских планова главних про-

грама огледа се у томе да се фи-

нансијска средства одобрена по

апропријацијама и квотама морају

„поклапати” са динамиком изврше-

ња планова развоја система од-

бране. Са друге стране, динамика

извршења зависи од низа специ-

фичности условљених Законом о

јавним набавкама, Законом о бу-

џетском систему и другим закон-

ским ограничењима, али и од ак-

тивности самих чинилаца из-

вршења. 

Према Правилнику о ППБИ у

МО и ВС15, извршавањем финан-

сијских планова организациона

јединица Министарства одбране

надлежна за буџет и финансије, у

сарадњи са Рачуноводственим

центром Сектора за буџет и фи-

нансије, дужна је да планира лик-

видност готовинских токова средстава Мини-

старства одбране, у складу са методологијом и

у роковима које прописује министар надлежан

за послове финансија. Рачуноводствени центар

Сектора за буџет и финансије евидентира и пра-

ти реализацију средстава по усвојеним главним

програмима, програмима, пројектима и актив-

ностима.  Наведена евиденција треба да садр-

жи назив корисника средстава који реализује

главни програм, програм и пројекат са органи-

зационом ознаком, планира средства за спро-

вођење и степен реализације. 

Процес извршења финансијског плана си-

стема одбране функционише у зависности од

услова у окружењу. Наиме, уколико су утицаји

окружења такви да се подударају са планира-

ним стањем, извршење финансијског плана

функционише готово идеално. Међутим, ути-

цаји из окружења постоје, и то углавном не-

планирани, што проузрокује одступања у из-

вршењу финансијског плана. При томе, за-

висно од узрока евентуалне разлике између

стварног и планираног стања извршења фи-

нансијског плана система одбране, доносиоци

одлука могу да предузму акције у два правца,

као што је приказано на шеми 1. 

Прво, уколико се оцени да су узроци раз-

лика у извршавању финансијског плана после-

дица нереалног планирања и уколико се оце-

ни да је поступак за покретање ребаланса бу-

џета Републике Србије немогућ, то јест да не по-

стоје услови за ребаланс услед недостатка бу-

џетских прихода који не могу да се обезбеде до-

датним порезима, царинама, таксама и другим

Шема 1. Процес праћења извршења финансијског плана 
Министарства одбране

15 Службени војни лист број 9/2011
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инструментима – од-

лучује се да се при-

ступи усклађивању

годишњег плана по-

треба и расхода од-

бране са расположи-

вим буџетским сред-

ствима, у складу са

већ одређеним прио-

ритетима финанси-

рања расхода систе-

ма одбране.

Друго, уколико

ус лед дешавања на

тр жи шту дође до ин-

флације цена или

слично, што има за

последицу немогућ-

ност финансирања свих планираних активно-

сти, про је ка та и програма и уколико се створе

услови за покретање ребаланса – одлучује се

да се покрене поступак за ребаланс буџета Ре-

публике Србије.

У првом од наведених случајева, који се

најчешће и догађа, усклађивање са располо-

живим средствима је једино могуће путем из-

бора приоритета, тако да се извршењем фи-

 нансијског плана финансирају само оне

активности, пројекти и програми којима се

обезбеђује функционисање система одбране у

правцу одржавања постојећих способности си-

стема одбране. Уколико се ипак створе услови

за ребаланс буџета Републике Србије и уко-

лико се донесе Закон о измени Закона о буџету,

поступак израде Финансијског плана Мини-

старства одбране одвија се као на шеми 1.   

Настале промене у било ком од наведених

случајева повратно утичу на извршење одго-

варајућих програма, пројеката и активности,

па и на реализацију финансијског плана си-

стема одбране. Стога, приликом израде фи-

нансијског плана система одбране треба успо-

ставити одговарајуће механизме, тако да

одступања и корекције његовог извршења не

утичу битно на одржавање, али и на развој

способности система одбране.

АНАЛИЗА ОДНОСА КАТЕГОРИЈА
ТРОШКОВА СИСТЕМА ОДБРАНЕ

Средства за финансирање одбране, ут-

врђена Законом о буџету за текућу годину,

исказују се по изворима финансирања и по

месту извршења, али и по троцифреним кон-

тима економске класификације. Системи од-

брана земаља које су чланице НАТО-а и ПзМ,

али и осталих класификују трошкова на:

– персоналне расходе,

– оперативне издатке и

– издатке за инвестиције.

Конта економске класификације која се

примењују у систему одбране, у складу са Пра-

вилником о стандардном класификационом ок-

виру и Контном плану за буџетски систем Ре-

публике Србије, подељена су по категоријама

трошкова система одбране, тако да се ана-

лизе издатака одбране могу лакше пратити у

даљем тексту.  

Персонални расходи обухватају:16 рас-

ходе за плате, додатке и накнаде стално за-

послених, плате приправника, плате привре-

мено запослених, плате по основу судских

пресуда у бруто износу, као и социјалне до-

приносе који се исплаћују на терет послодавца,

16 Жугић, Р., Водич кроз буџет, финансијски план одбране,
ВИЗ, Београд, 2008, стр. 63–67.



а који нису саставни део бруто плата или

појединачних давања која се обезбеђују за-

посленима по другом основу; обезбеђивање

стамбеног простора запосленима, кредите за

возила за приватне потребе војних изасланика,

превоз запослених на посао и с посла (мар-

кица); опоравак професионалних припадника

(пилоти, рониоци, подморничари и др.), уко-

лико је то прописано, припада запосленима у

одређеној новчаној вредности; исплата на-

кнада за време одсуствовања с посла на терет

фондова за породиљско боловање, боловање

преко 30 дана и инвалидност рада другог сте-

пена; отпремнине приликом одласка у пензију

и у случају отпуштања с посла; накнаде трош-

кова за одвојени живот од породице, накнаде

трошкова за превоз на посао и са посла (у

новцу), накнаде трошкова за смештај изабра-

них, постављених и именованих лица, накнаде

за селидбене трошкове запослених  као и

остале накнаде трошкова запослених; награде

запосленима. Бонуси и остали посебни рас-

ходи могу настати само уколико су прописани

услови за стицање права запосленог и ако су

обезбеђена средства за ту намену. 

У персоналне расходе такође спадају

разне врсте накнада, које су регулисане про-

писима система одбране. То су: накнаде из бу-

џета за децу и породицу, накнаде за незапос-

леног брачног друга и допринос за продужено

пензијско осигурање брачног друга, солидарна

помоћ у случају смрти и једнократна новчана

помоћ, накнада трошкова за време  школо-

вања и студентске и

ученичке стипендије,

накнада дела трошкова

уређења стана ради

примопредаје, накнада

трошкова приликом

пријема у војну службу

и накнада дела трош-

кова за школовање де-

тета. 

Оперативне из-
датке система од-
бране17 чине: трошкови

дневница на службе-

ном путу, трошкови

превоза на службеном

путу у земљи и иностранству (авион, аутобус,

воз и сл.), трошкови смештаја на службеном

путу и остале услуге службеног превоза. Обу-

хватају и накнаде за трупна путовања, копнену

зону безбедности, укрцање, посебне војне

објекте, уништавање убојних средстава и пре-

воз: војника, ученика, кадета и војних обвез-

ника. Затим, ту су трошкови закупа имовине и

опреме, трошкови осигурања имовине и за-

послених, поштанске, телеграфске, телефон-

ске услуге, трошкови платног промета и бан-

карских услуга, трошкови транспорта,

трошкови путовања у оквиру редовног радног

времена, накнада трошкова превоза која која

немају карактер службених путовања.

У оперативне издатке спадају и трошкови

услуга за електричну енергију, водовод и кана-

лизацију, услуге редовног одржавања и остале

комуналне услуге, трошкови грејања, издаци за

гориво и остали материјал за превозна средства,

трошкови услуга за домаћинство и угости-

тељске услуге, услуге превођења, рачуновод-

ствене и друге административне услуге, услу-

ге за израду софтвера, услуге одржавања

рачунара и друге компјутерске услуге. Што се

тиче директних оперативних издатака за за-

послене у систему одбране финансирају се

услуге образовања и усавршавања запослених,

котизација и друге услуге образовања и усавр-

шавања запослених, културе и спорта. Новчана

примања кадета и ученика, војника на служењу
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17 Жугић, Р., Водич кроз буџет, финансијски план одбране,
ВИЗ, Београд, 2008, стр. 63–67.
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војног рока, накнаде војних обвезника позваних

ради војне обавезе у Војсци. Здравствена за-

штита за пружене услуге кадета, ученика, војни-

ка на служењу војног рока, сушалаца Курса за

резервне официре и војних осигураника у ци-

вилним здравственим установама. Затим, услу-

ге штампања, информисања јавности и односа

с јавношћу, рекламе и пропагандне и медијске

услуге,ревизије, адвокатске, правне, финан-

сијске и остале стручне услуге, као и послуже-

ња, пригодни ручкови и вечере, поклони, венци,

оглашавање због смрти. 

Од издатака за науку и еколошке намене

ту спадају услуге заштите и очувања животне

средине, науку и геодетске услуге, заштите жи-

вотиња и биља, издаци за материјале за ме-

теоролошка мерења, за истраживање и развој,

за тестирање ваздуха, воде и тла, за геодетски

и хидрографски премер и израду карата.

Оперативни издаци у чисто војне сврхе су:

услуге електронских дејстава, специјализоване

услуге и текуће поправке и одржавање минско-

експлозивних средстава, наоружања и војне

опреме. Општи оперативни издаци су: текуће

поправке и одржавање покретних ствари оп-

ште намене, зграда и осталих објеката; издаци

за канцеларијски материјал, одећу, обућу и

униформе, као и остали административни ма-

теријал; издаци за публикације, часописе, гла-

сила и материјале за образовање; издаци за

материјале за културу и спорт, ме-

дицинске и лабараторијске те-

стове, за вакцинацију, имунизацију,

лекове на рецепт, ортопедски ма-

теријал; издаци за хемијска сред-

ства за чишћење, инвентар за

одржавање хигијене, храну и на-

мирнице за припремање хране. Ту

спадају и издаци за храну за жи-

вотиње, стоку за експерименте,

природна и вештачка ђубрива и сл.,

семе, биљке и остали материјал

за пољопривреду и посебне на-

мене.

На терет оперативних изда-

така система одбране финансирају

се накнаде штете за повреде или

штету коју се нанели државни ор-

гани. Ова категорија издатака по-

следњих година знатно оптере-

ћује буџет одбране. Трошкови по основу ре-

публичких, покрајинских, градских, општинских

и судских такси, као и регистрација возила такође

спадају у оперативне издатке система одбране.  

Издаци за инвестиције деле се на ин-

фраструктуру и опремање. Издаци система од-

бране за инфраструктуру обухватају: куповину

стамбеног простора, пословних зграда и по-

словног простора и осталих објеката; изградњу

стамбеног простора, пословних зграда и по-

словног простора, саобраћајних објеката, во-

доводне инфраструктуре и осталих објеката; ка-

питално одржавање стамбеног простора, по-

словних зграда и пословног простора, саобра-

ћајних објеката, водоводне инфраструктуре и

осталих објеката; планирање и праћење

пројеката, процене изводљивости, идејни

пројекат, стручну оцену и коментаре и пројект-

ну документацију.

Издаци система одбране за опремање

обухватају: опремање наоружањем и војном

опремом, генерални ремонт, модификације и

слично, издатке за опрему за саобраћај, по-

љопривреду, за заштиту животне средине, за

образовање, науку, културу и спорт, за јавну

безбедност, као и административну и меди-

цинску опрему.

Графиконом 6 приказане су све категорије

трошкова система одбране у периоду од 2001.

до 2009. године. Оно што је карактеристично за

Снимио Г. СТАНКОВИЋ
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структуру трошкова у посматраном периоду

јесте да је веома неповољан однос између свих

категорија трошкова. Наиме, персонални рас-

ходи чине највећи део трошкова система од-

бране. У случају када се посматрају персонални

расходи без војних пензија, што појединачно

чини највећи део укупних трошкова система од-

бране, они бележе апсолутни раст из године у

годину. 

Војне пензије у наведеном периоду такође

имају позитиван тренд раста, још израженији од

персоналних расхода. Укупни персонални рас-

ходи са војним пензијама превазилазе 70% укуп-

них трошкова система одбране, што значи да

мање од 30% трошкова система одбране остаје

за оперативне и инвестиционе издатке. Опера-

тивни издаци су у периодима од 2002. до 2003. и

од 2005. до 2007. године бележили тренд пози-

тивног раста, док у осталом периоду имају не-

гативан раст, што се одражава и на текуће функ-

ционисање система одбране. Међутим, од 1.

јануара 2012. године персонални расходи за

пензије нису део Финансијског плана Мини-

старства одбране, већ Републичког Фонда за

пензијско и инвалидско осигурање.

Издаци за инвестиције су најнижи од свих

категорија трошкова система одбране, као

последица недовољности укупних средства за

финансирање потреба одбране. Као што је

приказано на графикону 6, било је периода по-

зитивног, али и негативног раста ове категорије

трошкова. Међутим, чињеница је да су она не-

довољна за развој способности система од-

бране и што пре треба да се промени однос

према финансирању потреба одбране, тако да

се инвестира у модернизацију, опремање, али

и инфраструктуру (слика 9).

Тренутни однос појединих категорија

трошкова система одбране у претходном пе-

риоду још увек није у складу са тенденцијама

датих односа у оружаним снагама развијених

земаља света. Међутим, тежња система од-

бране Републике Србије јесте да успостави

међународни стандард, односно 50% за пер-

соналне трошкове, 30% за оперативне, а 20%

за инвестиције, као што је већ наведено.

Закључак

Данас се систем одбране Републике Србије

суочава са проблемом са којим се суочавају и

системи одбрана земаља у окружењу, али и раз-

вијених земаља света, неке у већој мери, неке у

мањој. Наиме, економска криза светских раз-

мера није заобишла ни Републику Србију. Оно

што је резултат тога јесте да су могућности за

финансирање система одбране Републике

Србије смањене. У складу с тим, и потребе Ре-

публике Србије у погледу одбране се мењају. 

Графикон 6. Трошкови система одбране у периоду од 2001. до 2009. године 



На крају, може се закључити да средства за
финансирање одбране, приказана кроз изворе
финансирања, могу бити домаћег и страног по-
рекла. Наравно, пожељно је да буду домаћи из-
вори и реално што већи. Стога, део домаћег
бруто производа намењен финансирању из-
датака одбране треба да буде већи него до сада,
како би се могао финансирати развој способ-
ности система одбране.
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С друге стране, реформа система одбране
неминовно изискује адекватно побољшање  ква-
литета опреме и  модернизацију, што захтева од-
говарајућа финансијска средства. Држава која је
и сама суочена са проблемом недостатка фи-
нансијских средстава није у могућности да адек-
ватно одговори овом изазову. На тај начин не-
опходно је крајње рационално и ефикасно
управљање финансијским средствима која су
Министарству одбране на располагању. 

Финансијски план система одбране у са-
временим условима треба да служи за успо-
стављање везе између ангажованих средстава
и предложених, односно постигнутих резултата.
Стога је у систему одбране Републике Србије у
току увођење механизама за праћење реали-
зације постигнутих циљева, што је новина и
предност у односу на стање до сада.

Извршење финансијског плана система од-
бране јесте сложен, динамичан, интеропераби-
лан и интегрисан процес. Основна сврха овог
процеса јесте управљање ради одржавања и
изградње способности Министарства одбране и
Војске Србије за остваривање циљева одбране
Републике Србије. Коначно, сврха процеса
управљања финансирањем система одбране
јесте и обезбеђивање услова за остваривање
мисија и задатака система одбране. 

Процес финансирања одбране никако није
само техничка процедура, већ и важан поли-
тички процес. У случају да не постоји поли-
тичка воља и доследност у погледу одрживо-
сти планираних и предвиђених величина,
постоји ризик да се финансирају углавном пер-
сонални расходи, а да за развој способности
система одбране нема довољно расположи-
вих средстава.

Бројна су светска искуства, а и разлози, који
упућују на закључак да у структури јавне по-
трошње одбрана не може имати третман који
имају остали корисници буџетских средстава.
Она се мора лишити ризика неизвесности, од-
носно непланираног необезбеђења утврђеног
обима средстава и њиховог не  редовног прилива,
не само због опасности угро жавања њених раз-
војних планова већ и те кућих (мирнодопских) ак-
тивности. У том смислу, потребу за дугорочним
и средњорочним  пла нирањем развоја Војске и
годишњег утврђивања износа средстава за
њено финансирање не треба доводити у пита-
ње. Управо због тога, као и због очувања ста-
билности средстава, укупни износ средстава за
финансирање одбране и даље треба везати за
остварени бруто домаћи производ.
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U
зи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да ве ћи на про фе си о нал них вој -

них ли ца не ма мо гућ но сти да сво је стам бе но пи та ње ре ша-

ва без за ду жи ва ња код ба на ка, би ло би вр ло зна чај но фор-

ми ра ти вој ну аген ци ју за оси гу ра ње стам бе них кре ди та (у да љем тек сту

ВА ОСК), хи по те кар них кре ди та и хи по те кар них тр жи шта. Ра ди уна пре ђе-

ња хи по те кар ног кре ди ти ра ња про фе си о нал них вој них ли ца на гла си ће мо

бе не фи те и фи нан сиј ске аспек те ства ра ња ВА ОСК као фи нан сиј ске ин-

сти ту ци је ко ја би ство ри ла пред у сло ве за по вољ ни је кре ди ти ра ње при пад-

ни ка МО и ВС. Та ко ђе, би ће ре чи о на чи ну обез бе ђе ња основ ног ка пи та-

ла ко јим би се по кре ну ла це ло куп на ак тив ност ВА ОСК-а.

*Аутори раде у Ко ман ди ВиПВО

ФИ НАН СИЈ СКИ АСПЕК ТИ ФОР МИ РА ЊА
„ВОЈ НЕ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ 
СТАМ БЕ НИХ КРЕ ДИ ТА”

Ка пе тан Да ли бор Ша ре
Ка пе тан Де јан Му ра то вић
Ка пе тан Дра ган Мла де но вић

O
фор ми ра њу ВА ОСК-а до са да екс-
пли цит но ни је во ђе на на уч на рас-
пра ва. Ра ди раз ра де ове те ме до-

вољ но је по ме ну ти ве ли ки број не по крет но сти
ко ји се на ла зи у ма стер пла ну МО, ко је су
пред ви ђе не за про да ју, а у овом тре нут ку пред-
ста вља ју не ли квид ну имо ви ну ко ја про у зро ку -
је тро шко ве и са дру ге стра не огро ман број ли-
ца за по сле них у МО и ВС ко ји не ма ју ре ше но
стам бе но пи та ње. Зна чај ове те ме сва ка ко
тре ба да пре по зна ју ре ле вант ни фак то ри у др -

жав ним ин сти ту ци ја ма ко је су над ле жне за
уре ђе ње ове обла сти, по себ но ако се узме у
об зир чи ње ни ца ко ли ко би бу џет МО и ВС рас-
те ре ти ли фик сни тро шко ви ко је про у зро ку ју

С
н
и

м
и

о
: 
З

. 
М

И
Л

О
В

А
Н

О
В

И
Ћ

STANDARD



102

објек ти ко ји ни су у упо тре би и, са дру ге стра не,
мо гућ ност пла сма на фи нан сиј ских сред ста ва
оства ре них про да јом ових обје ка та за ре ша ва-
ње стам бе ног пи та ња при пад ни ка МО и ВС.
Ин ве сти ра ње сред ста ва пу тем кре дит них пла -
сма на или пу тем суб вен ци ја пре ко по слов них
ба на ка ди рект но би по ве ћа ло по тра жњу на тр -
жи шту не крет ни на, од но сно до ве ло би до по-
ве ћа ња оби ма гра ђе вин ске ин ду стри је ко ја је
да ва ла ка та ли тич ки ефе кат на це ло куп ну при-
вре ду. 

На и ме еви дент но је да гра ђе вин ска ин ду-
стри ја ди рект но ути че на раст ин ду стри је гра-
ђе вин ског ма те ри ја ла, дрв ну и елек тро ин ду-
стри ју, тек стил ну, ин ду стри ју угља, цр ну
ме та лур ги ју, ин ду стри ју не ме та ла, шу мар ство,
са о бра ћај, тр го ви ну, до во ди до по ве ћа ња оби -
ма за нат ских услу га, док ин ди рект но ути че на
по тро шњу трај них по тро шних до ба ра, као и
раз вој и ути цај на не про из вод не де лат но сти. 

ХИ ПО ТЕ КАР НО ТР ЖИ ШТЕ 
КАО ДЕО ФИ НАН СИЈ СКОГ ТР ЖИ ШТА

Хи по те ка р но тр жи ште, као део фи нан сиј -
ског тр жи шта, за хва тио је про цес гло ба ли за ци -
је, па оно ви ше ни је са мо део до ма ћег фи нан-
сиј ског тр жи шта не го се ства ра ју усло ви за
при ба вља ње и пла си ра ње ка пи та ла у мно го
ве ћем оби му и на ши рем про сто ру. Хи по те ка -
р но тр жи ште се још де фи ни ше као спе ци ја ли-
зо ва но тр жи ште ка пи та ла на ко јем се оба вља
про мет хи по те кар ним ин стру мен ти ма, као што
су хи по те ка р на пи сма, хи по те кар ни кре ди ти,
упут ни це и за ло жни це, ра ди упра вља ња порт-
фо ли јом са ци љем ре фи нан си ра ња хи по те-
кар них кре ди та.

Јед но од нај ста ри јих тр жи шта ка пи та ла је

хи по те кар но тр жи ште. У раз ви је ним зе мља ма

оно има тра ди ци ју пре ко две ста го ди на.
Као и на оста лим тр жи шти ма ка пи та ла, та -

ко и на хи по те кар ном тр жи шту бит ну уло гу има
од нос из ме ђу по ну де и по тра жње. На стра ни
по ну де на ла зе се су бјек ти ко ји има ју ви шак
нов ча них сред ста ва и ко ји на сто је да их пла си-
ра ју под по вољ ним тр жи шним усло ви ма, док
на стра ни тра жње по сто је су бјек ти ко ји ма не-
до ста је ка пи тал и ко ји по ку ша ва ју да га при ба -
ве по што по вољ ни јим усло ви ма.

Хи по те кар не кре ди те тра же по је дин ци за
из град њу стам бе них обје ка та, пред у зе ћа за ку-

по ви ну и из град њу ко мер ци јал них обје ка та, као
и при ват не и др жав не хи по те кар не аген ци је
(ства ра ње хи по те кар них аген ци ја, по себ но др -
жав них, у ве ли кој ме ри је ути ца ло на по раст
по тра жње за оси гу ра ним хи по те ка ма и сма-
ње њем ри зи ка).

Хи по те ка р но тр жи ште са сто ји се од при-
мар ног и се кун дар ног тр жи шта. Зна ју ћи да се
на при мар ном хи по те кар ном тр жи шту вр ши
пла сман но вих зај мо ва и хи по те кар них хар ти -
ја од вред но сти уло га се кун дар ног хи по те кар-
ног тр жи шта је у про ме ту већ одо бре них зај мо -
ва и хи по те кар них хар ти ја од вред но сти. 

Фи нан сиј ске ин сти ту ци је ко је одо бра ва ју и
сер ви си ра ју хи по те кар не кре ди те су бан ке, де по-
зит но-кре дит на удру же ња, хи по те кар не бан кар-
ске ком па ни је и ин сти ту ци о нал ни ин ве сти то ри.
Њи хо ва уло га је да фор ми ра ју при мар но хи по-
те кар но тр жи ште и ства ра ју фон до ве за се кун-
дар но хи по те кар но тр жи ште. Ти уче сни ци на хи-
по те кар ном тр жи шту ну де сво ја сред ства у
об ли ку ду го роч них хи по те кар них кре ди та, ру ко-
во де ћи се на че ли ма си гур но сти пла сма на кре ди -
та и дис пер зи јом ри зи ка (по зна та те о ри ја о то ме
да не тре ба др жа ти сва ја ја у ис тој кор пи).

Основ на функ ци ја при мар ног хи по те ка р -
ног тр жи шта је сте да се на ње му одо бра ва ју
хи по те кар ни кре ди ти ко ји се на овом тр жи шту
и сер ви си ра ју, а као дру га функ ци ја мо же да се
ис так не из два ја ње хи по те ка р них хар ти ја ко је
има ју по кри ће у ви ду хи по те кар них кре ди та.
Се кун дар но хи по те кар но тр жи ште об у хва та ин-
ди ви ду ал не кре ди те и хи по те кар не пу ло ве ко -
ји мо гу да бу ду оси гу ра ни или нео си гу ра ни.

Основ на функ ци ја се кун дар ног хи по те кар-
ног тр жи шта је сте да ко ри гу је стал ну ре ги о-
нал ну не рав но те жу из ме ђу по ну де и тра жње,
по што ка мат на сто па мо же да ва ри ра од ре ги -
о на до ре ги о на (спе ци фич но за САД и ЕУ). По-
што је по тра жња за хи по те кар ним кре ди ти ма
стал на, да би за до во љи ло стам бе не по тре бе
се кун дар но хи по те кар но тр жи ште по ве зу је
стам бе но тр жи ште и тр жи ште ка пи та ла.

Се кун дар но хи по те кар но тр жи ште функ-
ци о ни ше на два на чи на: ди рект ном ку по про да -
јом хи по те кар них кре ди та из ме ђу фи нан сиј -
ских ор га ни за ци ја ко је одо бра ва ју хи по те кар не
кре ди те ин сти ту ци о нал них ин ве сти то ра, ко ји
их да ље мо гу про да ва ти све до ро ка до спе ћа
кре ди та и се ку ри ти за ци јом хи по те кар них кре-
ди та у хи по те кар не хар ти је.
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Еми си ја хи по те кар них хар ти ја од вред но-

сти на се кун дар ном хи по те кар ном тр жи шту

мо же се вр ши ти на два на чи на – при ват ним пла -

сма ни ма и јав ном еми си јом. Основ на ка рак те-

ри сти ка при ват них пла сма на огле да се у то ме

што се при ли ком еми си је ових фи нан сиј ских ин-

стру ме на та они не по сред но про да ју ин сти ту ци -

о нал ним ин ве сти то ри ма на при мар ном хи по те-

кар ном тр жи шту, док је код јав не еми си је про-

цес знат но дру га чи ји, јер се у том слу ча ју вр ши

еми си ја ду го роч них хар ти ја од вред но сти за сно-

ва них на пу лу хи по те кар них кре ди та и њи хо вој

да љој про да ји ин ве сти то ри ма.

Јав на еми си ја и при ват ни пла сма ни раз ли-

ку ју се пре ма бро ју ин ве сти то ра ко ји су укљу че-

ни у еми си ју, јер се код јав не еми си је хи по те кар-

не хар ти је про да ју ве ли ком бро ју ин ве сти то ра под

кон тр о лом др жа ве, док се код при ват ног пла с-

STANDARD



104

ма на хи по те кар не хар ти је про да ју знат но ма њем
бро ју ин ве сти то ра и то без ве ли ке прав не ре гу-
ла ти ве.

Хи по те кар на тр жи шта има ју ва жну уло гу у
пе ри о ду ре це си ја. С об зи ром на то, у пе ри о ду
ви со ких ин фла ци ја и усло ви ма че стих про ме на
ка мат них сто па вред ност стам бе них је ди ни ца
ра сте у од но су на це не на ма ло и бер зан ске ин-
дек се. У том пе ри о ду ула га ња у не крет ни не та -
да по ста је нај си гур ни ја ин ве сти ци ја. Дру га им-
пли ка ци ја ко ју ре це си ја но си је сте по ве ћа ње
бро ја не сол вент них хи по те ка, јер ре це си ја зна -
чи и ве ли ки број не за по сле них ко ји ви ше не мо -
гу да сер ви ра ју сво ја ду го ва ња по кре ди ту ко ји
је оси гу ран хи по те ком. Има ју ћи у ви ду та кве по -
ја ве, очи глед но је да је на сва ком хи по те кар ном
тр жи шту нео п ход на уло га др жа ве.

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРИ МАР НОГ 
И СЕ КУН ДАР НОГ ХИ ПО ТЕ КАР НОГ
ТР ЖИ ШТА

На осно ву струк ту ре при мар ног хи по те-
кар ног тр жи шта мо же се за кљу чи ти да је ос-
нов на функ ци ја при мар ног хи по те кар ног тр жи -

шта одо бра ва ње хи по те кар них кре ди та и еми-
то ва ње хи по те кар них хар ти ја. Хи по те кар не
хар ти је ко је се одо бра ва ју на при мар ном хи по-
те кар ном тр жи шту су ду го роч не хар ти је од
вред но сти ко је су обез бе ђе не ре ал ном имо-
ви ном (по сто ји хи по те ка на не по крет ност, та ко
да у слу ча ју да хи по те кар ни ду жник не вра ти
за јам у ро ку и не ис пу ња ва дру ге усло ве из уго-
во ра, хи по те кар ни по ве ри лац има пра во да
про да за ло же ну имо ви ну и да на ми ри дуг).

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка хар ти -
ја ко је се фор ми ра ју на при мар ном хи по те кар-
ном тр жи шту је сте да се оне мо гу ко ти ра ти на
тр жи шти ма ка пи та ла, што се по себ но од но си
на бер зу. То зна чи да фи нан сиј ске ин сти ту ци -
је ко је еми ту ју ове хар ти је мо гу да ра чу на ју на
по ве ћа ње ли квид но сти уко ли ко тр гу ју тим хар-
ти ја ма, јер би у дру гој со лу ци ји, ко ја би под ра-
зу ме ва ла за др жа ва ње ових ин стру ме на та у
свом порт фе љу, то зна чи ло да до тич на ком па-
ни ја сно си це ло ку пан ри зик. 

Хи по те кар не бан ке одо бра ва ју хи по те кар -
не кре ди те ра ди да ље про да је на се кун дар ном
хи по те кар ном тр жи шту и кре ди те не за др жа ва -
ју у свом порт фо ли ју. Основ не вр сте при мар-
них хи по те кар них об ве зни ца су: оп ште хи по те-
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кар не об ве зни це (mortgage bond) ко је су обез-
бе ђе не це ло куп ном имо ви ном ком па ни је; спе-
ци фич не хи по те кар не об ве зни це (property spe-
cific bonds); обез бе ђе ње хи по те ком на јед ном
објек ту и сер ти фи ка ти о за ло гу опре ме (equip-
ment trust certificates), обез бе ђе ни за ло гом
опре ме и тран спорт них сред ста ва. 

При ли ком одо бра ва ња и сер ви си ра ња хи-
по те кар них кре ди та на при мар ном тр жи шту
це ло ку пан про цес пра те од ре ђе ни ри зи ци, од
ко јих су нај бит ни ји: кре дит ни ри зик, за ко но дав -
ни ри зик, ри зик вред но ва ња за ло ге, ри зик вла -
сни штва, ри зик пре вре ме не от пла те кре ди та,
ка мат ни ри зик и ли кви до но сни ри зик. 

Кре дит ни ри зик пред ста вља, у осно ви, ри-
зик да ду жник пре ста не са от пла том кре ди та.
Због то га је, при ли ком одо бра ва ња хи по те ка р -
них кре ди та, ве о ма бит но да се ква ли тет но
оце ни бо ни тет по тен ци јал ног куп ца, што под ра-
зу ме ва да се на пра ви ква ли тет на про це на ње-
го ве сол вент но сти, по себ но ако се узме у об-
зир чи ње ни ца да се хи по те кар ни кре ди ти
одо бра ва ју на пе ри од од 20 до 30 го ди на, као
и ква ли тет но по кри ће по зај ми це у ви ду не по к-
рет но сти из ко је би се по ве ри лац мо гао на ми-
ри ти у слу ча ју да ду жник на бу де мо гао да из-
ми ри дуг. По себ на па жња по све ћу је се две ма
сто па ма ко је игра ју пре суд ну уло гу у то ме да
ли ће не ко до би ти тра же ни кре дит или не. Реч
је о од ре ђи ва њу сто пе зај ма пре ма вред но сти
не по крет но сти (loan to value – L/V) и сто пе от-
пла те пре ма при хо ди ма (payment to income –
P/I). У све ту по сто ји прак са да је за од ре ђе не
ка те го ри је ста нов ни штва др жа ва га рант кре-
дит ног ри зи ка, као што је слу чај у САД, где др -
жав не аген ци је, као што су Federal Housing
Authority и Veterans Administration, да ју га ран ци -
је за со ци јал но угро же не ка те го ри је ста нов ни -
штва и рат не ве те ра не. 

За ко но дав ни ри зик под ра зу ме ва ри зик из-
ве сно сти ула ска у не по крет ност над ко јом по-
сто ји хи по те ка у ко рист бан ке, од но сно пред-
ста вља пе ри од, као и прав ну пре ци зност
од ре ђи ва ња пра ва бан ке да за по сед не не по к-
рет ност. Да би се овај ри зик свео на ми ни мум
по треб но је да по сто ји за кон ска ре гу ла ти ва,
ефи ка сност суд ства и зе мљи шне књи ге.

Ри зик вред но ва ња за ло ге од но си се на
ри зик ко ји под ра зу ме ва гу би так вред но сти не-
по крет но сти над ко јом по сто ји хи по те ка. Тај
ри зик је мо гу ће из бе ћи је ди но ва ља ном про це-
ном не по крет но сти од стра не про це ни те ља.

Сва ка ко да овај ри зик, по ред људ ског фак то ра,
за ви си и од мно гих дру штве них кре та ња, као и
по тен ци јал не про ме не вред но сти не по крет но-
сти на од ре ђе ним ло ка ци ја ма. 

Ри зик вла сни штва од но си се на чи ње ни цу
да за ло же на не по крет ност ни је у сво ји ни ду ж-
ни ка, а по себ но је из ра жен у зе мља ма где не
по сто је уре ђе не зе мљи шне књи ге. Овај ри зик
до во ди до ра ста ка мат них сто па за не по крет-
но сти ко је ни су укњи же не.

Ри зик пре вре ме не от пла те кре ди та је ри-
зик да ће ду жник из ми ри ти сво је оба ве зе пре
ро ка от пла те кре ди та, чи ме ће ди рект но ути ца -
ти на сма ње ње сто пе при но са за по ве ри о ца. У
тим слу ча је ви ма по ве ри лац се шти ти уго во ре-
ним кла у зу ла ма.

Ка мат ни и ин фла ци о ни ри зик је ри зик про-
ме не ка мат них сто па или по ја ве ин фла ци је ко -
ја ди рект но мо же ути ца ти на при но се по ве ри-
ла ца. Бу ду ћи да је јед на од основ них
ка рак те ри сти ка хи по те кар них кре ди та ду го роч-
ност, ја сно је да по сто ји ве ли ка из ве сност да се
овај ри зик за и ста ис по љи. Ка мат ни ри зик мо же
се по себ но ис по љи ти код кре ди та са фик сном
ка мат ном сто пом, ма да су те ка ма те ка рак те-
ри стич не за ста бил на при вред на окру же ња.
Че сто се ка ма те у тран зи ци о ним при вре да ма
ве зу ју за ЕURIBOR (Euro Interbank Offered Rate
– днев на ре фе рент на сто па за сно ва на на ка-
мат ним сто па ма по ко ји ма бан ке ну де да по-
зајм љу ју не по кри ве на сред ства дру гим бан ка -
ма на ме ђу бан кар ском тр жи шту) или LIBOR
(London Inter Bank Offered Rate – ка мат на сто -
па ко ја се ко ри сти на крат ко роч ном ме ђу на-
род ном бан кар ском тр жи шту у Лон до ну. По тој
це ни бан ке ну де јед на дру гој но вац). Дру ги слу-
чај је по ја ва да ин фла ци ја пре ма ши ка мат ну
сто пу ка да кре ди тор до ла зи у си ту а ци ју да
оства ру је не га тив ну ка мат ну сто пу. Ова по ја ва је
ка рак те ри стич на за не ста бил не тран зи ци о не
при вре де. Ме ђу тим, у тим слу ча је ви ма бан ке
има ју од ре ђе не ме ха ни зме за шти те, као што је
одо бра ва ње кре ди та са де ви зном кла у зу лом
или при ме на про мен љи ве ка мат не сто пе.

Ли кви до но сни ри зик пред ста вља спо соб-
ност да се кре ди ти пре тво ре у го то ви ну. Тај ри-
зик је нај и зра же ни ји у тран зи ци о ним при вре да -
ма, с об зи ром на то да у њи ма још не по сто ји
се кун дар но хи по те кар но тр жи ште ко је би от ку-
пом хи по те кар них кре ди та од стра не ба на ка
омо гу ћа ва ло ве ћу ли квид ност тим бан ка ма.

Јак под сти цај раз во ју ефи ка сног се кун дар-
ног хи по те кар ног тр жи шта за хи по те кар не по-
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зај ми це ра ди ку по ви не ста но ва би ле су фи-
нан сиј ске ино ва ци је ко је су уве ле тзв. па ко ва -
ње (packing или pooling). Про цес пре па ки ва ња
та ко ђе зах те ва ве ли ко по зна ва ње тр жи шне си-
ту а ци је с об зи ром на то да се огле да у ускла-
ђи ва њу ро ко ва и не ки од па ке та се по бољ ша-
ва ју др жав ним га ран ци ја ма. Се кун дар но
хи по те кар но тр жи ште пред ста вља збир свих
ку по про дај них тран сак ци ја из ме ђу ори ги на то ра
и раз ли чи тих ин ве сти то ра ме ђу соб но.

Мно ге раз ви је не зе мље схва ти ле су да
раз вој се кун дар ног хи по те кар ног тр жи шта
обез бе ђу је ко ри сти као што су ду бље тр жи -
ште ка пи та ла. Стан дар ди за ци ја кре дит них за-
х те ва, кре дит не по ли ти ке, про це не по зај ми ца и
оси гу ра ње по зај ми ца су под јед на ко ва жни за
ни же тран сак ци о не и про це сне тро шко ве. Ус-
пе шно раз ви је но се кун дар но хи по те кар но тр -
жи ште САД је у ве ли кој ме ри ди рект но ути ца -
ло на мно ге зе мље да да ју при ступ и др жав ним
и при ват ним аген ци ја ма на то тр жи ште ка ко би
омо гу ћи ле по ве ћа ње нов ча них то ко ва на хи по-
те кар ном тр жи шту. Јед на од основ них ка рак те-
ри сти ка овог тр жи шта је сте да се пр во бит ни
вла сни ци хи по те кар них хар ти ја осло ба ђа ју де -
ла или це лог ри зи ка ве за ног за ак ти ву. Кон цен -
тра ци ја вла сни штва над ак ти вом вре ме ном се
сма њу је, уме сто јед не ин сти ту ци је или по је -
дин ца она по ста је вла сни штво ве ће гру пе ин-
ве сти то ра.

Из овог про це са ја сно се из во де две ос-

нов не ка рак те ри сти ке се кун дар ног хи по те кар-

ног тр жи шта: ефи ка сна пре ра спо де ла ри зи ка и

осло ба ђа ње ре сур са за но ва ула га ња. По сма т-

ра ју ћи тра ди ци о нал ни при ступ ту ма че ња хи по-

те кар ног тр жи шта, јед на ин сти ту ци ја има ла је

уло гу ори ги на то ра, вла сни ка и сер ви се ра хи по-

те кар ног ду га. Основ на функ ци ја ова квог 

мо де ла би ла је сни жа ва ње тро шко ва ве за них за

при ку пља ње ин фор ма ци ја о по тен ци јал ним

кли   јен ти ма. Ме ђу тим, ства ра њем мо дер ног 

се кун дар ног тр жи шта по треб но је раз два ја ње

тих функ ци ја, та ко да ори ги на тор не мо ра да

оба вља обе функ ци је, од но сно да бу де и вла с-

ник и сер ви сер ду га. Та ко ђе, ја чи на кон ку рен ци -

је на при мар ном хи по те кар ном тр жи шту мо же

би ти у ди рект ној ве зи са да љим раз во јем се кун-

дар ног хи по те кар ног тр жи шта. На се кун дар ном

хи по те кар ном тр жи шту пред у слов за ње го во

функ ци о ни са ње има ју фи нан сиј ске ин сти ту ци -

је ко је ку пу ју хи по те кар не кре ди те или хар ти је

од вред но сти ко је су еми то ва не по том осно ву.

Та кве ин сти ту ци је че сто ку пу ју хи по те кар не хар-

ти је ко је је оси гу ра ла др жа ва. Фи нан сиј ске ин-

сти ту ци је че сто мо гу до ћи у не за вид ну по зи ци -

ју уко ли ко не по се ду ју до вољ но по да та ка о пу лу

хи по те кар них кре ди та ко ји ку пу ју по себ но с об-

зи ром на то да се од ре ђе не ано ма ли је мо гу по -

ја ви ти у ка сни јим го ди на ма, као и на чи ње ни цу

да фи нан сиј ске ин сти ту ци је ко је ку пу ју ове кре-

ди те не ма ју исте ин фор ма ци је о кре ди ту са ко -

ји ма рас по ла же ори ди на тор. 

Тре ба по ме ну ти да у све ту по сто је два мо-

де ла ре фи нан си ра ња на се кун дар ном хи по те-

кар ном тр жи шту, а то су аме рич ки и европ ски

мо дел. Код европ ског мо де ла за ло же на имо ви -

на за еми то ва ње хар ти је од вред но сти, од но сно

хи по те кар не об ве зни це (mortgage bond), оста је

у би лан су ори ги на то ра и на зи ва се би лан сна се-

ку ри ти за ци ја (on balance sheet seuritization), док

се у дру гом слу ча ју код хи по те кар не за ло жни це

(МБС) из во ди ван би лан са ори ги на то ра и то је

ван би лан сна се ку ри ти за ци ја (of balance sheet

seuritization), на кон че га се пре но си у би ланс

спе ци јал ног прав ног ли ца (СПВ). 
У САД го то во 2/3 хи по те кар них кре ди та

пред ста вља пред мет тр го ви не, та ко да су са да
оси гу ра не хи по те ке глав ни део фи нан сиј ских
тр жи шта. Ка да је реч о функ ци о ни са њу при-
мар ног и се кун дар ног хи по те кар ног тр жи шта у
САД, тре ба по ме ну ти да је за раз ли ку од ве ћи -
не дру гих раз ви је них зе ма ља све та на хи по те-
кар ном тр жи шту САД се кун дар но хи по те кар но
тр жи ште раз ви је ни је не го при мар но и до би ја
све ве ћу уло гу.

Се ку ри ти за ци ја

Се ку ри ти за ци ја се по ја ви ла по чет ком се-

дам де се тих го ди на у САД. Основ ни узрок ње не
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по ја ве би ло је про на ла же ње оп ти мал ног мо де -

ла за до дат но фи нан си ра ње у усло ви ма по сто -

ја ња огра ни че не фи нан сиј ске мо гућ но сти за

при ба вља ње ка пи та ла, као и по тре бе за ожи в-

ља ва њем еко ном ске ак тив но сти при вре де САД,

а по себ но у пе ри о ду ве ли ке де пре си је. Као мо-

дел за пре ва зи ла же ње ве ли ке кри зе аме рич ки

кон грес је осно вао не ко ли ко аген ци ја под сво јим

по кро ви тељ ством. Аме рич ки FED је обез бе дио

по ве ћа ње ли квид но сти за ко мер ци јал не бан ке

пу тем сма ње ња есконт не сто пе. 

Ли квид ност за ште ди о ни це по ве ћа на је ос-

ни ва њем FHLB (Federal Home Loan Banks) ко -

ја је обез бе ђи ва ла суб вен ци је за оне ко ји су по-

зајм љи ва ли од ште ди о ни ца. Дру га кре а ци ја

аме рич ког кон гре са би ло је ства ра ње FHA (Fe-

deral Housing Administration) да про мо ви ше

фик сну ра ту, ни во упла та и пу ну амор ти за ци ју

хи по те ке. Јед на од уло га FHA би ла је да се ре-

ду ку је кре дит ни ри зик за ин ве сти то ре пру жа-

њем га ран ци ја за слу чај не из ми ре ња оба ве за.

У сва ком слу ча ју, ни та да све хи по те ке ни су мо -

гле би ти оси гу ра не, јер су кан ди да ти мо ра ли

ис пу ни ти FHA стан дар де оси гу ра ња ко је је про-

мо ви са ла FHA као пр ва ко ја је стан дар ди зо ва -

ла хи по те кар не усло ве. Основ на пред ност про-

це са се ку ри ти за ци је пред ста вља сма ње ње

тро шко ва фи нан си ра ња, од но сно сма ње ње

тро шко ва по ве зи ва ња су фи ци тар ног и де фи-

ци тар ног сек то ра на фи нан сиј ском тр жи шту.

По што се де ша ва да за еми то ва не хар ти -

је од вред но сти че сто га ран ту ју др жав не аген-

ци је као што су GNMA, FHMA или FHLMC, ко -

је га ран ту ју из ми ре ње оба ве за по осно ву

хар ти ја од вред но сти еми то ва них са за ло гом у

хи по те кар ним кре ди ти ма, ин сти ту ци о нал ни ин-

ве сти то ри као што су пен зи о ни фон до ви, оси-

гу ра ва ју ће ком па ни је, итд., опре де љу ју се да

ин ве сти ра ју у ту вр сту хар ти ја од вред но сти.

Ни је нео бич но да фи нан сиј ске ин сти ту ци је

ула жу ис кљу чи во у си гур ни је ин ве сти ци је с об-

зи ром на свр ху њи хо вог по сто ја ња и стрикт не

за кон ске про пи се о на чи ну функ ци о ни са ња. 

Ме ха ни зми хи по те кар ног 
кре ди ти ра ња у зе мља ма 
са раз ви је ним фи нан сиј ским 
тр жи штем

Хи по те кар но тр жи ште САД да нас не сум-

њи во пред ста вља нај ра зви је ни је тр жи ште на

све ту. Обе леж ји ма да на шњег хи по те кар ног фи-

нан си ра ња прет хо ди ли су раз ли чи ти стан дар -

ди у про шло сти. Та ко је два де се тих го ди на 20.

ве ка би ло мо гу ће до би ти стам бе ни кре дит уз

фик сну ка мат ну сто пу и вла сти ти удео од 40%

до 50% из но са кре ди та, са нај ду жим ро ком от-

пла те кре ди та од 5 до 10 го ди на. То ком от пла -

те кре ди та от пла ћи ва ле су се са мо ка ма те, док

је глав ни ца до спе ва ла за на пла ту на кра ју от-

плат ног пе ри о да у це ли ни. До 1978. го ди не си-

стем се раз ви јао у прав цу про ду же ња ро ко ва

от пла те стам бе них кре ди та (20 до 30 го ди на),

са сма ње њем вла сти тог уде ла на са мо 20% из-

но са кре ди та. 

Стам бе но фи нан си ра ње до по чет ка 80-тих

го ди на про шлог ве ка ка рак те ри са ло је тра ди-

ци о нал но фи нан си ра ње ко је се огле да ло у

одо бра ва њу кре ди та на осно ву де по зи та, пре -

ко ве ли ких зај мо да ва ца спе ци ја ли зо ва них кре-

дит но-штед них асо ци ја ци ја (S&Ls), а ма ње

пре ко ко мер ци јал них хи по те кар них ба на ка. Та -

кви ти по ви ште ди о ни ца при ку пља ли су сред-

ства у ви ду де по зи та и на осно ву њих одо бра-

ва ли ду го роч не хи по те кар не кре ди те са

фик сном ка мат ном сто пом, што је по ја вом ин-
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фла тор них кре та ња до во ди ло до ве ли ких фи-

нан сиј ских ло мо ва.

Да љим раз во јем хи по те кар ног тр жи шта

све ве ћу уло гу у од но су на при мар но тр жи ште

до би ја ло је се кун дар но хи по те кар но тр жи ште,

чи ме је сма ње на уло га де по зит ног на чи на фи-

нан си ра ња, уз на гли раст хар ти ја од вред но сти.

Тре ба по ме ну ти да хи по те кар на тр жи шта у ЕУ

при лич но за о ста ју за хи по те кар ним тр жи штем

ка кво је у САД, по го то во у по гле ду при ме не хи-

по те кар них ин стру ме на та ко ји су за сно ва ни на

про це су се ку ри ти за ци је. У при лог овој чи ње ни -

ци иде и по да так да је са мо 1% одо бре них хи-

по те кар них кре ди та фи нан си ра но у фор ми

MBS. По сто ји не ко ли ко за јед нич ких ка рак те-

ри сти ка за хи по те кар не кре ди те ко ји се одо б-

ра ва ју у ЕУ, као што су по да ци да одо бре ни хи-

по те кар ни кре ди ти углав ном оста ју у

порт фе љу кре ди то ра. Нај че шће сред ство фи-

нан си ра ња ових кре ди та је хи по те кар на об ве -

зни ца ко ја се еми ту је на под ло зи одо бре них хи-

по те кар них кре ди та; кре ди тор у пот пу но сти

сно си ри зик ова ко еми то ва них хи по те кар них

об ве зни ца. Стам бе но фи нан си ра ње у ЕУ и да -

ље има на ци о нал ни ка рак тер, те се мо де ли

раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве. 

Еми то ва ње хи по те кар них об ве зни ца у ЕУ

ка рак те ри ше чи ње ни ца да еми то ва ње хи по те-

кар них об ве зни ца мо ра да од го ва ра вред но сти

одо бре них хи по те кар них зај мо ва, у истом из но -

су и са истом ка ма том.

ПО ЈА ВЕ КРИ ЗА НА 
ХИ ПО ТЕ КАР НИМ ТР ЖИ ШТИ МА

У про шло сти су се на хи по те кар ном тр жи -

шту по ја вљи ва ле кри зе ко је су по тре са ле чи-

тав фи нан сиј ски сек тор и це ло куп ну при вре ду.

Пр ва од њих би ла је кри за 1933. го ди не. Ве ли -

ка кри за до го ди ла се и 80-тих го ди на про шлог

ве ка, ко ја се огле да ла у не ли квид но сти и не-

сол вент но сти због не ус кла ђе не роч не струк-

ту ре из во ра сред ста ва ко ји су би ли крат ко роч -

ни и пла сма на ко ји су би ли ду го роч ни, што је

до ве ло до огром них гу би та ка. Ве ли ка бан крот-

ства де си ла су се и 1989. го ди не услед ци клич-

них осци ла ци ја, од но сно па да це на на тр жи шту

не крет ни на у САД. Та да су мно ге бан ке бан кро-

ти ра ле док су дру ге пре жи ве ле озбиљ не фи-

нан сиј ске те шко ће.

Јед на од нај ве ћих кри за до го ди ла се 2007.

го ди не ко ја је уз др ма ла фи нан сиј ски сек тор

САД и це ло куп не еко но ми је ко је су би ле у ди-

рект ној ве зи са еко но ми јом САД. На и ме, су пер-

и ор ност пр ве еко но ми је све та по че ло је да се
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љу ља у ле то 2007. го ди не ка да је на Вол стри -

ту об ја вљен крах аме рич ког хи по те кар ног тр -

жи шта. У на ди да вред ност ку ћа у Аме ри ци

ни ка да не па да, бан ка ри САД су по чет ком 90-

тих раз ви ли си стем ви со ко ри зич них кре ди та,

по зна тих као суб-при ме хи по те ке, ко је су ин ве-

сти то ри ма до но си ле зна чај не про фи те ако по-

ве ри лац јед ног да на от пла ти кре дит за стан.

Основ на ка рак те ри сти ка суб-при ме кре ди та је -

сте да се стам бе ни кре дит ну ди и одо бра ва без

ика кве про ве ре имо вин ског ста ња и кре дит не

исто ри је ли ца ко ме се кре дит одо бра ва. 

Та ко ђе, бан ка ри су сма тра ли да ве ли ку

си гур ност има ју у чи ње ни ци да ће, уко ли ко ду -

жни ци пре ста ну да от пла ћу ју сво је кре ди те,

они мо ћи ла ко да се на пла те про да јом не по к-

рет но сти на тр жи шту, јер је у то вре ме на тр жи -

шту не по крет но сти био кон стан тан раст це на

не по крет но сти; по да ци го во ре да су не по крет-

но сти ра сле и до 8% за тро ме сеч је.

При ву че ни ни ским по чет ним ка ма та ма на

суб-при ме кре ди те мно ги Аме ри кан ци ни су

обра ћа ли па жњу на од ре ђе не кла у зу ле уго во -

ра ко је су се од но си ле на ка мат ну сто пу. Јед на

од основ них ка рак те ри сти ка ових кре ди та огле -

да ла се у то ме да је у слу ча ју не ре дов не от пла -

те кре ди та пред ви ђе но да се ка ма та уве ћа ва

екс по нен ци јал но. Са дру ге стра не, аме рич ки

зај мо дав ци су по че ли да пре па ку ју хи по те кар -

не кре ди те у ком плек сне фи нан сиј ске аран ж-

ма не и пре про да ју их за ин те ре со ва ним ин ве-

сти то ри ма ши ром све та.

Мо де ли хи по те кар них кре ди та

На фи нан сиј ском тр жи шту да нас има мо

ве ли ки број мо де ла хи по те кар ног кре ди ти ра ња.

Кон вен ци о нал ни хи по те кар ни кре ди ти у од но -

су на ка мат ну сто пу мо гу да бу ду са фик сном

и са про ме њи вом ка мат ном сто пом. Кре ди ти са

фик сном ка мат ном сто пом (fix rate loan) одо б-

ра ва ју се уз фик сну ка мат ну сто пу, ко ја као та -

ква оста је до кра ја от плат ног пе ри о да. От пла-

ћу је се од ре ђе ни број го ди на, нај че шће у

ме сеч ним ра та ма ко је са др же део ка ма те и

део глав ни це. Ме ђу тим, че сто се мо гу сре сти и

у мо ди фи ко ва ним об ли ци ма, као што је слу чај

ка да се то ком от пла те кре ди та от пла ћу је са мо

ка ма та, а глав ни ца до спе ва у це ли ни на кра ју

или не ком бу ду ћем пе ри о ду (baloon payment),

или от пла та кре ди та мо же да бу де та ко струк-

ту ри ра на да ко ми тент сва ки ме сец пла ћа све

ве ћи део глав ни це (growing-еquity mortgage), а

мо же да бу де уса гла ше на са пла ном сте пе но-

ва ња от пла те (graduated-payment mortgage). 

Нај че шће се одо бра ва ју хи по те ка р ни кре-

ди ти са фик сном ка мат ном сто пом на рок од 30

го ди на, иа ко су да нас све по пу лар ни ји хи по те-

кар ни кре ди ти ко ји има ју рок до спе ћа од 15 го-

ди на. Скра ћи ва њем ро ка от пла те кре ди та

оства ру ју се зна чај не уште де по осно ву ка ма -

те на кре дит, али у том слу ча ју ме сеч на ра та

би ва ве ћа и за 20%.

Кон вен ци о нал не кре ди те са про ме њи вом

ка мат ном сто пом (adjustable-rate mortgages) у

јед ну ру ку ка рак те ри шу по де ла ри зи ка из ме ђу

кре ди то ра и ду жни ка, а са ма про мен љи вост

ка мат не сто пе мо же се уго во ри ти на не ко ли ко

на чи на. По је ди ни кре ди ти са про ме њи вом ка-

мат ном сто пом су и кон вер ти бил ни, што зна чи

да у од ре ђе ном тре нут ку у бу дућ но сти по ста ју

кре ди ти са фик сном ка мат ном сто пом.

По сто ји још јед на вр ста ових кре ди та, а то

су кре ди ти са ми ни мал ним вла сти тим уде лом

(zero down payment mortgage), ко ји пред ста в-

ља ју јед ну од ино ва ци ја ко ју је осми сли ла Bank

of America за осо бе ко је има ју ма ло го то ви не,

ма ла ме сеч на при ма ња, али из вр сну кре дит ну

про шлост. 

Ма њи стам бе ни кре ди то ри осми сли ли су

кре ди те са ау то мат ским ре фи нан си ра њем (auto

rate reduction loan) с ци љем да за др жи нај бо ље

кли јен те. Овај про из вод је из ра ђен пр вен стве но

с ци љем да за др жи нај бо ље кли јен те због то га

што се де ша ва ло да су по је ди ни до бри кли јен -

ти, про на шав ши по вољ ну ка мат ну сто пу на тр -

жи шту, би ли спрем ни да ре фи нан си ра ју по сто -

је ће кре дит не ли ни је. Овај кре дит има уго во ре ну

ка мат ну сто пу ко ја не мо же ра сти, а у слу ча ју

сма ње ња ка мат них сто па на тр жи шту он се за-

тва ра из но вог кре ди та. За ове кре ди те по сто ји

је дан услов, а то је уред на от пла та кре ди та у по-

след њих 12 ме се ци.

Кон вен ци о нал ни кре ди ти су и ри зич ни кре-

ди ти (subprime loans), ко ји се одо бра ва ју раз ли -

чи тим ко мин тен ти ма (subprime debtor). Упра во

овај про из вод до ка зао је не са вр ше ност аме-

рич ког хи по те ка р ног тр жи шта ко је је до жи ве ло

ве ли ки по трес 2007. го ди не.
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У кон вен ци о нал не кре ди те спа да ју и кре-
ди ти са про ме њи вом ка мат ном сто пом за уред -
не пла ти ше (trackrecord adjusted mortgage).
Кре ди то ри ко ји одо бра ва ју кре ди те ри зич ним
кли јен ти ма раз ви ли су кре дит ко ји пред ви ђа
сма ње ње ка мат не сто пе на кон од ре ђе ног вре-
ме на, нај че шће на кон две го ди не ако ду жник
уред но и на вре ме от пла ћу је ра те кре ди та.

ХИ ПО ТЕ КА Р НО ТР ЖИ ШТЕ У 
РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ – ИСТО РИЈ СКИ
РАЗ ВОЈ

Хи по те ка р но тр жи ште у Ср би ји има тра ди-
ци ју ду гу го то во 172 го ди не, што нас свр ста ва
у круг зе ма ља са ду гом хи по те кар ном тра ди ци -
јом. Ука зом кне за Ми ло ша из 1836. го ди не хи-
по те кар не по зај ми це су се у Кра ље ви ни Ср би -
ји одо бра ва ле из цр кве них фон до ва и Фон да за
си ро чад. Упра ва фон до ва по сло ва ла је на де-
по зит ном прин ци пу, усме ра ва ју ћи сред ства јав-
них фон до ва, без оба вља ња бан кар ских по-
сло ва и мо би ли за ци је сред ста ва из дру гих
из во ра. Ра ди ја ча ња кре дит ног по тен ци ја ла
1874. го ди не до нет је За кон о за ло жни ца ма.
Упра ва фон до ва је пр ву еми си ју за ло жни ца
пу сти ла у про мет 1903. го ди не. По сле Пр вог
свет ског ра та, Упра ва фон до ва се тран сфор-
ми ше у Др жав ну хи по те кар ну бан ку (ДХБ) 1922.

го ди не. Ова бан ка ни је има ла свој ка пи тал, не -
го су јој као из вор сред ста ва слу жи ли сви јав -
ни фон до ви, са мо у прав ни ка пи тал, цр кве ни и
ма на стир ски ка пи тал, ка пи тал јав них уста но ва,
сви де по зи ти код су до ва и по ли циј ских вла сти,
сте чај не ма се, штед ни уло зи и за ло жни це. По -
сле Дру гог свет ског ра та, 1946. го ди не, фор ми-
ра на је Др жав на ин ве сти ци о на бан ка ко ја је за-
ме ни ла Др жав ну хи по те кар ну бан ку. Овај
пе ри од ка рак те ри са ла је до ми на ци ја јав ног
сек то ра у од но су на пред у зе ћа и ста нов ни штво,
ко ја је у по чет ном пе ри о ду об но ве зе мље на-
кон ра та би ла не за мен љи ва. Та ко је глав но
ме сто у фи нан си ра њу стам бе не из град ње за у -
зи мао др жав ни бу џет, док бан ке ни су би ле са мо-
стал не ин сти ту ци је већ су пред ста вља ле део
др жав ног апа ра та. У пе ри о ду од 1955. до 1965.
го ди не раз ви је но је фон дов ско фи нан си ра ње
стам бе не из град ње. На кон уки да ња др жав них
фон до ва за стам бе ну из град њу уки ну ти су и
до при но си за стам бе ну из град њу, а њих је за ме-
ни ло на мен ско из два ја ње сред ста ва из фон до -
ва за јед нич ке по тро шње пред у зе ћа. То ком
осам де се тих, осим не спор них ре зул та та ба на ка
у ства ра њу стам бе ног фон да Ср би је, еви дент -
ни су би ли и не до ста ци аде кват ног си сте ма за-
шти те. Пре све га, оне ни су обез бе ди ле аде ква-
тан си стем за шти те од ин фла ци је, та ко да су
бан ке, у на ме ри да за шти те део сво јих сред ста -
ва, пре у сме ра ва ле сред ства на ме ње на за кре-
ди ти ра ње стам бе не из град ње у кре ди ти ра ње

Хипотекарна банка 1927. године
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обрт них сред ста ва, где су ка ма те би ле ви ше, а
обрт бр жи. 

ПРАВ НИ ОКВИР

Ду го вре ме на у прав ном си сте му Ср би је
хи по те ка је би ла ре гу ли са на За ко ном о осно ва -
ма сво јин ско прав них од но са, све док ни је до-
нет за кон о хи по те ци ко ји је сту пио на сна гу
2006. го ди не. За кон о хи по те ци де фи ни сао је
хи по те ку као за ло жно пра во на не по крет ност. 

Овај за кон тра ба ло је да иде у при лог бан-
кар ској ин ду стри ји и по ве ћа њу кре дит не спо-
соб но сти ли ца ко ја ни су мо гла да да ју обез бе-
ђе ње за узи ма ње кре ди та по по сто је ћој
имо ви ни. Крај њи циљ За ко на био је да се до -
ђе до по ве ћа ња стам бе не про из вод ње, с јед не
стра не, док је на дру гој стра ни би ла те жња да
кре ди ти по ста ну до ступ ни ји ши рим сло је ви ма
ста нов ни штва. Ства ра ње бо љих усло ва за кре-
ди ти ра ње гра ђа на пот по мо гло је до но ше ње
За ко на о на ци о нал ној кор по ра ци ји за оси гу ра -
ње стам бе них кре ди та, чи ме је пу тем суб-
вен ци ја омо гу ће но да бан кар ски кре ди ти по ну -
де тр жи шту ни жу ефек тив ну ка мат ну сто пу и
та ко ку по ви на ста на пу тем хи по те кар ног кре ди -
та по ста не до ступ ни ја ши рим ка те го ри ја ма ста-
нов ни штва. Осим та два за ко на, тре ба по ме ну -
ти од ре ђе не за кон ске про пи се ко ји су би ли

не из о став ни у функ ци о ни са њу овог тр жи шта,
као што су За кон о осно ва ма сво јин ско прав них
од но са, За кон о обли га ци о ним од но си ма, За-
кон о бер зи, За кон о тр жи шту хар ти ја од
вред но сти, За кон о др жав ном пре ме ру и ка-
та стру и упи си ма пра ва на не по крет ност,
за кон ска ак та ве за на за ре гу ли са ње ин ве сти-
ци о них фон до ва и оси гу ра ва ју ћих дру шта ва
итд.

Фор ми ра ње и пер спек ти ве раз во ја 

За ства ра ње при мар ног хи по те кар ног тр -
жи шта у Ср би ји по сто је од ре ђе ни про бле ми у
ви ду ма кро е ко ном ских кре та ња, од но сно ства-
ра ња ста бил ног ма кро е ко ном ског окру же ња
ко је ни је ка рак те ри стич но за Ср би ју. Основ ни
ма кро е ко ном ски пред у сло ви ко ји мо ра ју би ти
за до во ље ни су сто па ра ста дру штве ног про из -
во да, на ци о нал ни до хо дак по гла ви ста нов ни -
ка, сто па ин фла ци је, де ви зни курс, ни во за ра -
да, ста ње ку пов не мо ћи ста нов ни штва, ста ње
бан кар ског си сте ма и сте пен раз ви је но сти тр -
жи шта ка пи та ла.

Основ на пре пре ка у раз во ју хи по те кар ног
тр жи шта на на шим про сто ри ма пред ста вља ла је
не кон ку рент ност у бан кар ском сек то ру, ни зак
ни во за ра да ста нов ни штва, што ди рект но ути че
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на обим и ду би ну тр жи шта не крет ни на. Ве ли ка
не ус кла ђе ност по ну де и тра жње је основ на ка-
рак те ри сти ка срп ског при мар ног хи по те кар ног
тр жи шта. С об зи ром на то да код нас по сто ји
бит но не сла га ње по ну де и по тра жње у по чет ној
фа зи раз во ја при мар ног хи по те кар ног тр жи шта
у Ср би ји, бит на је уло га др жав не по ли ти ке ко ја
мо же да бу де усме ре на у прав цу снаб де ва ња
овог тр жи шта, пред у зи ма њем ме ра оси гу ра ња
хи по те кар них кре ди та, фор ми ра њем др жав них
спе ци ја ли зо ва них аген ци ја за хи по те кар но по-
зајм љи ва ње, сти му ли са ње штед ње ста нов ни -
штва и во ђе ње по ре ске по ли ти ке ко јом ће се та -
ква штед ња осло бо ди ти по ре за, као што је то
ура ђе но у мно гим тран зи ци о ним зе мља ма. 

Ме ре ма кро е ко ном ске по ли ти ке мо гу би ти
усме ре не на по љу: фи скал не по ли ти ке ко ја би ос-
ло ба ђа ла по ре за на мен ску штед њу, уво ђе њем зе -
мљи шних књи га, и уво ђе ње ве ћег сте пе на ау то-
ма ти зо ва не об ра де, по ве ћа ње ефи ка сно сти суд-
ства у по ступ ку на ми ре ња ба на ка у слу ча ју не-
из ми ре ња оба ве за, сма ње ње ко руп ци је на оп-
штин ским и град ским ни во и ма, сма њи ва ње не-
о п ход ног ро ка за до би ја ње до зво ла, де на ци о на-
ли за ци ја имо ви не, ускла ђи ва ње за кон ски про пи-
са са за ко ни ма ЕУ, из град њом со ци јал но не про-
фит них ста но ва, сма њи ва ње тро шко ва град ског
гра ђе вин ског зе мљи шта, осни ва ње др жав них
аген ци ја ко је би да ва ле га ран ци је за по тен ци јал-
но еми то ва ње хар ти је од вред но сти на ба зи хи-
по те кар них кре ди та и осни ва ње др жав не хи по-
те кар не бан ке.

Др жа ва је 2004. го ди не осно ва ла На ци о-
нал ну кор по ра ци ју за оси гу ра ње стам бе них кре-
ди та ко ја је тре ба ло да суб вен ци о ни ше кре ди те
за од ре ђе не гру пе ста нов ни штва, чи ме би кре ди -
ти по ста ли по вољ ни ји због ни же ка мат не сто пе.
Ме ђу тим, осни ва ње ове кор по ра ци је до жи ве ло
је од ре ђе не кри ти ке струч не јав но сти, ко ја се по-
зи ва ла на чи ње ни цу да се, пре ма На цр ту за ко -
на о осни ва њу НКОСК, де фи ни сао по сту пак ре-
фи нан си ра ња на се кун дар ном хи по те кар ном

тр жи шту, а још ни је аде кват но устро је но ни при-
мар но хи по те кар но тр жи ште. 

Основ не кри ти ке на рад ове аген ци је од но -
се се на чи ње ни цу да је осни вач ки ка пи тал
ове кор по ра ци је 10 ми ли о на евра, а ни је пред-
ви ђе на пар ла мен тар на кон тро ла ра да кор по-
ра ци је. У истом прав ном ли цу спо је не су функ-
ци је оси гу ра ња кре дит ног ри зи ка и функ ци је
ин сти ту ци је ко ја вр ши ре фи нан си ра ње, што је
не спо ји во у зе мља ма са раз ви је ним хи по те ка -
р ним тр жи штем. Та ко ђе, ниг де у за ко ну ни су
де фи ни са не бу ду ће ак тив но сти кор по ра ци је,
иа ко је пред ви ђе но ула га ње др жав них сред ста -
ва у хар ти је од вред но сти, а ни су де фи ни са ни
ни не до зво ље ни фи нан сиј ски ин стру мен ти, ни -
ти до зво ље не тран сак ци је с аспек та прав них
ли ца. Пред ви ђе но је ула га ње сред ста ва у ино-
стран ство, што пред ста вља из воз ка пи та ла, а
про цес се ку ри ти за ци је пред ста вља се као је -
дан од глав них по сло ва те кор по ра ци је, иа ко у
на шој зе мљи још тра је про цес фор ми ра ња
при мар ног хи по те кар ног тр жи шта.

Тре нут но ве ли ки део си ро ма шних сло је ва
ста нов ни штва ни је у мо гућ но сти да по диг не кре-
дит за ре ша ва ње стам бе ног пи та ња, па до ла зи -
мо до за кључ ка да суб вен ци о ни са не кре ди те
код НКОСК по ди жу имућ ни, што је у су прот но-
сти са основ ним прин ци пи ма те кор по ра ци је.

При ли ком осни ва ња кор по ра ци је Вла да је
има ла за циљ да по бољ ша усло ве стам бе ног
кре ди ти ра ња гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је. Про-
грам ко ји је ну ди ла кор по ра ци ја тре ба ло је да
обез бе ди: ку по ви ну или из град њу стам бе них је -
ди ни ца ка те го ри ји гра ђа на за ко ју је ре ша ва ње
стам бе ног пи та ња нај ва жни је, и то по ди за њем
кре дит не спо соб но сти и сма ње њем ка мат не
сто пе, раз вој тр жи шта не крет ни на и тр жи шта хи-
по те кар них кре ди та на тр жи шним осно ва ма,
раз вој кон ку рен ци је ме ђу бан ка ма зна чај ним
сма ње њем ка мат не сто пе за стам бе не кре ди те,
по ве ћа ње бро ја но во и згра ђе них ста но ва и ства-

ГОДИНА
ИЗНОС У

ДИНАРИМА
ИЗНОС У
ЕВРИМА

БРОЈ
СУБВЕНЦИЈА

2010. 200.000.000 2.100.000 221

2011. 300.000.000 3.000.000 315

2012. 380.000.000 3.619.047 348

2013. 345.000.000 3.080.357 324

Та бе ла 1. Сред ства пред ви ђе на за суб вен ци о ни са ње стам бе них кре ди та 
про фе си о нал них вој них ли ца
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ра ње до ми но ефек та на це лу при вре ду, као и
по бољ ша ње жи вот ног стан дар да гра ђа на.

ОСНОВ НИ РАЗ ЛО ЗИ ЗА ФОР МИ РА ЊЕ
ВОЈ НЕ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ
СТАМ БЕ НИХ КРЕ ДИ ТА

Је дан од нај ве ћих про бле ма за по сле них у
МО и ВС пред ста вља не ре ше но стам бе но пи-
та ње, ка ко за ак тив ни са став, та ко и за ли ца ко -
ја су прет ход них два де се так го ди на пен зи о ни-
са на. По сто је ћа за кон ска ре гу ла ти ва де фи ни-
ше да сва ли ца ко ја не ма ју ре ше но стам бе но пи-
та ње на трај ним осно ва ма оства ру ју пра во на
тро шко ве за ку па ста на у за ви сно сти од чла но-
ва по ро дич ног до ма ћин ства и за по сле ња брач-
ног дру га. 

На осно ву ана ли за тр жи шта стам бе них
кре ди та, ста ње и по тре ба за ре ша ва њем стам-
бе них про бле ма про фе си о нал них вој них ли ца
ВС, као и до са да шњег ис ку ства у ра ду На ци о-
нал не кор по ра ци је за оси гу ра ње стам бе них
кре ди та, Вла да пред у зи ма ме ре по бољ ша ња
усло ва стам бе ног кре ди ти ра ња про фе си о нал -
них вој них ли ца. За ко ном о бу џе ту пред ви ђе на
су сред ства по след ње три го ди не за суб вен ци -
о ни са ње стам бе них кре ди та про фе си о нал них
при пад ни ка Вој ске.

Из ове та бе ле ви ди се да је за суб вен ци о-
ни са ње стам бе них кре ди та за 2013. го ди ну
пред ви ђе но око три ми ли о на евра, од но сно
при бли жно 324 суб вен ци је (за про це ну је узе -
та про сеч на суб вен ци ја од 19% и из нос кре ди -
та од 50.000 ЕУР). При том, ли ца ко ја апли ци-
ра ју за суб вен ци ју при ли ком по ди за ња

стам бе ног кре ди та не под ле жу истим усло ви ма,
јер из нос суб вен ци је ди рект но за ви си од ду жи -
не рад ног ста жа и на осно ву то га се од ре ђу је
про це нат суб вен ци је.

Овим мо де лом и тем пом фи нан си ра ња
свих ли ца ко ја су под не ла зах тев за ре ша ва ње
стам бе ног пи та ња у Вој сци (око 16.000 мол би)
стам бе но збри ња ва ње тра ја ло би не ко ли ко де-
це ни ја (за пе ри од од 2010. до 2013. го ди не про-
сеч но је по де ље но 272 суб вен ци је, што зна чи
да би се овим тем пом 16.000 по сто је ћих зах те -
ва ре ши ло у на ред них 58 го ди на), што је по ра-
жа ва ју ће, по себ но ако се узму у раз ма тра ње и
бу ду ће ста ре ши не ко је ће сво ју ка ри је ру за по че -
ти по за вр шет ку вој не ака де ми је. Та ко ђе, тре ба
има ти на уму да се на ве де на сред ства ди рект -
но из два ја ју из бу џе та и да њи хо ва упла та за ви -
си од тем па при ли ва сред ста ва у бу џет.

Уко ли ко се, са дру ге стра не, раз мо тре сви
објек ти и зе мљи ште ко ји се на ла зе у ма стер
пла ну, од но сно пред ви ђе ни су за про да ју мо же
се ла ко до ћи до за кључ ка да би њи хо вом про-
да јом део сред ста ва мо гао да по слу жи као ос-
ни вач ки ка пи тал бу ду ће аген ци је за оси гу ра ње
стам бе них кре ди та про фе си о нал них вој них ли -
ца. На и ме, њи хо вим оту ђе њем бу џет вој ске би
се рас те ре тио за део тро шко ва ко је но си одр-
жа ва ње ових обје ка та, а са дру ге стра не сред-
ства ко ја би по слу жи ла као осни вач ки ка пи тал
бу ду ће аген ци је за оси гу ра ње стам бе них кре-
ди та би ла би пла си ра на као кре дит не ли ни је
про фе си о нал ним вој ним ли ци ма. Пред ност
овог ви да кре ди ти ра ња огле да се у то ме што
би ве ли ки део ста ре ши на мо гао да се кре ди ти -
ра пу тем овог мо де ла, а са дру ге стра не кре ди -
ти ко ји би се одо бра ва ли би ли би мно го јеф ти-

Та бе ла 2. Кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње про цен та суб вен ци је 
за про фе си о нал на ли ца

Број навршених година рада у радном односу Субвенција

4–6 14%

7–8 15%

9–10 16%

11–12 17%

13–14 18%

15–16 19%

17–18 20%

19–20 21%

21–22 22%

23–24 23%

25 и више 24%
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ни ји од оних ко ји су тре нут но до ступ ни на тр жи -
шту. На и ме, ов де би це ну кре ди та пред ста вља -
ла мар жа ко ја на тр жи шту у ко мер ци јал ним
бан ка ма из но си од 1 до 3 про цен та, док би
кре дит био јеф ти ни ји за из нос ЕURIBOR-а с об-
зи ром на то да аген ци ја не би има ла по тре бе
да сред ства при ку пља пу тем по вла че ња кре-
дит них ли ни ја из ино стран ства. 

Аген ци ја би по сло ва ла на тр жи шном прин-

ци пу с тим што би као фи нан сиј ска ин сти ту ци ја

ко ју је осно ва ла др жа ва мо гла у пер спек ти ви да

еми ту је хар ти је од вред но сти ко ји ма би се тр го-

ва ло на бер зи. Та ко ђе, ра ди обез бе ђе ња сол-

вент но сти аген ци ја би мо гла да вр ши и про да ју

од ре ђе них кре ди та дру гим фи нан сиј ским ин сти-

ту ци ја ма и на осно ву то га би при ба вља ла до дат -

ни ка пи тал нео п хо дан за кре ди ти ра ње. 

Осни ва ње аген ци је има ви ше стру ке ко ри-

сти, пр вен стве но за све за по сле не ко ји би лак -

ше ре ша ва ли сво је стам бе но пи та ње пу тем

мно го јеф ти ни јих кре ди та. Та ко ђе, пла сма ни

би би ли си гур ни ји, јер је мно го лак ше про ве ри -

ти бо ни тет сва ког ко апли ци ра за кре дит, а це-

ло куп на про це ду ра би се по јед но ста ви ла и

вре мен ски скра ти ла. Са аспек та др жа ве по ве -

ћа на ку по ви на стам бе них је ди ни ца до ве ла би

до ра ста про из вод ње, што би упо сли ло мно га

ма ла и сред ња пред у зе ћа у Ср би ји.

За кљу чак

Хи по те кар но кре ди ти ра ње у раз ви је ним

зе мља ма мно го је раз ви је ни је не го код нас.

Ипак, на ша пред ност мо же би ти при ме на ис ку-

ства дру гих, чи ме би се бит но уште де ло вре ме

за су сти за ње зе ма ља ко је има ју раз ви је но хи-

по те кар но тр жи ште. Ства ра ње вој не аген ци је

за оси гу ра ње стам бе них кре ди та по так ну то је

огром ним про бле мом ко ји се огле да у ве ли-

ком бро ју ли ца ко ја не ма ју ре ше но стам бе но

пи та ње, а чи тав жи вот су ра ди ли у вој сци из ко -

је су оти шли као бес кућ ни ци и, са дру ге стра -

не, мла дим љу ди ма ко ји сво ју ка ри је ру за по чи -

њу у је ди ни ца ма и уста но ва ма Вој ске и ко ји, уз

по сто је ћу ре гу ла ти ву, не мо гу оче ки ва ти по-

вољ но ре ша ва ње стам бе ног пи та ња. 

Аген ци ја би пр во бит не кре ди те одо бра ва -

ла из сред ста ва осни вач ког ка пи та ла, док би

до дат на сред ства мо гла да при ба вља пу тем

еми то ва ња хар ти ја од вред но сти, као и пу тем

про да је кре ди та дру гим фи нан сиј ским ин сти ту-

ци ја ма, као што су ин ве сти ци о ни фон до ви и

при ват ни пен зи о ни фон до ви.

Аген ци ја за обез бе ђе ње стам бе них кре ди -

та про фе си о нал них вој них ли ца би ла би фо ку-

си ра на на пру жа ње фи нан сиј ског кон сал тин га

и по ну ду раз ли чи тих мо де ла фи нан сиј ског кре-

ди ти ра ња, што би ли ци ма омо гу ћи ло да иза бе -

ру кре ди те у скла ду са сво јим по тре ба ма и мо-

гућ но сти ма. Тре ба по ме ну ти да би се ве ли ки

део сред ста ва ко ја се са да одва ја ју из бу џе та

пре у сме рио у дру ге про јек те. 
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P
о ку ша ва ју ћи да про ник не мо у

зна че ње ру мун ске пра во слав не

хе рал ди ке, мо же мо при ме ти ти,

из ме ђу оста лог, јед но увек при сут но спор но пи-

та ње, чи ји узро ци не мо гу би ти слу чај ни. Без

из у зет ка. За што су ови гр бо ви ту?

Кра љев ски гр бо ви у ма на сти ри ма осно ва-

ним у Вла шкој или Мол да ви ји сме ште ни су ис-

кљу чи во на ку ла ма: De a lu, Put na, Dra go mir na,

Ce ta tu ia, Ga la ta и дру гим. По ло жај гр бо ва сли-

чан је по ло жа ју гр ба на Би стри ци: грб Сте фа -

на Ве ли ког сме штен је на зво ну ку ле из над

глав ног ула за. На Ce ta tu ia-у је си ту а ци ја иста

јер је на ци о нал ни грб сме штен на глав ном зво -

ну. Грб, у ства ри, пред ста вља сли ку ве о ма ле -

пе кра љев ске кру не.

Ду бље зна че ње ова квог пред ста вља ња не-

о дво ји во је од по себ ног ка рак те ра ру мун ске хе-

рал ди ке. Ов де је по треб но ис та ћи пој мов ну иде -

ју пра во слав не хе рал ди ке у кон тек сту цр кве.

По че ци хри шћан ског гр ба

Пр ва и је ди на ме ста у пра во слав ном све -

ту где се грб по ја вљу је су цр кве у Ср би ји; где

се на ула зу у за ду жби не ко је је гра ди ло плем-

ство ви ди уре зан грб осни ва ча. Ме ђу тим, ова -

кви слу ча је ви су рет ки. Узми мо, ре ци мо, кра-

љев ску за ду жби ну Ла за ри цу, кра љев ску цр кву

Све тог ца ра Ла за ра у Кру шев цу, где је грб уре-

зан на мер мер ним пло ча ма ко је шти те трем, са

обе ње го ве стра не. 

То се по на вља ло за све вре ме вла да ви не

Све тог ца ра Ла за ра, па је та ко и по ста ло на ро -

чи то обе леж је мо рав ског сти ла: исто се мо же

ви де ти и у Хи лан да ру, Ка ле ни ћу и Ра ва ни ци. 
Грб или гр бо ви кне же ве по ро ди це, бу ду ћег

му че ни ка Хре бе ља но ви ћа, дво гла ви орао Не-
ма њи ћа, два зма ја ко ја се љу бе, или рас пе ће,
чи је је по ре кло не ја сно, при сут ни су на де сној
или ле вој стра ни тре ма. То су чуд не, нео бич не

S
им бол гр ба у пра во слав ним зе мља ма нај пре се ја вио у Ср би -
ји. Од вре ме на ка да је срп ска ели та би ла на ста ње на у обла сти-
ма Вла шке и Мол да ви ја, сим бол гр ба све че шће се ја вљао. Ру -

ски гр бо ви на ста ли су под срп ским ути ца јем, из по што ва ња пре ма чу ве ним
срп ским бит ка ма, као што су Ко сов ска бит ка на Ви дов дан, као и из по што-
ва ња пре ма кул ту Све тог ца ра Ла за ра. 

Гр бо ви су у пра во сла вљу би ли сим бол по бо жно сти, а озна ча ва ли су
и дру штве ни пре стиж – као но си о ци не чи јег име на и слу жи ли су у свр ху мо-
ли тве. С дру ге стра не, ми сте ри о зни ка рак тер гр бо ва на стао је због ути ца -
ја пра во слав не дог ме, и то је раз лог што су гр бо ви у Ср би ји, Вла шкој и Мол-
да ви ји уни кат ни сим бо ли.

*Аутор ради на Факултету за историју, Универзитет у Јашију, Румунија 

КУЛА И ГРБ

Стефан Старецу
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сли ке, као што је, ре ци мо, за го нет ни грб у Ра-
ва ни ци, ко ји се на ла зи на тре му и пред ста вља
два ла ва ка ко се љу бе, грб чи је зна че ње очи г-
лед но има ве зе са ри ту а ли ма ини ци ја ци је ви-
те зо ва. 

Из гле да да је ова уло га гр бо ва спо ред на,
на мет ну та ри ту а ли ма и прин ци пи ма пра во-
слав не цр кве, ко ји су про по ве да ли јед на кост
ме ђу љу ди ма и за бра њи ва ли ри ту а ле ини ци ја -
ци је у цр кви, на ме сту пред ви ђе ном за ли тур-
ги ју, иако им пли цит но но се хе рал дич ко зна че -
ње. Грб сим бо ли зу је све ча но усто ли че ње,
од но сно до де љи ва ње ча сти или слу жбе, или
ини ци ја ци ју ко ја је очи глед но хри шћан ске при-
ро де, са ци љем да за шти ти цр кву и хри шћан-
ску др жа ву или цар ство. То зна че ње сте че но је
у вре ме ну вла да ви не Кон стан ти на Ве ли ког, од-
но сно ње го вог ла ба ру ма, за ста ве са Хри сто-
вим мо но гра мом.

Сми сао и зна че ња мно го су ду бљи. У ства -
ри, по сто ји и не у трал ни кон текст, на при мер, да
ли би се мо гло го во ри ти о сво је вр сној по ни зно-
сти или скру ше но сти гр ба, од но сно хе рал ди ке,
ко ја у пра во слав ном све ту по се ду је не ка по-
себ на обе леж ја и по ве зу је пра во слав ну хе рал-
ди ку са су шти ном оно га што хе рал ди ка за пра -
во пред ста вља. 

По треб но је ма ло де таљ ни је об ја сни ти ову
иде ју. На и ме, уко ли ко се ана ли зи ра грб у Би-
стри ца, уоча ва се чи та ва струк ту ра гр ба ко ји се
зо ве Би ко ви у јар му. Он је спе ци фи чан због
кре сте/пер ја ни це и јед ног лич ног гр ба чи ја је
сим бо ли ка већ ана ли зи ра на у [1].

Про бле ма ти ка ко ја пра ти хе рал ди ку на-
шег плем ства је сте оно што не пре кид но иза зи -
ва ин те ре со ва ње за европ ску хе рал ди ку 11–12.
ве ка, јер се од ли ку је искон ским, при род ним,
де ли кат ним об ли ци ма, са ста рим бо љар ским
ам бле ми ма, са жи во ти ња ма или спе ци фич ним
зна ци ма Ру те ни је у Мол да ви ји, а не пред ста -
вља струк ту ре до ве де не до са вр шен ства, ко је
у не ким слу ча је ви ма ис ти чу ди на стич ко срод-
ство или ве зе, као што је то слу чај на За па ду. 

У овом слу ча ју при ка за на је при мар на ини-
ци ја ци ја јер као што ка же про фе сор Ште фан
Го ро веј: „хе рал ди ка је на у ка ко ја има од ре ђе -
не мо ћи по ве за не са ини ци ја ци јом”, а ко је у
пра во слав ном све ту мо гу да бу ду са мо хри ш-
ћан ске, по ве за не са хра бро шћу и ис по ве да-
њем Хри ста. 

Ка да би Ште фан или ње гов хе ралд мо гли
да ста ве штит из Би стри ца на сво је гру ди, штит
под ути ца јем мо ћи ини ци ја ци је, пре ма ре чи ма
про фе со ра Го ро ве ја [3], би ло би то у сла ву

пра во сла вља и за стра ши ва ња не при ја те ља.
Ипак, дух по ни зно сти је оно што ства ра дис кре-
тан, сме ран хер ме тич ки аспект Сте фа но ве хе-
рал ди ке. јер по ре чи ма про фе со ра Го ро веја,
хе рал ди ка је за и ста хер ме тич на на у ка.

Шта ви ше, по ни зност је тај ни аспект пра во-
слав не хе рал ди ке. Пра во слав на хер ме тич на
тра ди ци ја озна ча ва по ни зност су прот ста вље ну
не раз бо ри то сти, ин ди скре ци ји За па да, ко ја је
че сто узрок ин три га, за ви сти и остра шће но сти,
без тре нут ка ми ра, без хра бро сти и со ли дар но-
сти у бор би. 

Сло бод ни ма со ни се бе сма тра ју дис крет-
ни ма, али су у ства ри на ме тљи ви јер њи хо ва
дис кре ци ја ни је обе ле же на по ни зно шћу.

На ша хе рал ди ка је дис крет на. У по ре ђе њу
са за пад ном хе рал ди ком, она по се ду је је дин-
стве ну ди мен зи ју ко ја јој да је уз ви ше ност упра -
во због те по ни зно сти. Тра ди ци ја ње не хер ме-
ти ке огле да се у од но су пре ма по ни зно сти. 

Грб ца ра Ла за ра из Ла за ри це, 
Кру ше вац (фо то гра фи ја из лич не ар хи ве). 

Хе рал дич ки штит при ка зу је са мо 
пер ја ни цу/кре сту, што је спе ци фич на 

осо бе ност. 
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Шта је Лу ка Ар бо ре же лео да по стиг не
пред ста вља њем по ро дич них гр бо ва на свом
над гроб ном спо ме ни ку, на ви дљи вом ме сту, на
бал да хи ну кра љев ске гроб ни це у Пут ни? Њи-
хо ва двој ност је та ко ђе и да ље не ја сна и по ста -
вља се пи та ње да ли би не ки од гр бо ва ње го-
вих же на мо гао да је об ја сни. Да ли је то би ло
ис ти ца ње мо ћи ди на сти је или мо ћи мо ли тве?

Над гроб на сли ка ко ја га пред ста вља као
осни ва ча ко ји но си бар ку да је ја сан од го вор на
ово пи та ње. Ње го во суп тил но осе ћа ње и осе -
ћа ње ње го вих по то ма ка пре ма мо ли тви, у при-
ка за ном гр бу, би ло је оно што је по пр ви пут у
све ту отво ре но из ме ни ло спе ци фич ни до при-
нос пра во сла вља ме ђу на род ној хе рал ди ци.
Ње го во зна че ње се по ме ра од вој ног, узе тог из
дру штве ног зна че ња, као што је на За па ду, до
зна че ња по ме на, од но сно се ћа ња.

Кроз ово зна че ње ро до слов на ших бо ља -
ра по ста је вр ста по ме на, а гр бо ви из ра зи по ме -
на. Исто зна че ње при ме ће но је и у слу ча ју зво -
на у Би стри ци. У цен трал ном де лу гро ба

Сте фа на Ве ли ког у Ра да у ци не ма уре за ног гр -
ба, али се на пр во бит ним нат пи си ма још мо гу
на зре ти обри си два би ка. Не но си ли и то зна -
че ње по ме на? Да, но си, и то је је дин ствен до-
при нос Мол да ви је уни вер зал ној хе рал ди ци. То
зна че ње по ме на, ко је об у хва та све – др жа ву,
на ци ју, по ре кло, срод ство и по ко ра ва ње, ком-
плет но би ће чо ве ка.

На ша хе рал ди ка има ми сте ри о зно зна че -
ње. Зво но из Би стри ца мо гло би ме та фо рич но
да пред ста вља Сте фа но во ср це, ко је уз звук
зво на сла ви име Хри ста, а све је то пред ста в-
ље но сим бо ли ком гр ба. 

На ша хе рал ди ка има и зна че ње од бра не.
Грб се ста вља на глав ну од брам бе ну ку лу ла-
вре, где је, та ко ђе из ра зу мљи вих раз ло га, и ка-
пе ла Све тог Јо ва на Но во му че ни ка, бра ни о ца
Мол да ви је од два ве ли ка тра ди ци о нал на не-
при ја те ља – ка то ли чан ства, пред ста вље ног у
ли ку лу ка вих Ла ти на, и исла ма.

Ов де се ра ди о иде ји за ве ре у ле ген ди о
Ро ма ну и Вла ха ту, те та ко зва ној „злат ној тка ни -

Мол дав ски грб Ге ор ги ја Сте фа на из Че та ту ја, у Ја ши ју лич на фо то гра фи ја. 
Крст као јед но став на кру на на ро чи то је за ни мљив.
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ни”, про тив ко је је устао Сте фан Ве ли ки на је -
дан та ко уз о ран и са вр шен, чист на чин, као ис-
по вед ник пра во сла вља оли че ног у ви те штву и
раз бо ри то сти. Ту се ви ди на ко ји се на чин ко-
декс Све тог Лу ја из ра жа ва у љи ља ну на Сте-
фа но вом гр бу и ко ји му, пре ма ре чи ма Сте фа -
на Го ро ве ја, та ко до бро при ста је.

Пра ва хе рал ди ка у пра во слав ном све ту
мо же се на ћи са мо у Ср би ји, Вла шкој, Мол да-
ви ји и Ру си ји. Пр ва ди на сти ја у Ср би ји ко ја је
има ла грб је сте ди на сти ја Ла за ре ви ћа. Ови гр -
бо ви мо гу се ви де ти на ка ме њу тре ма, а не из -
над ула за. У Мол да ви ји по сто ји са мо јед на цр -
ква са пле мић ким гр бом на спо ља шњем де лу
гра ђе ви не (као што је по ме ну то у књи зи го спо -
ђе Се ке ли „Са вет ни ци Пе тра Ра ре ша”). 

У Ру си ји све до до ба Пе тра Ве ли ког ни је
би ло гр бо ва на спо ља шњим де ло ви ма гра ђе-
ви на. Шта озна ча ва основ ну иде ју Је ван ђе ља,
где се сла ва од ре ђе не по ро ди це не по ка зу је
отво ре но. Пра во слав на кон цеп ци ја о по ро ди ци
је ја сна. Она не при зна је плем ство у на ци о нал-
ном ме та фи зич ком сми слу, већ је за сно ва на на
јед на ко сти. Је ди ни усту пак био је мо гућ за ос-
ни ва че ко ји има ју до зво лу да сли ка ју и пи шу на
ула зу цр кве и чи ји по том ци на ста вља ју да је
пот по ма жу. 

У цр кви Ба ли не шти спо ми њу се пре ци кан-
це ла ра Та у та. Ме ђу тим, пра во слав на цр ква не
при хва та иде ју о пле мић ком по ре клу. Осим у слу-
ча ју кра љев ских по ро ди ца, што је ути цај за пад ног
по и ма ња кра љев ског по ре кла, ко је је знат но де-
мо кра ти зо ва но мо гућ но шћу до ла ска на власт
ван брач ног си на или ин ди рект них ро ђа ка. 

Нај о чи глед ни ји знак ко ји се по ве зу је са
ста вом пра во слав не цр кве пре ма плем ству је -
сте за бра на да ри ва ња чи но ва у цр кви, што
пред ста вља основ ну раз ли ку у по ре ђе њу са
ка то лич ком је ре си.

Цр ква то ле ри ше дру штве ну хи је рар хи ју,
али не пре но си и не под ра зу ме ва све тост
плем ства. То је иза зва ло из ве стан пре кид у
хро но ло ги ји ру мун ских бо ља ра, не пре кид у
би о ло шком сми слу, већ у сми слу да ни је осно-
ва на јед на за тво ре на пле мић ка кла са ко ја би
би ла одр жа ва на на од го ва ра ју ћи на чин. Сва ки
бо га ти Грк мо гао је да по ста не бо љар, што се
за сни ва ло на уни вер зал ној јед на ко сти ме ђу
љу ди ма, и то је био дар цр кве, не мо гућ у ка то-
лич ком све ту. Он је при ман је у слу жбу Хри сто -
ве исти не, у хри шћан ским др жа ва ма Мо да ви -
ји и Вла шкој. 

Пра во слав на дру штва ни су то ле ри са ла
по ка зи ва ње хе рал дич ког зна ме ња на пе ча ти ма
и раз ви ја ла су скри ве ну хе рал ди ку, стра стве ну,
ро ман тич ну, без обе леж ја др жав них или кра-
љев ских ду жно сти, као што је то би ло на За па -
ду. У ра ном сред њем ве ку, у до ба Не ма њи ћа,
из гле да ло је да ће се хе рал ди ка про ши ри ти на
на чин ко ји је свој ствен на За па ду, али је ипак
по бе ди ла пра во слав на ви зан тиј ска иде ја о ап-
со лут ној јед на ко сти. По ро дич ни грб је та ко по-
стао др жав но обе леж је, а сам по ро дич ни грб је
по ла ко не ста јао, као у слу ча ју Мол да ви је, где
је већ на кон вла да ви не Ла пу шне а нуа ње го ва
упо тре ба не ста ла (у Вла шкој се то до го ди ло
мно го ра ни је). Др жа ва је при хва ће на као бор-
бе на за јед ни ца, ко ја се бо ри за ис ку пље ње
пра во слав них хри шћа на у Ото ман ској им пе-

Грб Сте фа на То ма ше ви ћа 
(Усту пио Дра го мир Ацо вић, Хе рал ди ка Ср би је)
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ри ји, али не ма ис ти ца ња по је дин ца ни ти ње го -
ве по ро ди це. Ов де је при сут но јед но ши ро ко
по и ма ње ко је одо бра ва и под сти че цр кве ну
бор бе ну за јед ни цу ко ју пред ста вља др жа ва, на
ра чун хе рој ске ин ди ви ду ал но сти прин ца или
пле ми ћа. 

По сто је гр бо ви ко је на ла зи мо на ку ли а не
на цр кви, као што је слу чај гр ба на зво ну у Би-
стри ци. Зна че ње ку ле је од брам бе но, за штит-
нич ко и сим бо ли зу је моћ осни ва ча цр кве, на
исти на чин као и по ру ка ко ју пре но си зво но и
део цр кве где се оба вља ли тур ги ја. При ка зан је
др жав ни грб, од ко јег је оста ла са мо кре-
ста/пер ја ни ца. Лич ни гр бо ви вла да ра, на при-
мер Сте фа нов, ни су јав но при ка за ни. Грб ко ји
се на ла зи на зво ну у Би стри ти ни ко не мо же да
ви ди, што пред ста вља по ни зност, скру ше ност
хе рал ди ке код хри шћан ских пра во сла ва ца, Ср -
ба и Сте фа на Ве ли ког.

На Ато су грб се на ла зи на књи зи ко ју са мо
мо на си мо гу да ко ри сте (чак по сто ји и мо гућ-
ност да је ура ђе на за зо гра фа чи је нам по ре -
кло ни је по зна то), а на Је ван ђе ле из ма на сти -
ра Ху мор не ма гр ба; ца ре ва ти ту ла ни је
ис так ну та, а не ма је ни на ула зном нат пи су ис-
пи са ном кра сно пи сом. 

На над гроб ним спо ме ни ци ма не ма гр бо ва,
већ са мо кр сто ви. Ни ко ни је ишао у рај због
пле мић ког по ре кла, већ због сво јих де ла. На ци -
о нал не ико не ни су сли ка не. На ци о нал ни грб се
рет ко на ла зи из над ула за за ду жби не. По не-
кад се на ула зу мо же ви де ти са мо нат пис, у ко -

Грб Ра ду цел Ма ре у ма на сти ру 
Де а лу на ла зи се на ку ли, исто као 

и грб Мол да ви је у Мол до ви ци, 
Дра го мир ни, Че та цу ји, Га ла ци, Пут ни итд.
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ме име осни ва ча ни је ис так ну то и оно се гу би
из ме ђу ре да ка по бо жног се ћа ња. Све има
скру ше но зна че ње. Ма теј Ба са ра бје је ди ни ко -
ји је по ка зао свој грб као ди на стич ки ам блем
(ма да је ста ри штит Ба са ра бо вих за у век из гу -
бљен) на над гроб ном спе ме ни ку ко ји је на пра -
вљен у за пад њач ком сти лу. У 19. ве ку ру ски
ути цај је очи гле дан. 

За кљу чак

Ср би ја је отво ри ла пут при ла го ђа ва ња хе-
рал ди ке пра во слав ној цр кви. Овај пут под ра зу-
ме ва по ни зан и дис кре тан ка рак тер при ка зи ва -
ња гр бо ва. То за и ста по ка зу је да је Ср би ја,
зе мља Све тих кра ље ва, до при не ла раз во ју хе-
рал ди ке и ро ђе њу јед не но ве гра не, пра во-
слав не хе рал ди ке, ко ја је чи ста и до сто јан-
стве на, за раз ли ку од езо те рич ног ка рак те ра
хе рал ди ке на За па ду. 

Ли те ра ту ра
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Грб Мол да ви је из вре ме на вла да ви не Ми ро на Бар нов ши ја 
у Дра го мир ни (фо то гра фи ја из лич не ар хи ве). То је мо дел из Че та цу је. 

Сви при ме ри из Мол да ви је су са ку ла, осим у слу ча ју Сла ти не.



P
адобрани су најједноставније на-

праве за успоравање људи, те-

рета или ваздухоплова још од

њихове прве употребе крајем 18. века. Њихо-

ва конструкција се, уопштено, састоји од плат-

на и носећих конопаца и много је једноставнија

од конструкције ваздухоплова. Међутим, та

једноставност чини њихову аеродинамику ком-

пликованијом од аеродинамике ваздухоплова.

Ваздухоплови су крута тела која у свом крета-

њу отклањају ваздушну струју око себе. Падо-

бран у процесу отварања не само да отклања

струју ваздуха већ и поприма разне комплико-

ване облике који се континуално мењају, а дик-

тирани су струјом коју сами стварају. Сам про-

цес је нестационаран и представља стоха-

стичку појаву. Силе у отварању падобрана

могу бити тако велике да доводе до цепања па-

добрана и повреда људи или оштећења тере-

та. Сложеност појаве и немогућност довољно

P
роцес испитивања падобрана (или његових компоненти)

проводи се према одређеној методологији која је дефини-

сана стандардима. Сврха испитивања је доношење оцене о

испитиваном средству, на основу компарације установљених карактери-

стика падобрана и карактеристика прописаних релевантним захтевима,

прописима или стандардима. За мерење одређених карактеристика па-

добрана користи се специфична мерна опрема која се користи и при ис-

питивању других врста средстава, али и мерна опрема која је прилагође-

на само за ту намену. Испитивање појединих перформанси захтева

специфичне атмосферске услове.

*Аутори раде у Техничком опитном центру

МЕТОДОЛОГИЈА ИСПИТИВАЊА
ПАДОБРАНА

Потпуковник Саша Тирнанић, дипл. инж., 
Капетан Ђорђе Јанкулоски, дипл. инж.
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поуздане теоријске анализе императивно за-

хтевају испитивање падобрана ради одређи-

вања његових перформанси.

Процес испитивања падобрана (или ње-

гових компоненти) спроводи се према одре-

ђеној методологији која је дефинисана стан-

дардима. Методологија, као и стандарди,

зависи од намене падобрана, према чему се

они могу поделити на људске, теретне и спе-

цијалне. У овом раду описана је општа мето-

дологија испитивања људских падобрана.

Људски падобрани састоје се од компо-

ненти које представљају скуп основних и оста-

лих компоненти падобрана. Основне компо-

ненте падобрана су главна купола, резервна

купола, ранац главне и резервне куполе са си-

стемом веза падобрана и слободни крајеви

система веза. Остале компоненте па-

добрана су: клизајућа марамица, на-

влака куполе, контејнер куполе, ручице

за активирање главне и резервне ку-

поле, мекани пилот падобранчић и пи-

лот падобранчић са опругом, ручица за

одбацивање главне куполе, уже –

гуртна за принудно активирање главне

куполе и гуртна за аутоматско отва-

рање резервне куполе. Слободни

крајеви система веза падобрана су

гуртне за чији један крај се повезују но-

сећи конопци главне или резервне ку-

поле, а други крај чини спој са систе-

мом веза.

СТАНДАРДИ

Постоји неколико стандарда који се

користе за испитивање људских падо-

брана. Ваздухопловне власти земаља

Европске уније (CAA), САД (FAA), као и

Републике Србије (Директорат цивил-

ног ваздухопловства) прописују да се

падобрани (и њихове компоненте) могу

користити само ако су произведени по

техничким стандардима JTSO-C23 (Ев-

ропска унија), односно TSO-C23 (САД).

Наведени технички стандарди прописују

да се испитивање падобрана мора из-

вршити према стандарду SAE AS8015B

из 1992. године, који се односи само на ре-

зервне падобране и падобране за спасавање.

Испитивање главних падобрана није дефини-

сано посебним стандардом. Падобрани наме-

њени војсци САД испитивани су према стан-

дарду MIL-STD-858, а по његовом укидању

1995. године, испитивање се врши према спе-

цификацији MIL-DTL-6645. У Војсци Србије

користе се стандард СНО 4418 и прописи о

квалитету производа (ПКП) за конкретне ти-

пове падобрана домаће производње.

МЕТОДОЛОШКИ ПРИКАЗ ИСПИТИВАЊА

Сврха испитивања је доношење оцене о

испитиваном средству, на основу компарације

установљених карактеристика падобрана и ка-

Слика 1. Испитивање школско-борбеног 
падобрана УМ-1 са торбом за терет. 
Падобранац је опремљен дигиталним 

аквизиционим системом.
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рактеристика прописаних релевантним захте-

вима, прописима или стандардима.

Обим испитивања зависи од врсте испи-

тивања (завршна, верификациона, хомолога-

циона, функционална, трупна), а најобимнија

су завршна испитивања прототипа падобрана.

Уопштено, поступак испитивања прототипа па-

добрана састоји се од следећих фаза: при-
преме за испитивање, испитивања на земљи,
испитивања у лету и израде извештаја о ис-
питивању.

ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Фаза припреме за испитивање обухвата:

– упознавање са предметом испитивања,

– израду програма и плана испитивања,

– одабир и уградњу мерне опреме.
Упознавање са предметом испитивања са-

стоји се од утврђивања комплетности достав-
љене документације у складу са захтевима ре-
левантних прописа, као и утврђивања ком-
плетности достављеног средства према тех-
ничкој документацији.

Програмом и планом испитивања дефи-

нишу се: циљеви испитивања, критеријуми за

оцену средства, методе испитивања, конфигу-

рације испитиваног средства, услови испити-

вања, активности, потребна средства за реа-

лизацију испитивања, као и носиоци мате-

ријалног обезбеђења. Програм и план испити-

вања израђује инжењер, који води испитивање,

у сарадњи са опитним падобранцима, који

имају извршну улогу. Након одобравања про-

грама и плана испитивања издају се писани за-

даци опитним падобранцима.

Одабир мерне опреме врши се у зависно-

сти од параметара који су потребни за доно-

шење оцене о испитиваном средству. За до-

бијање података са испитивања у лету користе

се аналогни аквизициони систем, који није ПЦ

компатибилан, дигитални аквизициони систем

и земаљски оптотеодолитски систем који омо-

гућава спољна трајектографска мерења, ме-

рењем координата у простору. За сва испити-

вања падобрана у лету неопходно је

обезбедити снимање видео-камером.

ИСПИТИВАЊЕ НА ЗЕМЉИ

Пре преласка на фазу испитивања у лету

неопходно је утврдити да је падобран у потпу-

Снимио И. САЛИНГЕР
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ности израђен према достављеној документа-

цији и да конструктивна решења падобрана

омогућују безбедно извршење скока. Фаза ис-

питивања на земљи обухвата:

– проверу спољног изгледа и димензија,

– проверу масе,

– паковање падобрана,

– испитивање погодности падобрана за

руковање,

– мерење силе активирања падобрана по-

моћу ручице за активирање и

– проверу утицаја околине.

Испитивање на земљи отпочиње визу-

елном провером спољног изгледа и димензија,

упоређивањем делова и склопова падобрана

са достављеном конструкционом документа-

цијом. Мере се основни делови падобрана и

утврђује се да ли измерене вредности одгова-

рају димензијама на техничким цртежима. 

Након почетне провере изгледа и димен-

зија падобран се пакује према достављеном

упутству. Паковање падобрана је неопходно

не само да би се добила потребна конфигура-

ција за испитивање већ се том приликом могу

уочити сви евентуални пропусти конструкције

који могу довести до отказа падобрана (или

његовог дела) у фази испитивања у лету. При-

ликом паковања контролише се и упутство за

паковање у смислу прегледности, потпуности и

јасноће наведених информација и слика које

треба што боље да илуструју процес паковања.

Спакован падобран, припремљен за скок,

ставља се на падобранце различитих висина и

грађе, који треба да представљају репрезен-

тативну групу корисника, и проверава се мо-

гућност подешавања система веза падобрана,

као и несметан приступ уређајима за активи-

рање главног и резервног падобрана. Том при-

ликом врши се и мерење силе потребне за ак-

тивирање главног и резервног падобрана

помоћу ручице, тако што се за одговарајућу

ручицу прикачи динамометар са записом мак-

сималне измерене вредности и ручица по-

влачи. За сваку ручицу врши се неколико ме-

рења – најмањег и највећег отпора повлачењу

ручице. Стандардима су прописане најмање и

највеће вредности силе потребне за активи-

рање ручица, како би се избегло самоактиви-

рање падобрана, односно немогућност по-

Слика 2. Падобранска лутка припремљена за бацање из хеликоптера
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влачења ручице за активирање услед преко-

мерне силе. 

Провера утицаја околине врши се у тер-

мокомори и састоји се од активирања падо-

брана након његовог излагања екстремним

температурама у одређеним временским пе-

риодима, који су прописани стандардима.

По успешном завршетку фазе испитивања

на земљи прелази се на фазу испитивања у лету.

ИСПИТИВАЊЕ У ЛЕТУ

Испитивање у лету обухвата:

– испитивање функционалности,

– испитивање чврстоће падобрана и

– испитивање перформанси.

Испитивање функционалности врши се

сциљем да се утврди да ли конструктивне ка-

рактеристике падобрана омогућавају несме-

тану, поуздану и безбедну употребу приликом

свих врста скокова и из свих типова ваздухо-

плова за које је намењен испитивани тип па-

добрана. 

Прве скокове не изводе опитни падо-

бранци већ се за те потребе користи падо-

бранска лутка, која представља људски торзо

и која симулира човека масе 80 килограма

(слика 2). Приликом десантирања (бацања)

лутке мери се време отварања падобрана и

Слике 3 и 4. На сликама је приказан процес отварања куполе падобрана типа „крило”. 
Обe графикe су синхронизованe по времену.
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посматра правилност и поузданост процеса

отварања и лета падобрана. 

Када се установи да се падобран поуздано

и правилно отвара на „сцену” ступају опитни

падобранци. Они се постепено упознавају са

понашањем новог падобрана тако што прве

скокове са самосталним активирањем (прили-

ком којег падобранац самостално врши акти-

вирање главне куполе помоћу ручице, тзв. сло-

бодно дејство) изводе са отварањем

падобрана након кратког слободног пада у

трајању до 5 секунди (кратке задршке у отва-

рању). Након неколико скокова време прове-

дено у планираном слободном паду проду-

жава се до двадесет секунди (дуга задршка у

отварању). За то време падобранац уочава

како му ранац падобрана са системом веза

„лежи” на телу, односно његово понашање и

могућност ограничавања покрета тела.

Испитивање чврстоће падобрана врши се

тестом преоптерећења. За тај тест користи се

иста падобранска лутка као и за испитивање

функционалности падобрана с тим да се у

лутку додају оловни тегови како би јој се по-

већала маса. Маса лутке зависи од носивости

испитиваног падобрана и стандарда који се

користи при испитивању, а већа је за 20% до

50% од предвиђене максималне носивости па-

добрана. При испитивању чврстоће, поред

масе веома је важна и брзина десантирања па-

добранске лутке, која је такође дефинисана

стандардима, а није мања од максималне

брзине предвиђене за отварање падобрана

(око 280 km/h). Тест је успешан само уколико

падобран не претрпи никаква оштећења.

Након извршених функционалних испити-

вања прелази се на фазу одређивања перфор-

манси главних и резервних купола, а то су:

– време отварања (totv),

– пут отварања (ΔH),

– максимално успорење (a),

– вертикална брзина (w),

– хоризонтална брзина (V),

– финеса (f),

– стабилност,

– време заокрета (tz).

Дефиниција времена отварања куполе за-

виси од примењеног стандарда. Према ста-

ријим стандардима време отварања пред-

ставља време од почетка процеса отварања

до потпуно отворене куполе, док према но-

вијим стандардима представља време од по-

четка процеса отварања до функционално

отворене куполе, што значи да је купола до-

вољно отворена да обезбеди вертикалну

брзину једнаку или мању од 7,3 m/s. Време от-

варања добија се директним мерењем вре-

мена са видео-снимка или одређивањем

брзине помоћу оптотеодолита.

Слика 5. Финеса падобрана типа „крило”
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Пут отварања представља губитак висине

у процесу отварања куполе. Добија се одузи-

мањем висине завршетка процеса отварања

(H2) од висине почетка процеса отварања (H1):

ΔH= H2-H1 (1)

Максимално успорење (динамички удар) у

процесу отварања добија се као збир вредно-

сти вектора интензитета убрзања за осе коор-

динатног система падобранске лутке или па-

добранца:

(2)

Максимално успорење може се одредити

на основу снимка аналогног аквизиционог си-

стема, дешифрацијом промене убрзања по

осама лутке у функцији времена или директ-

ним очитавањем записа дигиталног аквизи-

ционог система.

Вертикална брзина одређује се као однос

измерене промене висине и потребног вре-

мена. Рачуна се просечна вредност за висин-

ску разлику од најмање 30 m, кориговано на

стандардне услове атмосфере:

w =ΔH /Δt (3)

Вертикална брзина може се одредити на

основу координата добијених оптотеодолит-

ским аквизиционим системом или на основу

записа висине у функцији времена дигиталног

аквизиционог система.

Хоризонтална брзина одређује се као од-

нос пређеног хоризонталног растојања и по-

требног времена. Рачуна се просечна вред-

ност за висинску разлику од најмање 30 m, ко-

риговано на стандардне услове атмосфере:

V =ΔS /Δt (4)

Хоризонтална брзина се може одредити

на основу координата добијених оптотеодо-

литским аквизиционим системом.

Финеса падобрана се одређује као однос

хоризонталне и вертикалне брзине: 

f = V / w (5)

Одређивање финесе састоји се у одређи-

вању хоризонталне и вертикалне брзине на

начин како је претходно описано.

Стабилност куполе одређује се на основу

мерења највећег угла отклона куполе при

клаћењу, угла између осе куполе и вертикалне

равни. Купола је стабилна уколико је наведени

угао мањи од 15º. За испитивање се користи

падобранска лутка чија маса треба да одго-

вара половини максималне носивости куполе.

Време заокрета представља време од мо-

мента максималног повлачења командног ко-

нопца куполе до постизања положаја куполе од

360º у односу на почетни положај. Време се од-

ређује на основу видео-снимка заокрета. За-

окрети се раде у леву и десну страну.

Слике 6  и 7. Компоненте аналогног аквизиционог система, фото-регистратор 
и мерни претварачи, постављени у падобранску лутку

/ / / // / /  ( ( (
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Временски услови за испитивање

Испитивање појединих перформанси па-

добрана, као што су хоризонтална брзина, фи-

неса и време заокрета, захтевају специфичне

временске услове за добијање валидних ре-

зултата. Ти временски услови подразумевају

мирну атмосферу са добром видљивошћу, без

термичких кретања и са врло слабим кон-

стантним ветром. Такви услови најчешће се

могу остварити у раним јутарњим сатима.

АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМИ

У процесу испитивања падобрана користе

се следећи аквизициони системи:

– аналогни аквизициони систем,

– дигитални аквизициони систем,

– земаљски оптотеодолитски аквизициони

систем.

Аналогни аквизициони систем

Аналогни аквизициони систем настао је

интеграцијом мерне опреме, која се користила

за испитивања ваздухоплова у лету, и падо-

бранске лутке. Конфигурацију аналогног акви-

зиционог система чини фото-регистратор

А-2323 и мерни претварачи. 

Фото-регистратор постављен је у сто-

мачни део лутке који је предвиђен за уметање

оловних тегова за повећање масе лутке.

Садржи стални извор светлости, три стално

уграђена индикатора, који служе за регистро-

вање временске базе и дискретних сигнала за

означавање карактеристичних момената ис-

питивања и касету фото-осетљивог папира.

Напајање се врши из засебног акумулатора

(батерија). 

Мерни претварачи за мерење убрзања у

три осе су посредством круте везе интегри-

сани у падобранску лутку (сликe 2 и 3). Наме-

њени су за испитивања ваздухоплова у лету и

у потпуности испуњавају MIL стандарде по пи-

Слика 8. Оптотеодолитски систем



129

тању поузданости и тачности показивања у

екстремним температурним условима, као и у

условима вибрација. Функционална зависност

излазног напона акцелерометара од убрзања

је линеарна. 

ОПТОТЕОДОЛИТСКИ 

АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ

Оптотеодолитски систем „Skytrack” (слика

8) јесте аквизициони систем велике тачности и

служи за мерење координата објеката у лету.

Користи се за испитивање ваздухоплова,

убојних средстава и падобрана. Систем се са-

стоји од две теодолитске станице које су по-

стављају на прецизно дефинисаним лока-

цијама, на растојању од 2 до10 km. 

Сваку станицу чине оптички теодолит и

управљачка јединица. У склопу једне теодо-

литске станице налази се главна управљачка

станица преко које се врши целокупна хард-

верско-софтверска интеграција система. У току

снимања путање објекта оба теодолита прате

објекат. Измерени елементи координата запи-

сују се на филмске траке

брзих камера, магнетну тра-

ку или диск рачунара. Обра-

дом снимљеног материјала,

методом триангулације на

основу измерених углова ази-

мута и елевација са обе тео-

долитске станице, добија се

путања сниманог објекта у

координатном систему, чији је

почетак на месту једног од

теодолита, а осе су ори јенти-

сане према истоку, северу и

зениту.

Софтвер теодолитског

система омогућује обраду

измерених параметара са

различитом каденцом,  што

обезбеђује прецизнију ква-

литативну анализу. Секун-

дарном обрадом података о

путањи преко прве и друге

деривације могуће је добити

податке о брзини и убрзању

сниманог објекта.

У условима добре вид-

љивости теодолитски систем

има могућност праћења па-

добранца до 3 km. На основу

вишегодишњег искуства и

обављеног великог броја ме-

рења у различитим усло-

вима, апсолутна грешка ме-

рења за наведено одстојање

може се дефинисати као

мања од 20 cm.

LOGISTIKA

Слика 9. Дигитални аквизициони систем 
постављен на падобранца
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ДИГИТАЛНИ 
АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ

Дигитални аквизициони систем састоји се

од уређаја за прикупљање, обраду и анализу

података (Data Logger – Логер) и интегрисаног

претварача линеарног убрзања и претварача

висине. На уређај се истовремено могу при-

кључити до 4 претварача која су са њим ком-

патибилна. Поред тога, уређај подржава и 2

претварача температуре и 1 напонски претва-

рач, за које су намењени посебни улази. Логер

је ручни уређај, потпуно самосталан у раду,

који се напаја сопственом допуњивом бате-

ријом. Ради лакше употребе на њега се, преко

USB порта, могу прикључити миш или таста-

тура. Преко истог порта може се прикључити

на рачунар или штампач, а за обраду података

може се користити посебан софтвер.

Логер се, за потребе испитивања у лету,

поставља у спољни џеп посебно направљеног

прслука. У четири унутрашња џепа прслука

постављају се мерни претварачи. Посредством

прслука систем се поставља на падобранца и

он се може користити за испитивање процеса

отварања било ког падобрана, као и његове

вертикалне брзине (слика 9).

За испитивање резервних купола и сила у

слободним крајевима система веза користи се

падобрански систем са двоструким одбацива-

њем (Double Cutaway), који поред главне и ре-

зервне куполе поседује грудни резервни падо-

бран (друга резервна купола). На том систему

интегрисани су индикатори силе који се по-

средством посебног конектора спајају са диги-

талним аквизиционим системом. Опитни падо-

бранац са овим системом има могућност да

приликом испитивања резервне куполе, уко-

лико дође до неправилности у њеном функ-

ционисању (отказа), одбаци испитивану куполу

и отвори другу, познату и проверену резерву.

Такође, падобранац има могућност да безбедно,

у лету, провери функционисање гуртне за ауто-

матско отварање резервне куполе (RSL). Од-

бацивање главне и активирање резервне ку-

поле раније се изводило искључиво ради

спасавања живота, а сада се могу изводити

ради испитивања, обуке и тренаже падобранца. 

Закључак

Процес испитивања падобрана (или њего-

вих компоненти) спроводи се према одређеној

методологији која је дефинисана стандардима.

Сврха испитивања јесте доношење оцене

о испитиваном средству, на основу компара-

ције установљених карактеристика падобрана

и карактеристика прописаних релевантним за-

хтевима, прописима или стандардима.

Уопштено, поступак испитивања падобрана

састоји се од неколико фаза: припреме за ис-

питивање, испитивања на земљи, испитивања

у лету и израде извештаја о испитивању.

За мерење одређених карактеристика па-

добрана користи се специфична мерна опрема

која се користи и при испитивању других врста

средстава, али и мерна опрема која је прила-

гођена само за ту намену.

Испитивање појединих перформанси за-

хтева специфичне атмосферске услове.

Методологија испитивања падобрана ос-

мишљена је тако да узима у обзир екстремне

услове његове експлоатације ради оствари-

вања високе поузданости рада свих компо-

ненти, али се, и поред тога, у пракси дешавају

непредвиђени случајеви и несреће. Стога је

потребно пратити сваки тип падобрана током

његовог животног века како би се утицај фак-

тора технике свео на минимум и унапредила

методологија испитивања.
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P
адобрани су најједноставније на-

праве за успоравање људи, те-

рета или ваздухоплова још од

њихове прве употребе крајем 18. века. Њихо-

ва конструкција се, уопштено, састоји од плат-

на и носећих конопаца и много је једноставнија

од конструкције ваздухоплова. Међутим, та

једноставност чини њихову аеродинамику ком-

пликованијом од аеродинамике ваздухоплова.

Ваздухоплови су крута тела која у свом крета-

њу отклањају ваздушну струју око себе. Падо-

бран у процесу отварања не само да отклања

струју ваздуха већ и поприма разне комплико-

ване облике који се континуално мењају, а дик-

тирани су струјом коју сами стварају. Сам про-

цес је нестационаран и представља стоха-

стичку појаву. Силе у отварању падобрана

могу бити тако велике да доводе до цепања па-

добрана и повреда људи или оштећења тере-

та. Сложеност појаве и немогућност довољно

P
роцес испитивања падобрана (или његових компоненти)

проводи се према одређеној методологији која је дефини-

сана стандардима. Сврха испитивања је доношење оцене о

испитиваном средству, на основу компарације установљених карактери-

стика падобрана и карактеристика прописаних релевантним захтевима,

прописима или стандардима. За мерење одређених карактеристика па-

добрана користи се специфична мерна опрема која се користи и при ис-

питивању других врста средстава, али и мерна опрема која је прилагође-

на само за ту намену. Испитивање појединих перформанси захтева

специфичне атмосферске услове.

*Аутори раде у Техничком опитном центру

МЕТОДОЛОГИЈА ИСПИТИВАЊА
ПАДОБРАНА

Потпуковник Саша Тирнанић, дипл. инж., 
Капетан Ђорђе Јанкулоски, дипл. инж.
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поуздане теоријске анализе императивно за-

хтевају испитивање падобрана ради одређи-

вања његових перформанси.

Процес испитивања падобрана (или ње-

гових компоненти) спроводи се према одре-

ђеној методологији која је дефинисана стан-

дардима. Методологија, као и стандарди,

зависи од намене падобрана, према чему се

они могу поделити на људске, теретне и спе-

цијалне. У овом раду описана је општа мето-

дологија испитивања људских падобрана.

Људски падобрани састоје се од компо-

ненти које представљају скуп основних и оста-

лих компоненти падобрана. Основне компо-

ненте падобрана су главна купола, резервна

купола, ранац главне и резервне куполе са си-

стемом веза падобрана и слободни крајеви

система веза. Остале компоненте па-

добрана су: клизајућа марамица, на-

влака куполе, контејнер куполе, ручице

за активирање главне и резервне ку-

поле, мекани пилот падобранчић и пи-

лот падобранчић са опругом, ручица за

одбацивање главне куполе, уже –

гуртна за принудно активирање главне

куполе и гуртна за аутоматско отва-

рање резервне куполе. Слободни

крајеви система веза падобрана су

гуртне за чији један крај се повезују но-

сећи конопци главне или резервне ку-

поле, а други крај чини спој са систе-

мом веза.

СТАНДАРДИ

Постоји неколико стандарда који се

користе за испитивање људских падо-

брана. Ваздухопловне власти земаља

Европске уније (CAA), САД (FAA), као и

Републике Србије (Директорат цивил-

ног ваздухопловства) прописују да се

падобрани (и њихове компоненте) могу

користити само ако су произведени по

техничким стандардима JTSO-C23 (Ев-

ропска унија), односно TSO-C23 (САД).

Наведени технички стандарди прописују

да се испитивање падобрана мора из-

вршити према стандарду SAE AS8015B

из 1992. године, који се односи само на ре-

зервне падобране и падобране за спасавање.

Испитивање главних падобрана није дефини-

сано посебним стандардом. Падобрани наме-

њени војсци САД испитивани су према стан-

дарду MIL-STD-858, а по његовом укидању

1995. године, испитивање се врши према спе-

цификацији MIL-DTL-6645. У Војсци Србије

користе се стандард СНО 4418 и прописи о

квалитету производа (ПКП) за конкретне ти-

пове падобрана домаће производње.

МЕТОДОЛОШКИ ПРИКАЗ ИСПИТИВАЊА

Сврха испитивања је доношење оцене о

испитиваном средству, на основу компарације

установљених карактеристика падобрана и ка-

Слика 1. Испитивање школско-борбеног 
падобрана УМ-1 са торбом за терет. 
Падобранац је опремљен дигиталним 

аквизиционим системом.
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рактеристика прописаних релевантним захте-

вима, прописима или стандардима.

Обим испитивања зависи од врсте испи-

тивања (завршна, верификациона, хомолога-

циона, функционална, трупна), а најобимнија

су завршна испитивања прототипа падобрана.

Уопштено, поступак испитивања прототипа па-

добрана састоји се од следећих фаза: при-
преме за испитивање, испитивања на земљи,
испитивања у лету и израде извештаја о ис-
питивању.

ПРИПРЕМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Фаза припреме за испитивање обухвата:

– упознавање са предметом испитивања,

– израду програма и плана испитивања,

– одабир и уградњу мерне опреме.
Упознавање са предметом испитивања са-

стоји се од утврђивања комплетности достав-
љене документације у складу са захтевима ре-
левантних прописа, као и утврђивања ком-
плетности достављеног средства према тех-
ничкој документацији.

Програмом и планом испитивања дефи-

нишу се: циљеви испитивања, критеријуми за

оцену средства, методе испитивања, конфигу-

рације испитиваног средства, услови испити-

вања, активности, потребна средства за реа-

лизацију испитивања, као и носиоци мате-

ријалног обезбеђења. Програм и план испити-

вања израђује инжењер, који води испитивање,

у сарадњи са опитним падобранцима, који

имају извршну улогу. Након одобравања про-

грама и плана испитивања издају се писани за-

даци опитним падобранцима.

Одабир мерне опреме врши се у зависно-

сти од параметара који су потребни за доно-

шење оцене о испитиваном средству. За до-

бијање података са испитивања у лету користе

се аналогни аквизициони систем, који није ПЦ

компатибилан, дигитални аквизициони систем

и земаљски оптотеодолитски систем који омо-

гућава спољна трајектографска мерења, ме-

рењем координата у простору. За сва испити-

вања падобрана у лету неопходно је

обезбедити снимање видео-камером.

ИСПИТИВАЊЕ НА ЗЕМЉИ

Пре преласка на фазу испитивања у лету

неопходно је утврдити да је падобран у потпу-

Снимио И. САЛИНГЕР
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ности израђен према достављеној документа-

цији и да конструктивна решења падобрана

омогућују безбедно извршење скока. Фаза ис-

питивања на земљи обухвата:

– проверу спољног изгледа и димензија,

– проверу масе,

– паковање падобрана,

– испитивање погодности падобрана за

руковање,

– мерење силе активирања падобрана по-

моћу ручице за активирање и

– проверу утицаја околине.

Испитивање на земљи отпочиње визу-

елном провером спољног изгледа и димензија,

упоређивањем делова и склопова падобрана

са достављеном конструкционом документа-

цијом. Мере се основни делови падобрана и

утврђује се да ли измерене вредности одгова-

рају димензијама на техничким цртежима. 

Након почетне провере изгледа и димен-

зија падобран се пакује према достављеном

упутству. Паковање падобрана је неопходно

не само да би се добила потребна конфигура-

ција за испитивање већ се том приликом могу

уочити сви евентуални пропусти конструкције

који могу довести до отказа падобрана (или

његовог дела) у фази испитивања у лету. При-

ликом паковања контролише се и упутство за

паковање у смислу прегледности, потпуности и

јасноће наведених информација и слика које

треба што боље да илуструју процес паковања.

Спакован падобран, припремљен за скок,

ставља се на падобранце различитих висина и

грађе, који треба да представљају репрезен-

тативну групу корисника, и проверава се мо-

гућност подешавања система веза падобрана,

као и несметан приступ уређајима за активи-

рање главног и резервног падобрана. Том при-

ликом врши се и мерење силе потребне за ак-

тивирање главног и резервног падобрана

помоћу ручице, тако што се за одговарајућу

ручицу прикачи динамометар са записом мак-

сималне измерене вредности и ручица по-

влачи. За сваку ручицу врши се неколико ме-

рења – најмањег и највећег отпора повлачењу

ручице. Стандардима су прописане најмање и

највеће вредности силе потребне за активи-

рање ручица, како би се избегло самоактиви-

рање падобрана, односно немогућност по-

Слика 2. Падобранска лутка припремљена за бацање из хеликоптера
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влачења ручице за активирање услед преко-

мерне силе. 

Провера утицаја околине врши се у тер-

мокомори и састоји се од активирања падо-

брана након његовог излагања екстремним

температурама у одређеним временским пе-

риодима, који су прописани стандардима.

По успешном завршетку фазе испитивања

на земљи прелази се на фазу испитивања у лету.

ИСПИТИВАЊЕ У ЛЕТУ

Испитивање у лету обухвата:

– испитивање функционалности,

– испитивање чврстоће падобрана и

– испитивање перформанси.

Испитивање функционалности врши се

сциљем да се утврди да ли конструктивне ка-

рактеристике падобрана омогућавају несме-

тану, поуздану и безбедну употребу приликом

свих врста скокова и из свих типова ваздухо-

плова за које је намењен испитивани тип па-

добрана. 

Прве скокове не изводе опитни падо-

бранци већ се за те потребе користи падо-

бранска лутка, која представља људски торзо

и која симулира човека масе 80 килограма

(слика 2). Приликом десантирања (бацања)

лутке мери се време отварања падобрана и

Слике 3 и 4. На сликама је приказан процес отварања куполе падобрана типа „крило”. 
Обe графикe су синхронизованe по времену.
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посматра правилност и поузданост процеса

отварања и лета падобрана. 

Када се установи да се падобран поуздано

и правилно отвара на „сцену” ступају опитни

падобранци. Они се постепено упознавају са

понашањем новог падобрана тако што прве

скокове са самосталним активирањем (прили-

ком којег падобранац самостално врши акти-

вирање главне куполе помоћу ручице, тзв. сло-

бодно дејство) изводе са отварањем

падобрана након кратког слободног пада у

трајању до 5 секунди (кратке задршке у отва-

рању). Након неколико скокова време прове-

дено у планираном слободном паду проду-

жава се до двадесет секунди (дуга задршка у

отварању). За то време падобранац уочава

како му ранац падобрана са системом веза

„лежи” на телу, односно његово понашање и

могућност ограничавања покрета тела.

Испитивање чврстоће падобрана врши се

тестом преоптерећења. За тај тест користи се

иста падобранска лутка као и за испитивање

функционалности падобрана с тим да се у

лутку додају оловни тегови како би јој се по-

већала маса. Маса лутке зависи од носивости

испитиваног падобрана и стандарда који се

користи при испитивању, а већа је за 20% до

50% од предвиђене максималне носивости па-

добрана. При испитивању чврстоће, поред

масе веома је важна и брзина десантирања па-

добранске лутке, која је такође дефинисана

стандардима, а није мања од максималне

брзине предвиђене за отварање падобрана

(око 280 km/h). Тест је успешан само уколико

падобран не претрпи никаква оштећења.

Након извршених функционалних испити-

вања прелази се на фазу одређивања перфор-

манси главних и резервних купола, а то су:

– време отварања (totv),

– пут отварања (ΔH),

– максимално успорење (a),

– вертикална брзина (w),

– хоризонтална брзина (V),

– финеса (f),

– стабилност,

– време заокрета (tz).

Дефиниција времена отварања куполе за-

виси од примењеног стандарда. Према ста-

ријим стандардима време отварања пред-

ставља време од почетка процеса отварања

до потпуно отворене куполе, док према но-

вијим стандардима представља време од по-

четка процеса отварања до функционално

отворене куполе, што значи да је купола до-

вољно отворена да обезбеди вертикалну

брзину једнаку или мању од 7,3 m/s. Време от-

варања добија се директним мерењем вре-

мена са видео-снимка или одређивањем

брзине помоћу оптотеодолита.

Слика 5. Финеса падобрана типа „крило”
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Пут отварања представља губитак висине

у процесу отварања куполе. Добија се одузи-

мањем висине завршетка процеса отварања

(H2) од висине почетка процеса отварања (H1):

ΔH= H2-H1 (1)

Максимално успорење (динамички удар) у

процесу отварања добија се као збир вредно-

сти вектора интензитета убрзања за осе коор-

динатног система падобранске лутке или па-

добранца:

(2)

Максимално успорење може се одредити

на основу снимка аналогног аквизиционог си-

стема, дешифрацијом промене убрзања по

осама лутке у функцији времена или директ-

ним очитавањем записа дигиталног аквизи-

ционог система.

Вертикална брзина одређује се као однос

измерене промене висине и потребног вре-

мена. Рачуна се просечна вредност за висин-

ску разлику од најмање 30 m, кориговано на

стандардне услове атмосфере:

w =ΔH /Δt (3)

Вертикална брзина може се одредити на

основу координата добијених оптотеодолит-

ским аквизиционим системом или на основу

записа висине у функцији времена дигиталног

аквизиционог система.

Хоризонтална брзина одређује се као од-

нос пређеног хоризонталног растојања и по-

требног времена. Рачуна се просечна вред-

ност за висинску разлику од најмање 30 m, ко-

риговано на стандардне услове атмосфере:

V =ΔS /Δt (4)

Хоризонтална брзина се може одредити

на основу координата добијених оптотеодо-

литским аквизиционим системом.

Финеса падобрана се одређује као однос

хоризонталне и вертикалне брзине: 

f = V / w (5)

Одређивање финесе састоји се у одређи-

вању хоризонталне и вертикалне брзине на

начин како је претходно описано.

Стабилност куполе одређује се на основу

мерења највећег угла отклона куполе при

клаћењу, угла између осе куполе и вертикалне

равни. Купола је стабилна уколико је наведени

угао мањи од 15º. За испитивање се користи

падобранска лутка чија маса треба да одго-

вара половини максималне носивости куполе.

Време заокрета представља време од мо-

мента максималног повлачења командног ко-

нопца куполе до постизања положаја куполе од

360º у односу на почетни положај. Време се од-

ређује на основу видео-снимка заокрета. За-

окрети се раде у леву и десну страну.

Слике 6  и 7. Компоненте аналогног аквизиционог система, фото-регистратор 
и мерни претварачи, постављени у падобранску лутку

/ / / // / /  ( ( (
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Временски услови за испитивање

Испитивање појединих перформанси па-

добрана, као што су хоризонтална брзина, фи-

неса и време заокрета, захтевају специфичне

временске услове за добијање валидних ре-

зултата. Ти временски услови подразумевају

мирну атмосферу са добром видљивошћу, без

термичких кретања и са врло слабим кон-

стантним ветром. Такви услови најчешће се

могу остварити у раним јутарњим сатима.

АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМИ

У процесу испитивања падобрана користе

се следећи аквизициони системи:

– аналогни аквизициони систем,

– дигитални аквизициони систем,

– земаљски оптотеодолитски аквизициони

систем.

Аналогни аквизициони систем

Аналогни аквизициони систем настао је

интеграцијом мерне опреме, која се користила

за испитивања ваздухоплова у лету, и падо-

бранске лутке. Конфигурацију аналогног акви-

зиционог система чини фото-регистратор

А-2323 и мерни претварачи. 

Фото-регистратор постављен је у сто-

мачни део лутке који је предвиђен за уметање

оловних тегова за повећање масе лутке.

Садржи стални извор светлости, три стално

уграђена индикатора, који служе за регистро-

вање временске базе и дискретних сигнала за

означавање карактеристичних момената ис-

питивања и касету фото-осетљивог папира.

Напајање се врши из засебног акумулатора

(батерија). 

Мерни претварачи за мерење убрзања у

три осе су посредством круте везе интегри-

сани у падобранску лутку (сликe 2 и 3). Наме-

њени су за испитивања ваздухоплова у лету и

у потпуности испуњавају MIL стандарде по пи-

Слика 8. Оптотеодолитски систем
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тању поузданости и тачности показивања у

екстремним температурним условима, као и у

условима вибрација. Функционална зависност

излазног напона акцелерометара од убрзања

је линеарна. 

ОПТОТЕОДОЛИТСКИ 

АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ

Оптотеодолитски систем „Skytrack” (слика

8) јесте аквизициони систем велике тачности и

служи за мерење координата објеката у лету.

Користи се за испитивање ваздухоплова,

убојних средстава и падобрана. Систем се са-

стоји од две теодолитске станице које су по-

стављају на прецизно дефинисаним лока-

цијама, на растојању од 2 до10 km. 

Сваку станицу чине оптички теодолит и

управљачка јединица. У склопу једне теодо-

литске станице налази се главна управљачка

станица преко које се врши целокупна хард-

верско-софтверска интеграција система. У току

снимања путање објекта оба теодолита прате

објекат. Измерени елементи координата запи-

сују се на филмске траке

брзих камера, магнетну тра-

ку или диск рачунара. Обра-

дом снимљеног материјала,

методом триангулације на

основу измерених углова ази-

мута и елевација са обе тео-

долитске станице, добија се

путања сниманог објекта у

координатном систему, чији је

почетак на месту једног од

теодолита, а осе су ори јенти-

сане према истоку, северу и

зениту.

Софтвер теодолитског

система омогућује обраду

измерених параметара са

различитом каденцом,  што

обезбеђује прецизнију ква-

литативну анализу. Секун-

дарном обрадом података о

путањи преко прве и друге

деривације могуће је добити

податке о брзини и убрзању

сниманог објекта.

У условима добре вид-

љивости теодолитски систем

има могућност праћења па-

добранца до 3 km. На основу

вишегодишњег искуства и

обављеног великог броја ме-

рења у различитим усло-

вима, апсолутна грешка ме-

рења за наведено одстојање

може се дефинисати као

мања од 20 cm.

LOGISTIKA

Слика 9. Дигитални аквизициони систем 
постављен на падобранца
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ДИГИТАЛНИ 
АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ

Дигитални аквизициони систем састоји се

од уређаја за прикупљање, обраду и анализу

података (Data Logger – Логер) и интегрисаног

претварача линеарног убрзања и претварача

висине. На уређај се истовремено могу при-

кључити до 4 претварача која су са њим ком-

патибилна. Поред тога, уређај подржава и 2

претварача температуре и 1 напонски претва-

рач, за које су намењени посебни улази. Логер

је ручни уређај, потпуно самосталан у раду,

који се напаја сопственом допуњивом бате-

ријом. Ради лакше употребе на њега се, преко

USB порта, могу прикључити миш или таста-

тура. Преко истог порта може се прикључити

на рачунар или штампач, а за обраду података

може се користити посебан софтвер.

Логер се, за потребе испитивања у лету,

поставља у спољни џеп посебно направљеног

прслука. У четири унутрашња џепа прслука

постављају се мерни претварачи. Посредством

прслука систем се поставља на падобранца и

он се може користити за испитивање процеса

отварања било ког падобрана, као и његове

вертикалне брзине (слика 9).

За испитивање резервних купола и сила у

слободним крајевима система веза користи се

падобрански систем са двоструким одбацива-

њем (Double Cutaway), који поред главне и ре-

зервне куполе поседује грудни резервни падо-

бран (друга резервна купола). На том систему

интегрисани су индикатори силе који се по-

средством посебног конектора спајају са диги-

талним аквизиционим системом. Опитни падо-

бранац са овим системом има могућност да

приликом испитивања резервне куполе, уко-

лико дође до неправилности у њеном функ-

ционисању (отказа), одбаци испитивану куполу

и отвори другу, познату и проверену резерву.

Такође, падобранац има могућност да безбедно,

у лету, провери функционисање гуртне за ауто-

матско отварање резервне куполе (RSL). Од-

бацивање главне и активирање резервне ку-

поле раније се изводило искључиво ради

спасавања живота, а сада се могу изводити

ради испитивања, обуке и тренаже падобранца. 

Закључак

Процес испитивања падобрана (или њего-

вих компоненти) спроводи се према одређеној

методологији која је дефинисана стандардима.

Сврха испитивања јесте доношење оцене

о испитиваном средству, на основу компара-

ције установљених карактеристика падобрана

и карактеристика прописаних релевантним за-

хтевима, прописима или стандардима.

Уопштено, поступак испитивања падобрана

састоји се од неколико фаза: припреме за ис-

питивање, испитивања на земљи, испитивања

у лету и израде извештаја о испитивању.

За мерење одређених карактеристика па-

добрана користи се специфична мерна опрема

која се користи и при испитивању других врста

средстава, али и мерна опрема која је прила-

гођена само за ту намену.

Испитивање појединих перформанси за-

хтева специфичне атмосферске услове.

Методологија испитивања падобрана ос-

мишљена је тако да узима у обзир екстремне

услове његове експлоатације ради оствари-

вања високе поузданости рада свих компо-

ненти, али се, и поред тога, у пракси дешавају

непредвиђени случајеви и несреће. Стога је

потребно пратити сваки тип падобрана током

његовог животног века како би се утицај фак-

тора технике свео на минимум и унапредила

методологија испитивања.
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O
премање оружаних снага вишена-

менским борбеним авионом

(ВнБА) актуелна је тема у бројним

државама света. Искуства из свих оружаних

сукоба у свету у последњих 20 година указују

на то да преовлађујући садржај борбених

дејстава, бар у почетном периоду сукоба,

представљају дејства у и из ВаП-а, при чему

се употребом борбених авиона постижу одлу-

чујући ефекти и стварају повољни услови за

ангажовање осталих делова војске. 

Велики број држава које желе да прате

овај тренд у физиономији савременог рато-

вања, у своје програме модернизације ОС

укључиле су и пројекте опремања ВнБА као

јединим борбеним системом који је у стању да

угрози све остале борбене системе. Уједно,

опремање оваквим авионом, који је истовре-

мено ловац, јуришник и извиђач, дугорочно до-

приноси економичности, јер смањује потребу

за поседовањем велике флоте различитих бор-

бених авиона за сваки од три основна борбена

задатка авијације. 

U
Индији је завршен тендерски процес одабира будућег више-

наменског борбеног авиона. Упркос обимној поруџбини, овај

процес не би био толико значајан да се од других сличних тен-

дера не издваја као репрезентативан, јер су се јавили произвођачи скоро

свих вишенаменских борбених авиона. Сам тендерски процес, начин испи-

тивања авиона кандидата и економско-политички фактори који су узети у

обзир представља репрезентативан пример и за друге државе. Ток и ре-

зултати индијског тендера имаће значајан утицај и на остале оружане сна-

ге које су у сличном процесу опремања, с обзиром на то да је Индија увек

важила за неутралног и објективног купца високих критеријума, што је

оријентир за друге купце, али и својеврсна препорука изабраног средства.

*Аутор ради у Команди ВиПВО

ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊА ОС ИНДИЈЕ
ВИШЕНАМЕНСКИМ БОРБЕНИМ АВИОНОМ 

- ток тендера и карактеристике авиона кандидата- 

Потпуковник Горан Радосављевић
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С обзиром на све то, процесу опремања са

ВнБА даје се много већи значај у односу на

опремање осталим средствима за ОС. Неки

тип ВнБА набавља се једном за вишедеце-

нијски период, тако да одабир конкретног типа

има дугорочне позитивне и негативне после-

дице. Поред преоријентисања комплетног ваз-

духопловства према одабраном типу, те рела-

тивно врло високих издвајања за куповину,

ради се о паралелним политичким и економ-

ским бенефитима које набавка собом доноси.

Због тога је веома битно да се још током тен-

дерског процеса изврши квалитетна евалуа-

ција свих параметара који могу бити од утицаја

и то у дугорочном периоду. А индијски тендер

може послужити као пример добро вођеног

тендера и квалитетног разматрања битних

фактора.

У Индији је ушао у последњу фазу чувени

тендер за куповину 126 нових „средњих” ви-

шенаменских борбених авиона. На тендер се

пријавило шест произвођача-типова ВнБА:

„Lockheed Martin” F-16 IN, „Boeing” F/A-18 IN

Super Hornet, „Saab” JAS-39 Gripen NG/IN,

„Dassault” Rafalе, „Eurofighter” Typhoon и „РСК

МиГ” МиГ-35.

Током последње четири године Индија је

вршила детаљна проучавања и испитивања

ових типова, што је подразумевало могућности

ваздухопловнотехничке подршке, базирања у

различитим условима, као и широк спектар

летних испитивања. Такође, Индија је тражила

јасне пројекте даље модернизације наведених

типова за наредних 20 година, уз гаранције да

ће им сва серијска унапређења бити доступна. 

На основу техничке евалуације, МО Ин-

дије је у мају 2011. године објавило да се на-

даље у најужем избору налазе само фран-

цуски Rafalе и „европски” Eurorfighter Typhoon,

чиме су завршена експлоатациона и летна ис-

питивања. Ову одлуку МО званично је одобрио

индијски Савет за одбрамбене набавке у ок-

тобру 2011. године, заједно са усвајањем пре-

порука стручне комисије о понудама за „офсет”

аранжмане преостала два кандидата1.

У присуству представника из обе конку-

рентске компаније, у новембру 2011. године

отворене су и њихове коначне комерцијалне

понуде за ВнБА. Затим је уследило неколико
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1 Офсет аранжмани (енг. offset) већ су постали редовна и
легална пракса трговинских уговора у ваздухопловној инду-
стрији и чест интегрални део међународних војнотрговин-
ских уговора. Представљају аранжман у којем снабдевач
одређене војне опреме (компанија) прихвата обавезу да од
купца опреме (влада) као компензацију изврши куповину
неке друге робе или пружи услуге, као израз добрих намера
даље партнерске сарадње и на ширем плану, а у пракси са
циљем изједначавања спољнотрговинског баланса земље
купца. Обично укључује реципрочну контратрговину неком
робом широке потрошње, подршку извозу, индустријску коо-
перацију, трансфер технологије у земљу купца уз могуће ди-
ректне инвестиције, лиценцну производњу и слично.

Rafalе француског произвођача „Dassault”



недеља интерних разматрања (РВ Индије, МО,

Влада) у току којих су комплетирани сви ре-

зултати евалуације ова два типа ВнБА, те укла-

пање са осталим (углавном економским) фак-

торима. Вршило се упоређивање трошкова

набавке (тражене цене авиона) и трошкова

средства током века употребе („life-cycle costs”),

уз разматрање предлога за трансфер техно-

логије, како би се одредила боља понуда у

комплетном смислу.

Најзад, у јануару 2012. године Мини-

старство одбране Индије објавило је да је на

основу евалуације свих параметара за свој бу-

дући „средњи вишенаменски борбени авион”

одабрало Rafalе француског произвођача

„Dassault”, односно да је ова компанија ода-

брана за даље ексклузивне преговоре. 

Упркос избора коначног типа ВнБА и са-

општавања победника, процес тендера тиме

није завршен. 

Предлог је упућен Министарству финан-

сија на разматрање и процену, као и владином

Комитету за безбедност. Од маја 2012. године

започети су завршни преговори о коначној

цени пројекта уз паралелне преговоре о ши-

рокој одбрамбеној сарадњи Индије и Фран-

цуске. Овај процес требало би да буде ком-

плетиран крајем јула 2013. године, када се

очекује  потписивање званичног уговора. Ратно

ваздухпловство Индије очекује да први авион

уведе у употребу до краја 2015. године.2

РВ ИНДИЈЕ – СТАЊЕ ПРЕ

РАСПИСИВАЊА ТЕНДЕРА

Ратно ваздухпловство Индије је четврто у

свету по величини, са око 1.350 ваздухоплова,

од чега је око 680 борбених авиона. Борбена

авијација наоружана је авионима МиГ-21, МиГ-25

(у завршној фази повлачења из употребе), Миг-

27, МиГ-29, као и Mirage 2000, Jaguar, Harrier и,

од скоро, авионом Су-30МКИ.

Основу борбене авијације до скоро је чи-

нило око 300 авиона МиГ-21. Недостатак ре-

зервних делова и реална застарелост овог

типа довела је до малог броја исправних

авиона, „канибализације” ради обезбеђивања

виталних склопова који се више не производе,

као и честих удеса. Током 90-их у РВ Индије

догодило се око 120 удеса са МиГ-21 у којима

је погинуло 50 пилота (у удесима свих осталих

типова у том периоду погинуло је 55 пилота),

што је изазвало потребу за радикалним про-

менама.

У почетном периоду покушало се са модер-

низацијом 125 МиГ-21 бис у варијанту МиГ-21

Bison, као и модернизацијом авиона Jaguar на

стандард Jaguar DARIN. Убрзо се показало да

изведене модернизације не задовољавају у

потпуности очекиване ефекте. Истовремено је

покушана куповина додатних количина Mirage
2000, али француски произвођач је већ био у

процесу затварања његове производне линије

због уступања капацитета новом ВнБА.

Иако није зацртано у плановима дугороч-

ног развоја, све наведено је поступно довело
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Су-30 Индијског ваздухопловства



до покретања пројекта за набавку средњег

ВнБА, познатог као „MMRCA” тендер (Medium

Multi-Role Combat Aircraft).

Три основна циља покретања индијског

„MMRCA” пројекта су: а) одржати моћ борбене

авијације на што већем нивоу (нарочито изнад

пакистанског нивоа), б) пронаћи замену за

„остареле” борбене авионе средње категорије,

в) постепено смањити број различитих типова

борбених авиона у употреби кроз замену са-

дашњих шест типова једним типом ВнБА. При

свему томе, ВнБА мора у употреби бити заиста

вишенаменски: ловац, јуришник и извиђач.

Ратно ваздухпловство Индије увек се тру-

дило да остане бар „пола корака” испред Па-

кистана, свог деценијског опонента. До скоро је

носилац пакистанске ваздухопловне моћи био

амерички F-16A/B Fighting Falcon (првобитних

варијанти), који је крајем ХХ века већ био пре-

вазиђен. Међутим, нови талас опремања ин-

дијске борбене авијације покренуло је неко-

лико фактора: обнављање сарадње Пакистана

са САД кроз опремање знатно савременијим 

F-16C/D Block 52, набавка више од 500 ракета

ваздух-ваздух (в-в) великог домета AIM-120C5

AMRAAM, успешно окончање развоја кинеско-

пакистанског лаког ВнБА JF-17 Thunder и

најава могућности куповине најсавременијих

кинеских ВнБА, као што је J-10. 

У класи тешких ловаца Индија је већ на-

бавила око 150 Су-30 МКИ, једног од најбољих

борбених авиона (а планира се још око 80).

Затим, привела је крају развој домаћег лаког

ВнБА Tejas и очекује се његово увођење у ес-

кадриле уколико се превазиђу регистровани

проблеми3. Средњи ВнБА ће се сместити у

средину између тешког Су-30 и лаког Tejasa. 

У употреби би поступно требало да по-

пуни одређену празнину у борбеној авијацији

„средњег калибра”, насталу повлачењем око

200 авиона МиГ-21 и претходно МиГ-23, те да,

поред МиГ-21, постепено замени и МиГ-27,

МиГ-29, Jaguar и Mirage. 

ПОЛАЗНИ УСЛОВИ И 

ПОСТАВКЕ ТЕНДЕРА

У стручним круговима се сматра да за про-

извођаче борбених авиона у последњих 50 го-

дина није било тако великог потенцијалног по-

сла као што је индијски „MMRCA” тендер за

средњи ВнБА, не толико по количини приме-

рака већ по могућностима даље сарадње и

зараде.

Тренутно је посао вредан више милијарди

долара (око 11 милијарди долара) за количину

од 126 авиона колико се у тендеру захтева, а

очекује се да ће у наредних пар година усле-

дити накнадна поруџбина за још око 80 додат-

них авиона. Отворена је могућност и даљег

повећања броја с обзиром на индијски стра-

тешки план да у будућности располажу са

најмање 18 ескадрила средњег ВнБА. Због

тога је код великих светских произвођача ВнБА
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привремено заустављени од новембра 2012. године.



овај тендер прихваћен као „посао века” и у

складу с тим су и вршене озбиљне припреме и

презентације тренутних могућности и даљих

перспектива свог типа.

Са своје стране, индијска влада је набавку

ВнБА и модернизацију остатка РВ ставила као

национални стратешки приоритет, с обзиром

на то да помоћу РВ пројектују моћ Индије у

Јужној Азији и Индијском океану, као и да РВ

Индије има кључну улогу у обезбеђењу сигур-

ности према суседном Пакистану.

Оружане снаге Индије сматрају се при-

лично неутралним и објективним купцем, до

сада без политичких предрасуда по питању

земље из које потиче авион. И у време хладног

рата за ОС Индије није било битно са које

стране потичу ваздухоплови, већ је набављала

оне који су у време набавке били међу најбо-

љима по својој намени. Тако већ неколико де-

ценија Индија има искуства и са западном тех-

нологијом (Mirage, Jaguar, Harrier, Hawk,
Hercules), али и са руском технологијом 

(МиГ-21/23/25/27/29, сухој-30, иљушин 
Ил-38/76/78, антонов, мил, камов). Због објек-

тивности, разноликих искустава, као и чиње-

нице да РВ Индије веома озбиљно приступа

испитивању и набавкама авиона, њихов избор

је временом постао репер за остале потен-

цијалне купце и својеврсна препорука за про-

извођача.

Приликом тендера Индија има према про-

извођачима високе критеријуме по питању са-

мог авиона и пратеће опреме; високе захтеве

за трансфером технологије у домаћу инду-

стрију и склапање разних офсет послова; жели

јасне почетне понуде и јасне планове даље

надоградње и модернизације авиона током

века употребе; захтева отворену конфигура-

цију авионике која омогућава уградњу скло-

пова који нису од истог произвођача и могућ-

ност употребе подвесних нападних сензора и

ваздухопловних убојних средстава (ВУбС) и из

других земаља; гаранције произвођача за под-

ршком током века употребе; могућност ли-

ценцне производње делова авиона или целог

авиона, и друге строге захтеве. Све то је било

присутно и на овом тендеру за „MMRCA”.

Овога пута је, као битан, наглашен и захтев да

се око 50% делова авиона временом мора про-

изводити у индијским фирмама кроз трансфер

технологије. 

Произвођач/тип авиона који буде могао да

адекватно одговори индијским захтевима, сва-

како ће бити у стању да сличне уговоре склопи

и са осталим „мањим” купцима код којих би ти

захтеви били лакше испуњиви, док ће велика

индијска поруџбина утицати на пад цене

појединачног авиона и за друге купце. Затим,

индијски захтеви за сталним дугогодишњим

усавршавањем одабраног типа утицаће на

произвођача да дуго изналази решења за

стално развијање нових модела модерниза-

ције или додатних могућности интеграције но-

вих подвесних средстава, што ће бити од ко-

ристи и осталим купцима тог истог типа авиона.

Чак и када се ради о руским моделима, Индија

захтева да се авиони прилагоде и за подве-

шавање западних средстава, а да и комуника-

цијска опрема буде у складу са НATO стан-

дардима.

Први необавезујући документ према про-

извођачима ВнБА, тзв. „Захтев за информа-

ције” (RFI- Request For Information), МО Индије

је послало 2001. године, уз најаву да ће за

највише две године тендер ући у службену

процедуру. Како се у то време тражила замена

само за авион МиГ-21, захтеви у документу

били су усмерени само према мањим ловач-

ким авионима класе F-16, Gripen или МиГ-29.

Како је у међувремену Индија кориговала своје

планове развоја авијације и одлучила да убрзо

замени не само МиГ-21 већ и јуришнике МиГ-27,

Mirage и Jaguar, МО Индије је повећало тен-

дерска ограничења тако да су тада у избор

могли да се укључе и већи авиони као што су

F/A-18 Super Hornet, Rafalе и Typhoon.

Оригинално, Индија се у захтеву Французима

обратила за модернизовани Mirage 2000-5-II, али

је „Dassault” одлучио да убудуће нуди само Ra-

fale4, док се Русији обратила за МиГ-29ОВТ,

али су Руси уместо њега пријавили нови 

МиГ-35 као кандидата.

Тек крајем септембра 2007. године послат

је наредни, доста званичнији и обавезујући до-
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употребе и напредна модернизација индијских Mirage 2000H
Vajra у стандард 2000-5-II. 



кумент „Захтев за понуде” (RFP- Request For

Proposal) за нове ВнБА „средњег калибра”

(према томе, сухоји не долазе у обзир). „Захтев

за понуде” примило је шест произвођача /ти-

пова авиона: амерички „Lockheed Martin” 

F-16 IN, и „Boeing” F/A-18IN Super Hornet, швед-

ски „Saab” JAS-39 Gripen NG, француски „Das-

sault” Rafalе, европски „Eurofighter” Typhoon и

руски „РСК МиГ” МиГ-35. Одлагање почетка

формалног дела тендера, односно слања „RFP

– Захтева за понуде”, од 2003. до друге поло-

вине 2007. године највише је погодовало аме-

ричким произвођачима, који с обзиром на ме-

ђусобне односе САД – Индија 2003. године

уопште не би били ни позвани на тендер. У том

периоду америчка дипломатија је успела да

побољша дипломатске односе, а Конгрес је

одобрио продају осталих врста војне опреме

Индији, који су раније били незамисливи за

уступање Индији. Поред тога, тиме се добило

време да се развију посебне и најнапредније

прототипске варијанте авиона F-16 и F/A-18.

Као рок за службено пријављивање на

тендер одређен је 1. март 2008.године, који је

накнадно продужен за два месеца, на крај

априла. У „Захтеву за понуде” наглашено је да

ће након тога уследити око 20 месеци размат-

рања предлога, усаглашавања техничких де-

таља и евалуације свих перформанси. После

тог периода (који је у пракси реализован у ок-

виру 36 месеци – до краја марта 2011) избор ће

се сузити на два типа авиона. Након још годину

дана коначно ће се одабрати конкретан тип

ВнБА, уговарање извршити у наредних 12 ме-

сеци, а почетак испоруке првих авиона у на-

редних годину дана. Ипак, тренутним темпом,

РВ Индије очекују прве нове ВнБА на јесен

2014. године са увођењем у оперативну упо-

требу у другој половини 2015. године, уколико

се потписивање коначног уговора изврши у

јулу 2013. године.

У RFP – „Захтеву за понуде” (израђен на

више од 200 страница) тражи се да укупна

цена за 126 авиона не буде већа од 10,3 ми-

лијарди америчких долара, а да се испоручи-

лац обавеже да ће у наредних пар година по-

вратно уложити у Индију (највише у војну

индустрију) око 50% вредности уговора кроз

тзв. „офсет” послове.

Од 126 авиона произвођач ће првих 18

примерака испоручити комплетне из своје

фабрике током 2013. године. Осталих 108 тре-

бало би да се склапају/производе у Индији и то

у почетку делимично (финално састављање и

уградња одређених склопова), а последњих

50–60 авиона комплетно по лиценци. 

У складу с тим, у RFP се тражи трансфер

технологије у индијску ваздухопловну инду-

стрију и то не само технологије потребне за по-

кретање лиценцне производње, већ и за уна-
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пређење те индустрије. Лиценцна производња

ће се одвијати у погонима корпорације 

„HAL-Hindustan Aeronautics Limited”5, која је у

државном власништву и у којој се већ врши ли-

ценцно склапање авиона Су-30МКИ.

Осим ових захтева, у RFP се тражи тех-

ничка помоћ при увођењу авиона у оперативну

употребу и накнадна техничка подршка током

одржавања. Како би авион требало да буде у

употреби наредних 40 година (и са минимално

6.000 сати налета по авиону), захтева се по-

стојање планова модернизације авиона за пе-

риод од наредних 20 година и уговорна изјава

произвођача да ће свака модернизација и уна-

пређење типа бити доступно Индији у том пе-

риоду. Тражени су и јасни прорачуни укупних

трошкова за сваки циклус употребе авиона.

ТОК ТЕНДЕРА И КАРАКТЕРИСТИКЕ

АВИОНА – КАНДИДАТА

У другој половини 2008. године вршена су

техничка испитивања на земљи и проучавање

техничке документације, а у ту сврху сви про-

извођачи су послали у Индију по неколико

својих авиона. Упоредо је вршено усаглаша-

вање понуда за „офсет” послове.

Од фебруара 2009. године започета су де-

таљна „трупна” испитивања, односно проуча-

вања ових типова у јединицама у конкретним

условима. Испитиване су специфичности и ми-

нимални захтеви ваздухопловнотехничке под-

ршке, могућности базирања у различитим

условима (планинском подручју, пустињском и

мочварном) и последице по авион због тога,

као и бројни облици ригорозних летних испи-

тивања. Обухваћена су 643 техничка и летна

аспекта. Испитивања у влажним мочварним

климатским условима вршена су у Бангалору

на југу Индије, а утицаја пустињских услова

базирања у Раџастану (а.Џаисалмер). За ис-

питивање базирања и употребе авиона на ви-

соком планинском подручју коришћен је аеро-

дром Лекс у области Ладак, на северу земље.

Како су „Микојан” и „Dassault” од раније

редовни снабдевачи РВ Индије авионима, на

почетку су, незванично, њихови авиони смат-

рани за фаворите. Пилоти и техничари РВ Ин-

дије су кроз претходне авионе ова два про-
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извођача већ били упознати са начинима са-

радње, обуке и снабдевања, па је за њих по-

требна релативно мања преобука. Инфраструк-

тура и логистичка подршка већ је била

прилагођена руском или француском систему, у

односу на Индији релативно непознате америчке,

шведске или европске авионе. У мају 2009. го-

дине, по непотврђеним информацијама, Rafalе је

био дисквалификован због неиспуњења одре-

ђених захтева. Међутим, услед снажне дипло-

матске интервенције и проширења других по-

слова, овај авион је враћен у „трку”. 

„РСК МиГ” МиГ-35 

На почетку је као најозбиљнији кандидат

важио руски МиГ-35 – најновији производ „Ми-

којана”, настао као дериват комбинације најбо-

љих решења са авиона МиГ-29ОВТ, 

МиГ-29СМТ, МиГ-29К и МиГ-29М/М2/MRCA 

(МиГ-33). 

У односу на њих има знатно дужи век упо-

требе, веома напредну електронску опрему на

коју се могу надограђивати и западни скло-

пови (нпр. израелски радари) и побољшани

оптоелектронски сензори. Потпуно нови радар

„Фазотрон Жук-АЕ”, израђен по најновијем

„AESA” концепту, поред режима в-в, обезбеђује

и откривање циљева на копну и мору. Урађени

су нови горивни резервоари, има векторисани

потисак и може носити велики асортиман ВУбС

на 10 подвесних тачака. Команде лета су елек-

тричне („fly-by-wire”), а кабински простор са ди-

гиталним показивачима.

Оружане снаге Индије већ располажу са

око 60 авиона МиГ-29А/УБ и са 16 МиГ-29К/КУБ

(морнарички). Како већ поседују ремонтне ка-

пацитете и инфраструктуру за МиГ технологију,

каснија употреба МиГ-35 захтевала би мини-

малне трошкове по ове елементе. Кроз са-

радњу на пројекту Су-30 Русија је већ доказала

да је спремна на комплетан трансфер техноло-

гије и прилагођавање авионике индијским за-

хтевима.

У летним испитивањима МиГ-35 се од-

лично показао по својим перформансама, на-

рочито у маневрима блиске ваздушне борбе.

Поред Typhoon-а, једино је МиГ-35 обезбедио

однос потисак/маса изнад 1:1 при пуном те-

жинском оптерећењу.

Сматрамо да је одбацивању МиГ-35 из

„игре” допринело неколико фактора. 

Иако се концерн „Сухој” одлично показао у

сарадњи везаној за Су-30, током последњих 15

година компанија „Микојан” је више пута под-

бацила у сарадњи везаној за индијске МиГ-29.

Фабричка подршка, нарочито испорука ре-

зервних делова, често је била неадекватна. Из

Русије су стизали погрешни резервни делови,

понекад не нови већ репарирани стари делови
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скинути са старијих руских авиона (што се тек

касније открило), а и они су стизали са великим

закашњењима. И сама испорука авиона МиГ-29

каснила је услед кашњења производње одре-

ђених подсистема. 

Затим, авион МиГ-35 није у серијској про-

изводњи и нису поуздане тврдње да ће евен-

туална већа серијска производња моћи да се

без проблема реализује након више година

„пасивности” фабрика. МиГ-35 је пре индијског

тендера постојао само кроз два прототипска

примерка, а за потребе самог тендера број је

повећан на 6–8 примерака. Како овај авион

није у оперативној употреби ни у Русији (и због

финансија се не планира у скорије време) то

му умањује кредибилитет. Ратно ваздухплов-

ство Индије би у том случају било први, а ве-

роватно и једини корисник.

Како је настао усавршавањем авиона

МиГ-29, не представља нови концепт већ само

побољшану верзију већ старог концепта, па

заједно са F-16 делује као некада одлично, али

за наредних 40 година превазиђено решење.

Одређену затегнутост у МО Индије про-

узроковало је поновно обнављање сарадње

војне индустрије Русије са Пакистаном (про-

даја мотора РД-93 за пакистанске JF-17 Thun-

der који су варијанта мотора РД-33 којима Ин-

дија већ располаже на МиГ-29), као и продаја

борбених авиона Кини која је дугорочно по-

тенцијална претња за Индију.

Последњи фактор за одбацивање МиГ-35

може бити чињеница да „тешку” борбену

авијацију РВ Индије већ чине руски Су-30, а по-

ред тога располажу и са више ескадрила 

МиГ-29. Због тога би увођење МиГ-35 у

„средњу” класу значило да ће комплетна бор-

бена авијација Индије зависити само од једне

државе-снабдевача, што је до сада Индија увек

настојала да избегне.

„Saab” JAS-39 Gripen NG/IN

Због потреба тендера „Saab Aerospace” је

развио посебну варијанту JAS-39 Gripen под

називом „NG/IN”. За разлику од МиГ-35, JAS-39

Gripen се већ налази у оперативној употреби у

земљи произвођачу, као и у још четири друге

земље, па је могуће сагледати досадашња

туђа искуства. За Швеђане је овај тендер био

ретка шанса да се уврсте међу највеће светске

произвођаче борбених авиона. Иако су по-
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стигли одређене извозне успехе, све су то за

сада мале наруџбине у односу на индијску од

126 авиона6.

У односу на стандардну варијанту, има по-

већани капацитет горива, а самим тим и веће

просторне карактеристике, снажнију погонску

групу, већу носивост и авионику унапређену у

складу са најновијим технолошким достиг-

нућима у авијацији. 

Основна предност JAS-39 је његово јед-

ноставно одржавање (знатно упрошћеније у

односу на све остале авионе), што је веома

важно за индијске услове. Затим, иако цене

авиона нису званично саопштене, познато је да

је JAS-39 Gripen био најјефтинија понуда након

МиГ-35.

Следећа предност везана је за погонску

групу. JAS-39 Gripen користи мотор „Volvo Aero

RM12” који је шведска лиценцна варијанта

америчког мотора „General Electric GE-F-404”.

Овај амерички мотор се за сада користи у ин-

дијском лаком ловцу Tejas, док се у потпуности

не заврши развој индијског мотора „Kaveri” који

представља копију америчког „GE-F-404”. Због

тога је очигледна предност у будућем одржа-

вању мотора од стране РВ Индије, а постојала

је могућност да се индијски авиони Gripen

опреме индијским мотором „Kaveri”. 

Међутим, мотор „Kaveri” нема довољно

потиска за најновији „отежани” Gripen, али су

Швеђани понудили да њихови стручњаци до-

раде и појачају индијски мотор. За испитивања

у Индију је достављен и један примерак са но-

вим мотором „General Electric GE-F-414G”, као

доказ да овај авион може користити ширу па-

лету мотора, зависно од индијског избора. 

У односу на раније варијанте Gripen поред

боље погонске групе JAS-39 Gripen NG има

аеродинамичне горивне резервоаре на трупу

са горње бочне стране (који се могу скидати),

има векторисани потисак, број подвесних

тачака је повећан са 8 на 10, а стајни трап је

ојачан и померен са средине трупа према кри-

лима, што допушта већи простор за гориво и

унутрашње системе. Максимална тежина на

полетању подигнута је са 14.000 kg на 16.000 kg.

Представљен је нови пакет авионике, потпуно

нови летни компјутер, нови сателитски навига-

цијски и комуникациони систем, дата-линк си-

стем је унапређен, побољшана је интеграција

и нових подвесних нападно-навигацијских под-

система, а систем противмера (електронских)

унапређен је до максимума. Гарантовано је да

ће ускоро бити завршен и нови радар по кон-

цепту „AESA” који се развија у оквиру Ериксо-

новог програма „Nora”.

Недостатак овог авиона био је релативно

мали тактички радијус под пуним оптереће-

њем (око 800 km, скоро дупло мање од већине

конкурената). За РВ Индије то је потпуно нови

тип авиона и нови концепт обуке и одржавања,

што би битно повећало трошкове увођења у

оперативну употребу.

Иако се у принципу ради о добром авиону,

вероватно највећи недостатак JAS-39 Gripen
јесте што је то шведски авион, а не неке моћ-
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није државе. Како Шведска као држава није

нарочито политички утицајна на глобалном

плану, индијска куповина Gripen-а не би до-

нела (већ би у пракси однела) важне поли-

тичке бодове. У данашње време је, поред ква-

литета самог авиона, важна и политичка

подршка земље произвођача, те политички

утицај који набавка ВнБА собом доноси у „ми-

раз”, што се показало важним чак и за моћну

Индију.

„Saab Aerospace” био је видно разочаран

индијском одлуком да из даљег такмичења из-

баце JAS-39 Gripen, јер сматрају да су пону-

дили најбоље услове трансфера технологије и

даље логистичке подршке, те да су изгубили

само због политичких релација.

„Lockheed Martin” F-16 IN

Иако је 2001. године првобитно понудио 

F-16C/D Block 52+, „Lockheed Martin” је убрзо

(2008. године) развио и понудио на „MMRCA”

тендер најновију и најнапреднију варијанту тог

авиона F-16C/D Block 70, која је на овом тен-

деру названа F-16 IN Super Viper. Ова ва-

ријанта је развијена потпуно на основу ин-

дијских захтева, а као основа узета је варијанта

F-16Е/F Block 60 Desert Falcon који се испору-

чује за РВ Уједињених Арапских Емирата. Про-

извођач је посебно наглашавао да се ради о

најмоћнијем F-16 икад направљеном и да је

знатно напреднији од прилично савременог 

F-16C/D Block 52+ који је испоручен за РВ Па-

кистана.

Додатно време које су понуђачи добили

одлагањем почетка званичног дела тендера,

„Lockheed Martin” је искористио делом за развој

ове нове варијанте, али највише за пронала-

жење индијских партнера и детаљних дого-

вора потенцијалне сарадње.

На страни F-16 IN биле су бројне предно-

сти. Нашироко је већ добро доказан као успе-

шан, налази се у употреби ОС многих земаља,

већ је развијен широк асортиман подвесних и

додатних подсистема и ВУбС који су интегри-

сани у јединствену целину без проблема у

функционисању. Иза авиона стоји позната ком-

панија која има разрађене послове у бројним

сферама истраживања и производње, што је

значајно за индијску војну и осталу индустрију.

Политички бонуси који би се овом купови-

ном добили од САД, поред политичке подршке
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на глобалном плану, олакшали би сагласност

власти САД за испоруку осталих војних арти-

кала америчке војне индустрије за ОС Индије.

У домену ваздухопловства САД су гаран-

товале да ће куповином F-16 IN Индија ауто-

матски добити гаранцију могућности куповине

авиона F-35 Lightning II у будућности, као за-

мену за ове F-16 IN. За МО Индије то је била

понуда која се тешко одбија. 

Иако је 2006. године, приликом засебне и

незваничне америчке понуде да размотри ку-

повину F-35, Индија објавила да није заинте-

ресована за F-35, пре свега јер није вероватно

да ће авион чак и у САД ући у оперативну упо-

требу бар за 10 година, сада би могућност по-

седовања F-35 Индији донела бројне предно-

сти. Могућност кратког полетања и скоро

вертикалног слетања омогућила би Индији да

користи авион изван аеродрома и на рела-

тивно малим индијским носачима авиона. За-

тим, како је F-35 „крцат” савременом електро-

ником, са знатним „стелт” карактеристикама и

са одличним наоружањем, то би РВ Индије

дало у будућности знатну предност, нарочито у

односу на Кину, као и могућност ваздушне до-

минације и прецизних ваздушних удара и у ду-

бини територије непријатеља.

Авион F-16 IN је сам по себи био озбиљан

конкурент. Уз ионако добре могућности у ло-

вачкој намени, посебан нагласак стављен је на

побољшање могућности дејства по копненим

циљевима, али и циљевима на мору. Количина

горива повећана је помоћу монтажних аероди-

намичких горивних резервоара на трупу (испод

хрбата), чиме је тактички радијус повећан на

1.700 km са количином наоружања од 1.500 kg.

Уз авион је понуђен један од најновијих аме-

ричких мотора „GE F110-132A” који обезбеђује

143 кN потиска, мада са допунским сагорева-

њем (ДС), а иначе око 85 кN потиска без ДС. 

Понуда је обухватала и IRST систем за ин-

фрацрвено пасивно откривање и праћење ци-

љева, нови комплет опреме за електронску

борбу и заштиту, нишански систем на пилотској

кациги, прилично савремену инструмент таблу

са дигиталним показивачима и др.

Уграђен је најнапреднији амерички AESA ра-

дар „Northrop Grumman” AN/APG-80, који у ком-

бинацији са ракетама AIM-120 AMRAAM са ак-

тивним радарским самонавођењем обезбеђује
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не само надмоћ у ваздушној борби већ и велику

могућност уништења крстарећих пројектила.

Упркос свим предностима, РВ Индије није

показало велико интересовање за F-16 IN. Као

прво, чини се да је РВ Индије одлучило да

убудуће избегава једномоторне авионе, као

што је F-16 и Gripen. Затим, увођење потпуно

нове (америчке) концепције у оперативну упо-

требу, као и у случају Gripen, захтевало би ве-

лика улагања у инфраструктуру и обуку летач-

ког и техничког особља. Додатно, РВ Индије

сматра да су могућности F-16 сличне могућ-

ностима Mirage 2000 којим већ располажу. Тре-

нутно је F-16 IN веома способан борбени авион,

али сам концепт авиона није нова ствар, већ

унапређена верзија нечега што је у употреби

више од 35 година и питање је колико ће се

моћи унапређивати у наредне четири деценије.

Чак и РВ САД нема намеру да купује ове

авионе у будућности. 

Највећи недостатак овог авиона јесте што

се F-16 већ налази у наоружању РВ Пакистана,

чиме Индија не постиже нарочиту предност.

Сједињене Државе са Пакистаном већ има ду-

гогодишњу сарадњу и честе заједничке вежбе,

па је непознато до када ће одлучити да техно-

лошки подржавају Индију, а када ће предност

дати старом савезнику Пакистану. 

Последњи недостатак F-16 IN јесте могућ-

ност америчке политичке „уцене” у наредним

деценијама у замену за нова технолошка ре-

шења. Наиме, било је више случајева да

Влада САД према неком страном партнеру не

дозвољава продају/испоруку нове варијанте

радара или најсавременијих америчких ракета,

уколико тај партнер на политичком плану не

испуни или подржи одређени амерички захтев.

Чак ни по цену технолошки или индустријски

добре понуде Индија не жели да разматра

такву зависност у вези с наредним унапређе-

њима авиона и испоруком критичних резерв-

них делова и ВУбС.

„Boeing” F/A-18IN Super Hornet

Иако је настао на основу „старог” F-18 Hor-

net, овај Super Hornet је знатно побољшан

авион опремљен новим моторима и новом

авиоником. Авијација РМ САД је наручила

преко 450 F/A-18E/F Super Hornet (до сада ис-

поручено 430), а Аустралија за сада око 40

авиона, али „Boeing” је желео да прошири број
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уговора како би дугорочно осигурао своје по-

слове, нарочито на перспективном индијском

тржишту. 

Након што је са великим напором из-

дејствовала одобрење Конгреса САД, компа-

нија „Boeing” је у року послала одговор на RFP

– „Захтев за понуде” (на око 7.000 страна) и од-

мах приступила проналажењу стратешких ин-

дустријских индијских партнера, како би гаран-

товала захтевану заједничку производњу у

Индији. Са индијском компанијом „Tata Indu-

stries” и мањим делом са „HAL” договорила је

дугорочну сарадњу у области производње де-

лова за Super Hornet. За разлику од F-16 то би

био први пут да се нуди производња (па макар

и делимична) авиона F-18 изван САД. У ок-

виру „офсет” послова, поред осталог понуђено

је почетно улагање од око 100 милиона долара

у оснивање центра за земаљску и летачку пре-

обуку и одржавање у Нагпуру.

F/A-18IN Super Hornet је заиста вишена-

менски борбени авион, способан за употребу и

са носача авиона, а његове способности

дејства по површинским циљевима већ су до-

казане у пракси. По више карактеристика овај

авион био је испред свих осталих авиона-кон-

курената и имао је највеће параметре. Има

највећу максималну полетну масу од 30.000

kg (од чега је 8.000kg ВУбС – други у рангу).

Сам асортиман могућег ВУбС је најшири. Так-

тички радијус наоружаног авиона такође је био

највећи – око 2.300 km, много изнад осталих

код којих се кретао 1.300–1.900 km. Доказао је

и највећи потисак погонске групе у односу на

остале авионе – два мотора „General Electric

GE-F-414-400” са укупно 125кN потиска без до-

пунског сагоревања и са 195кN са ДС. Ратно

ваздухпловство Индије посебно је привлачио

моћни AESA радар AN/APG-79, помоћу којег би

Super Hornet током ловачког задатка, поред

праћења стања у ВаП-у, могао да открива и ци-

љеве на земљи, те да наводи друге авионе на

захваћене циљеве. Такође, набавка Super Hor-

net отворила би Индији могућност куповине

новог авиона за електронско ратовање EA-18G

Growler, који представља модификовану ва-

ријанту F/A-18F. Већ се налази у оперативној

употреби, па и у земљи произвођачу (што је

битна карактеристика). Нове наруџбине РМ
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САД гарантују да ће се авион и даље усавр-

шавати, чиме је посредно обезбеђена дуго-

рочна технолошка подршка и развој нових под-

система.

За РВ Индије први уочени недостатак 

F/A-18IN јесте што се у односу на конкуренцију

најслабије показао у блиској ваздушној борби,

највише по маневарским карактеристикама.

Затим, за овај авион није развијан вектори-

сани потисак, који није услов на тендеру, али је

пожељан. Упркос снажним моторима, због ве-

лике масе чак и празног авиона, однос поти-

сак/маса је испод 1 (око 0,93), а максимална

брзина је испод 2 Маха (око 1,8).

Као и за F-16 IN, тако и код F/A-18IN, Ин-

дија је морала да буде опрезна по питању не-

извесне дугорочне подршке условљене поли-

тичким односима. И овде би постојала

могућност ускраћивања технолошке подршке и

унапређења у условима политичких „санкција”

које би могао да наметне Конгрес САД. Одре-

ђена конгресна ограничења била су присутна

и на овом тендеру. Иако је Конгрес одобрио

учешће овог авиона, поставио је одређене ре-

стрикције везане за радар AN/APG-79. 

Индијска варијанта имала би донекле слабије

карактеристике (мада у оквиру та   кти чко-тех-

ничких захтева тендера), те им се не би доз-

волила производња и одржавање виталних

склопова радара.

Испорука првих авиона F/A-18IN уследила

би тек након три године од потписивања уго-

вора, што је за РВ Индије предугачак рок. Иако

цене авиона нису објављиване, по многим не-

званичним информацијама, са пратећим сред-

ствима F/A-18IN је, уз Eurofighter Typhoon, био

најскупља понуда која би вероватно убрзо пре-

машила горњу тендерску границу од 11 ми-

лијарди долара за 126 авиона. И, на крају, ку-

повином F/A-18IN није гарантована могућност

куповине F-35 Lightning II у неком наредном

периоду.
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„Eurofighter” Typhoon

Авион Typhoon7 развио је и произвео ев-

ропски конзорцијум „Eurofighter” који чине ваз-

духопловне индустрије Немачке, В. Британије,

Шпаније и Италије. Тренутно се налази у опе-

ративној употреби у ОС ове четири државе, за-

тим Аустрије и Саудијске Арабије, а наручио га

је и Оман. До сада је произведено око 350

авиона у три варијанте „Tranche-1, 2 и 3” уз за

сада додатних 200 наручених авиона.

Од почетка тендера, Typhoon је важио за

једног од најозбиљнијих кандидата. За РВ Ин-

дије понуђена је варијанта Typhoon „Tranche-3”

која се од претходника највише разликује по

томе што је опремљена новим радаром Captor-

E CAESAR, који за сада ради помоћу меха-

ничког скенирања, али подражава већину осо-

бина AESA радара. Поред тога, на овој

варијанти донекле су унапређене могућности у

јуришној намени.

Typhoon је, пре свега, ловац. Од самог по-

четка развоја (крајем 80-их) Typhoon је опти-

мизован као ловачки авион за постизање пре-

власти у ВаП-у и та чињеница је очигледна и

данас. Због тога је „Eurofighter” маркетинг тим

као главни слоган избацио: „Nothing Comes

Close” (ништа не може прићи близу).

Компанија „Eurorfighter” користила је ту

своју предност, уверавајући све остале да је

Typhoon (после F-22A Raptor) најбољи ловачки

авион на свету, а Индијцима је истицала да пре

свега морају обезбедити превласт у ВаП-у. По

њима, кључна предност за Индију била би су-

периорност Typhoon-а у даљинској ваздушној

борби против више циљева у ВаП. У варијанти

са ракетама Meteor и ASRAAM и у комбинацији

са Су-30, доминација у ВаП-у је загарантована

Индији у свим сукобима. Због високог односа

потисак/маса и малог специфичног опте-

рећења крила (око 312 kg/m2), чак невезано за

наоружање, Индија би имала много манева-

рабилнијег и надмоћнијег ловца у односу на

Пакистан (код F-16 спец.оптерећење крила је

око 500 kg/m2).

Поред ловачких, остале особине су му

временом додаване, а накнадним побољша-

њима од њега је начињен вишенаменски бор-

бени авион, мада још увек није у потпуности

задовољио тај назив, бар не по показаном у

оперативној употреби.

Наравно да је Typhoon са собом доносио

бројне предности, од чега је део и доказан то-

ком индијских испитивања. Са техничке

стране: висока поузданост, веома мали број

отказа у лету, релативно једноставно одржа-

вање (за овако сложен авион) у првом степену
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кроз високу модуларност у замени склопова, те

индекс одржавања од 6,5 сати свеукупног тех-

ничког рада за 1 сат лета. Озбиљнији пропи-

сани технички прегледи у другом степену и ин-

спекције врше се тек на сваких 400 сати налета

или након две године употребе, а ремонти се

врше према стању. Техничка публикација је у

потпуности израђена, као и детаљне про-

цедуре за сваку врсту поправки и одржавања.

Пројектован век употребе комплетног авиона је

6.000 сати налета, „хладних” склопова између

4.000 и 6.000 сати налета, а „врућих” делова од

1.700 до 3.000 сати налета.

Сваки испитани Typhoon успевао је да по-

стигне темпо свакодневног напрезања од пет

авио-полетања (а/п) у континуитету у трајању

од четири дана. Након слетања, поновна при-

према за лет и поновно наоружавање једног

авиона (са шест техничара) у ловачкој ва-

ријанти вршено је за 22 минута, а у јуришној

варијанти за 30 минута. Превођење из ловачке

у јуришну варијанту вршено је за 45 минута, а

обратно за 20 минута, и то са три техничара.

слика 10: Eurofajter Typhoon

Посебна предност Typhoon-а су његова два

мотора Eurojet EJ200 који обезбеђују изванредне

перформансе кроз летну енвелопу, високу

брзину уздизања, чак и са подвесним теретом.

Током индијских тестова само Typhoon и МиГ-35

су обезбедили коефицијент односа потисак/маса

изнад 1 са знатним подвесним теретом (~60%

унутрашњег горива, ракете в-в малог и великог

домета, две ракете в-з, једна вођена бомба и

један подвесни резервоар). 

На висинама преко 12.000 m ови мотори и

специфична аеродинамика су показали пред-

ност у односу на Rafalе: убрзање, темпо за-

окрета, мали радијус заокрета, константно пре-

оптерећење у заокрету и већи плафон лета.

Са пуним оптерећењем у ловачкој варијанти,

Typhoon без проблема постиже суперкрста-

рење (способност постизања надзвучних

брзина без ДС, што знатно смањује потрошњу

горива). Током индијских тестирања Typhoon је

успео да докаже захтевани прилаз на слетање

и слетање само са једним мотором на високом

аеродрому Лекс, и то под оптерећењем (мада

у ловачкој варијанти).

Развој овог авиона није завршен и кроз

наредне модификације варијанте „Tranche-3”

очекује се уградња правог AESA радара. Ве-

лики радом у носу авиона омогућава смештај

(и хлађење) и знатно већих и јачих радара од

садашњег Captor.

За Typhoon је развијен посебан систем PI-

RATE за ИЦ претраживање ВаП-а и праћење

циљева у ВаП-у, који омогућава готово „визу-

елну” идентификацију и „визуелно” праћење

циљева, чак и када се циљеви налазе у обла-

цима или ноћу. Тактички компјутер врши ин-

теграцију података о циљевима са свих сен-

зора, као и оних података који су прослеђени

са земље, те сам упрошћава слику на дис-

плејима и указују на највеће претње и циљеве

по којима је најповољније дејствовати. Међу-

тим, то укључује само циљеве у ВаП-у.

Електрични систем команди лета је уче-

творостручен и никада није показао критичне

недостатке, а у комбинацији са летним рачу-

наром знатно умањује оптерећење пилота и

оставља му времена да се фокусира на друге

аспекте употребе авиона.

„Praetorian” подсистем за самозаштиту

авиона прилично је свеобухватан и скоро по-

тпуно аутоматизован, тако да не захтева на-

рочито ангажовање пилота. Обухвата упозо-

рење на радарску и ласерску озраченост,

долет ракета према Typhoon-у и електронско

скенирање. Противмере, поред стандардних

ИЦ мамаца и радарских дипола, неутралишу

претње и помоћу интегрисаних електронских

ометача (који генеришу електронски одраз

авиона знатно померен у односу на стварну по-

зицију). Поседује и релативно нову противмеру

– вучени радарски мамац, односно са тип-тен-

кова се лансира мамац који остаје на сајли

око 150 m иза авиона и на себе привлачи све

ракете.

Битна је и чињеница да је Typhoon флота

акумулирала до сада 100.000 сати налета, а

самим тим и оперативног искуства, и тај број се

све брже повећава (док је флота Rafalе ску-

пила тек око 40.000 сати налета).

Нарочите предности авиона Typhoon биле

су у политичко-економском домену. Иза њега

стоје четири утицајне европске државе и ве-

лико тржиште, те велика политичка добит. Мо-
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гућности „офсет” аранжмана које ове државе

могу понудити су огромне и једнаке америчким.

Затим, како развој авиона финансијски и тех-

нолошки покрива више држава, већа је спо-

собност финансирања наредних развојних

пројеката и будућих модернизација.

Да је Typhoon одабран, „Eurorfighter” би

позвао Индију да постане равноправан пети

партнер у даљем развоју и производњи овог

авиона, што се тешко одбија. Било би им омо-

гућено равноправно учешће у производњи под-

система и делова за сваку наредну варијанту

Typhoon-а. Такво партнерство би у „брак” по-

средно донело остале значајне поене, с обзи-

ром на то да су четири земље међу најзна-

чајнијим НАТО и ЕУ државама, а делом и

чланице Г8.

Посебну тежину понуди давао је и наго-

вештај да би након куповине Typhoon-а, кор-

порација „Airbus” била спремна да отвори у

Индији своје погоне, што би „са нуле” могло по-

дићи производњу путничких авиона – област у

којем Индија није до сада постизала резултате.

Са друге стране, за авион Typhoon везују

се одређени недостаци. По питању летних ка-

рактеристика, тврдња произвођача да је Typ-

hoon најпокретљивији ловац на свету дели-

мично је оповргнута од када је пре две године

учествовао на авијацијској вежби „Indra Dha-

nush”, где се „супротставио” индијском 

Су-30МКИ. 

У већини ваздушних борби Су-30 је био

победник. Нарочито у блиским борбама Су-30

је скоро увек долазио у повољнији положај за

дејство, маневрима које Typhoon није могао

да пропрати. На великим нападним угловима

канари Typhoon-а, услед недовољног степена

отклона канара, чак су га кочили и негативно

утицали на покретљивост уместо да му пове-

ћају маневарбилност.

Typhoon још увек нема AESA радар и са-

дашњи Captor, иако високих могућности, ипак

ради са механичким скенирањем. Овај авион

није значајно борбено доказан, а ангажовање

Typhoon-а у операцији у Либији само је дока-

зало његове одређене недостатке, нарочито у

јуришној намени.

Може се рећи да је овај авион ипак само

ловац и све предности су му скоро искључиво

везане за ловачку намену. У данашње време у

овој класи савремени борбени авион не може
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да допусти себи да буде само једнонаменски

са недовољно присутним осталим карактери-

стикама. 

У пракси се истиче његова предност у за-

штити ВаП-а и у ваздушним борбама, док се

остале намене с правом доводе у сумњу. Из-

виђачка намена уопште не постоји, јер се још

ни један извиђачки контејнер не предвиђа за

уградњу. Још увек нема могућност подвеша-

вања противбродских пројектила нити радар

нарочито подржава захват циљева на мору,

што је за Индију било врло значајно.

Још је уочљивија инфериорност у јуришној

намени. Иако се у маркетингу нуде бројне ва-

ријанте подвешавања, у оперативној употреби

још није заживела употреба ВУбС за дејство по

циљевима на земљи, а интеграција ових сред-

става је неразумљиво спора. До сада је РВ

В.Британије испитало (и ставило у употребу)

само једну врсту авио-бомбе, ласерски вођену

„GBU-24 Paveway III”. Авион нема ни подвесни

обележавајући-нишански контејнер (мада се

испитује више варијанти). Када је био ангажо-

ван у Либији, на јуришним задацима Typhoon-

у је због тога била неопходна асистенција дру-

гог авиона. Авиони Tornado су вршили

откривање и обележавање објеката помоћу „Li-

tening” контејнера, податке су прослеђивали

на Typhoon који је тада одбацивао бомбе (и то

само једну наведену врсту) на објекте које је

обележио Tornado. Тако се Typhoon показао

само као носач бомби. слика 11: ласерски во-

ђена авио-бомва „GBU 24 Paveway”

Поред за сада (а и у блиској будућности)

малог асортимана ВУбС в-з, у јуришној намени

Typhoon има мању носивост од конкуренције.

Typhoon има мању носивост ВУбС (око 7 до

7.500 kg) у односу на Rafalе, а од 13 подвесних

тачака само три тачке су „мокре” (две по-

ткрилне и централна подтрупна), односно

служе за подвесне горивне резервоаре. При

томе, капацитет тих резервоара је мањи и

сваки је запремине од 1.000 l. Када је у јуриш-

ној варијанти, једина тачка за подвешавање

обележавајуће-нишанског контејнера је цент-

рална подтрупна, тако да се додатно гориво

налази само под крилима. То је додатни разлог

који умањује тактички радијус Typhoon-а и то

чак за око 500 km у односу на Rafalе.

Осим тактичких негативности, Typhoon је

био много скупљи авион од конкуренције. У

ствари, заједно са F/A-18IN био је најскупљи

понуђени авион. Због тога је „Dassault” увера-

вао Индијце да је много исплативије купити

Rafalе, а да се за разлику новца, ради појача-

вања превласти у ВаП-у, исплати купити до-

датне Су-30.

Досадашњи корисници Typhoon-а имају

одређена негативна искуства у вези с накнад-

ном подршком. У пракси, корисници Typhoona

имају проблем са роковима испоруке резерв-

них делова, што је узроковано чињеницом да

се авионски подсистеми производе широм Ев-

ропе, при чему се, на пример, појединачни де-

лови производе у две државе, а склапање у

једну целину врши се у трећој држави. Када би

индијска индустрија преузела производњу де-

лова, овај потенцијални проблем би се решио,

али би постојала бојазан да би део флоте мо-

гао бити приземљен чекајући на испоруку.

НATO авијација годинама врши ловачку

заштиту ВаП-а балтичких земаља, и за тај за-

датак се на сваких 6 месеци смењују ескад-

риле из разних земаља. Када је на РВ Немачке

током протекле зиме био ред, послали су ес-

кадрилу Typhoon-а, али су је након три месеца

заменили ескадрилом F-4 Phantom. По непот-

врђеним информацијама, веома ниске темпе-

ратуре у Литванији, уз високу влажност ваз-

духа, нису погодовали „нежној” концепцији

технике Typhoon-а и на земљи су уочавани

бројни проблеми по електронику, али и по кон-

струкцију. Затим, уочљиво је да су неки са-

дашњи корисници морали за Typhoon правити

посебне климатизоване хангаре са исуши-

вачима влаге, што је подизало трошкове уво-

ђења средства у оперативну употребу.

У Индији овај проблем није нарочито уочен

током испитивања услова базирања. Међутим,

на хладном планинском аеродрому Лекс, на

северу Индије, температура јесте ниска, али је

влажност ваздуха занемарљива. Са друге

стране, на влажном аеродрому Бангалор на

југу Индије није било мраза. Поред тога, остаје

питање да ли су „специјални” примерци, који су

послати на тестирање у Индију, истоветни са

онима који су у серијској производњи, односно
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да ли су посебно „припремљени” за само ис-

питивање.

И, на крају, истина је да више држава про-

извођача осигурава већу технолошку базу, али

се за сва питања у вези Typhoon-а ипак прего-

вара са четири државе, па би увек постојао

проблем могућих компликација док се не уса-

гласе ставови четири главна партнера.

„Dassault” Rafalе

Од свих разматраних авиона, једино је Ra-

falе од самог почетка развоја пројектован (и

касније унапређиван) као авион који у при-

марној намени равноправно може да извршава

ловачке, јуришне и извиђачке задатке. То су, у

ствари, и били почетни захтеви РВ и РМ Фран-

цуске крајем 80-их, уз услов да је у потпуности

домаћи авион, тј. да је комплетна технологија

француске производње, како би се избегли

евентуални проблеми са дозволама за страну

технологију. Био им је потребан један ВнБА

који ће заменити ловце Mirage 2000-5 и Mirage
2000RDI, извиђачки авион Mirage MF-1CR, те

јуришнике Mirage 2000D, Mirage F1 CT, Super

Etendard, али и авион за нуклерани напад Mi-
rage 2000 N. Та његова заиста вишенаменска

карактеристика данас је очигледна и оправ-

дана је у скорашњим операцијама.

На самом почетку индијског „MMRCA” про-

цеса „Dassault” је понудио Mirage 2000-5, али га

је убрзо повукао. Уместо њега, у одговору на

RFP – „Захтев за понуде”, представљен је

знатно конкурентнији, новији, моћнији, али и

скупљи Rafalе. Тендер „MMRCA” је, у ствари

„бити или не бити” за Rafalе, јер тај авион није

успео осигурати до сада ниједну страну по-

руџбину. 

С обзиром на то да многе ОС од раније ко-

ристе Mirage 2000 или Mirage F1, Француска је

сматрала да ће и без нарочитог маркетинга

све те ОС аутоматски прећи на Rafalе, што се

није догодило. Најинтензивнији преговори во-

ђени су са Мароком и Бразилом. Само месец

дана пре договореног термина за потписивање

предуговора за Rafalе, влада Марока је изне-

нада објавила да се одлучила за набавку 

F-16C/D Block 52. У Бразилу је доведен скоро

до краја вишегодишњи процес за набавку

ВнБА, где су разматрани Rafalе, F/A-18E/F Su-
per Hornet и JAS-39 Gripen. Не чекајући из-

вештај стручне комисије, 2009. године пред-

седник Бразила је (током посете француског

председника) изненада донео једнострану од-

луку и изјавио да ће Бразил купити Rafalе. То
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је изазвало велики политички скандал, Парла-

мент Бразила је прекинуо тендер и поништио

ову одлуку само зато јер је донета без пре-

тходног званичног подношења стручног из-

вештаја комисије. Процес набавке ВнБА за РВ

Бразила је током 2010. поново започет од по-

четка и још није завршен. У исто време, „Das-

sault” је изгубио потенцијалне наруџбине из

Јужне Кореје и Сингапура (одабран F-16C/D у

оба случаја), мада су те земље и од раније ко-

ристиле искључиво америчке авионе. Није ус-

пело очекивано уговарање и са Оманом (ода-

бран Eurorfighter) и Швајцарском (одабран

JAS-39 Gripen NG). По тренутном стању по-

стоји вероватноћа склапања уговора у сред-

њорочном периоду са Бразилом, Малезијом и

можда УАЕ.

У сваком случају, „Dassault-у” је потребан

овај индијски уговор како би обезбедили про-

изводне линије и за наредну декаду. Да би до-

казала да је потпуно посвећена сарадњи са

Индијом, Француска је прекинула све разго-

воре са Пакистаном, који је такође био за-

интересован за Rafalе.8

Оружане снаге Француске имају потребу

за 294 авиона (234 за РВ и 60 за авијацију РМ)

од чега је тренутно чврсто уговорена испорука

за 180 авиона. До сада је „Dassault” испоручио

115 примерака. У непостојању других наруџ-

бина, „Dassault” је успорио производњу на

један авион месечно (најнижа исплатива про-

дуктивност), чиме је обезбеђена производња

до 2019. године. „Dassault” тврди да се након

склапања уговора са Индијом темпо про-

изводње без проблема може учетворостручити.

Иако за „Dassault” продаја није кренула

очекиваном динамиком, оперативна употреба

у Авганистану и „Либијској операцији”9 доста је

помогла репутацији Rafalе, при чему се може

рећи да је либијски конфликт дошао за Фран-

цузе „као поручен” и у најбоље време. Након

што се доказао у реалним борбеним условима,
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Снимио С. ВЛАЧИЋ

Рафале

8 И раније је Француска показивала одређену „приврженост”
Индији на политичком плану. На пример, за разлику од
већине западних држава, Француска једина није успоставила
санкције Индији након серије нуклеарних тестова 1998. го-
дине.

9 ОС Француске проводиле су је под називом „Harmattan”.



Rafalе се сматра успешним и „зрелим” више-

наменским борбеним авионом.

У свом маркетингу „Dassault” за Rafalе ис-

тиче ту његову велику предност: „Combat Pro-

ven” (борбено доказан). У операцијама у Авга-

нистану и у Либији до сада је лансирао око 10

крстарећих ракета, одбацио и лансирао неко-

лико стотина прецизно вођених бомби и ракета

в-з и провео стотине сати у патролама у не-

пријатељском ВаП-у без нарочите ловачке за-

штите. Већину тих ствари Rafalе је постигао

знатно пре него што је Typhoon и теоретски

могао да се покаже. 

У операцији у Либији Rafalе је самостално

одржавао ловачку зону, извиђао из ВаП-а и

дејствовао по земаљским циљевима, а пре

сваког дејства самостално је вршио неутрали-

сање ПВО у рејону ОД. Како је командовање и

осматрање бојишта вршено из америчких

авиона који су патролирали у Медитерану, Ra-

falе је без проблема успоставио дата-линк и на-

даље био укључен у дигитални систем коман-

довања и контроле ВаП-а.

У вези с овом операцијом, Rafalе jе пока-

зао да му је мали број земаљског техничког са-

става потребан за непосредну подршку бор-

беној употреби. На аеродрому Солензара на

Корзици (одакле су авиони Rafalе кретали на

задатке), за један авион у оквиру 8-часовне

смене била су довољна три механичара. Од-

носно, у првим данима операције, када су

авиони били стално ангажовани, за непре-

кидни 24-часовни циклус била је довољна зе-

маљска техничка екипа од 63 специјалиста за

борбену групу од 7 авиона Rafalе, и то са аеро-

дрома који није матични нити претходно при-

лагођен за операције Rafalе.

„Dassault” је први увео термин „Omni-role10“

када описује како Rafalе истовремено из-

вршава комплетан спектар задатака које бор-

бена авијација теоретски може извршити. 

Кроз оперативну употребу и индијска испи-

тивања то је и доказано. Тако је Rafalе заиста

способан за извиђање из ВаП-а (уз извиђачки

контејнер Reco-NG), захват и обе ле жа  вање

објеката дејства (са осматрачко-нишанским

„Damocles” контејнером), изолацију бојишта,

блиску ватрену подршку, продор и дејства у

дубини непријатеља, пресретање, ловачку за-

штиту, чишћење ВаП-а, „SEAD” дејства, про-

тивбродску борбу (помоћу Exocet-2), допуну

других Rafalе горивом у лету (тзв.”buddy-buddy

refueling”), чак и за нуклеарни напад (са ASMP-

А), (уз извиђачки контејнер Reco-NG или ос-

матрачко-нишански контејнер Domocles)

Иако нису биле дискутабилне, Rafalе је у

Индији демонстрирао једну од својих способ-

ности за дејства по циљевима на земљи. Један

авион Rafalе је подвесним извиђачким кон-

тејнером Reco-NG са велике дистанце открио

више маскираних циљева на великом поли-

гону и параметри за дејство су тренутно

израчунати и пренети према ВУбС. Након ода-

бира приоритетних објеката дејства, у једном

налету је са дистанце од око 35 до 40 km лан-

сирао свих шест AASM бомби-ракета према

шест међусобно одвојених циљева (од којих су

неки били брзо покретни) и све их уништио

једним поготком. За тај тест одабрана је „Sa-

gem” модуларна авио-бомба са ракетним по-

гоном AASM „Hammer”, домета до 60 km у свим

правцима у односу на осу авиона. Поред овог

ВУбС, Rafalе је већ интегрисао бројна друга

ВУбС в-в и в-з, што је мана Typhoon-а код којег

је асортиман ВУбС у пракси тренутно веома

ограничен.

Сматра се да је дизајн подвесног терета

боље и „паметније” изведен на Rafalе-у у од-

носу на Typhoon. Rafalе на 14 подвесних тачака

може понети око 9.000 kg подвесног терета

(највећа носивост у односу на све остале кон-

куренте на тендеру), а у односу на Typhoon за

око 2.000 kg више. Од 14 тачака, пет тачака су
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10 У западној пракси се за наш термин ВнБА користе три
незваничне фразе са донекле различитим значењима:

а) „Multi-role” означава да се исти тип авиона може кори-
стити као ловац у једном лету, па да се за следећи лет при-
лагоди у ЛБА варијанту и иде на јуришни задатак итд. или да
је исти тип авиона у једној ескадрили ловац, у другој јуриш-
ник, а у трећој извиђач и слично.

б) „Swing-role” означава да исти авион у току једног лета
мења намену, нпр. врши извиђање из ВаП-а, након откри-
вања циљева прелази у јуришни режим и дејствује по ци-
љевима на земљи, а након дејства успоставља ловачку зону
и сл.

в) „Omni-role” је нови термин који се користи за означавање
истовременог извршавања различитих задатака, нпр. врши
извиђање из ВаП-а и затим бомбардује земаљске циљеве,
при чему не прекида извиђање остатка бојишта, а све то
време радарски прати и стање у ВаП-у и, по потреби,
дејствује по циљевима у ВаП-у без прекидања јуришног и
извиђачког задатка.



тзв.„мокре тачке”, тј. омогућују подвешавање

горивних резервоара. Како се на Rafalе

најчешће користе масивни подвесни резер-

воари од 2.000 l, на овом авиону је обезбе-

ђена и додатна количина од 10 тона горива. 

Током операције у Либији, типична ва-

ријанта спољњег оптерећења Rafalе била је: 4–
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6 вођених бомби, један обележавајуће-нишански

контејнер Damocles (са стране уводника ваз-

духа), четири ракете в-в MICA и два резервоара

од по 2.000 l. За задатке блиске ваздухопловне

ватрене подршке могуће је испод трупа подве-

сити додатни двоцевни 30 mm топ  у контејнеру

са борбеним комплетом од 500 граната.

Основно наоружање за ваздушну борбу

су ракете ваздух-ваздух великог домета Me-

teor (са рамџет погоном за велике брзине), као

и ракете средњег домета MICA IR (ИЦ само-

навођење) или MICA RF (активно радарско са-

монавођење у терминалној фази). Ове ракете

могу се лансирати и на циљеве у ВаП-у које от-

крива и активно прати други авион.

Покретним предњим канарима, затим по-

моћу скорашњих унапређења електричних

команди лета и летног компјутера, те малим

специфичним оптерећењем крила, постигнута је

покретљивост авиона Rafalе у ваздушној борби

једнака са покретљивошћу Typhoon-а, а чак

знатно боља од осталих авиона конкурената.

Карактеристичним сужењем трупа испред увод-

ника ваздуха ефикасно је постигнуто непре-

кидно увођење ваздушне струје према компре-

сору и на критичним нападним угловима.

Око 70% површине трупа авиона израђено

је од арамид или карбонских композитних мате-

ријала, од алуминијума су само уводници ваз-

духа, гондоле мотора са доње стране и на-

ткрилни бочни део трупа, а од титанијума канари

и нападне ивице крила. Оваква примена неме-

тала додатно умањује и радарско откривање.

Да се спољним обликом авиона не би на-

рушила аеродинамичка предност, уместо

„стелта” на Rafalе је примењена тзв. визуелна и

електромагнетна „дискреција”. Како би се сма-

њио радарски одраз, спољни облици и спојеви

између елемената конструкције су пажљиво

изведени, уз примену абсорпционих мате-

ријала на већем делу трупа и крила. 

Поред електронских противмера (Spectra

систем електронске самозаштите), у што већој

мери заступљена је употреба пасивних сензора,

а дата-линк повезивањем и аутоматским прено-

сом података између авиона неутралисана је

потреба да сваки авион укључује свој радар у

критичним фазама лета. Један авион (обично

онај у позадини) скенира ВаП, а остали у па-

сивном режиму примају податке од њега и лан-

сирају ракете в-в на основу примљених пара-

метара без укључења својих радара.

Овај авион поседује радар по AESA кон-

цепту (RBE2-AA) великог азимута, који је дока-

зан и у режиму ваздух-земља. Осим радаром,

откривање и захват циљева у ВаП-у могућ је и

оптоелектронским предњим сензором на 70 km,

при чему је на тој даљини могуће разликовати

два посебна циља уколико су на растојању од

око 100 m. Јасно осматрање и визуелну иден-

тификацију циљева могуће је оптоелектронски

остварити на даљинама око 40 km (за циљеве у

ВаП-у) и око 35 km (на земљи). 

Начин интеграције свих летних и

тактичких података на дисплејима у

кабини доста је поједностављен, а

усавршен, обезбеђује „ситуационо

разумевање” и иницијативу пилота у

свим фазама лета. Пилот је растере-

ћен од већег броја задатака и сувиш-

них података, у односу на доса-

дашње, и може да се фокусира само

на избор тактике напада. То му омо-

гућује и навигацијски компјутер по-

моћу којег је могуће унапред упро-

грамирати маршруту у односу на

конкретан терен (или током лета ко-

риговати), при чему аутопилот може
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аутоматски да пре-

узме вођење авиона

при брзини до 900

km/h на висини од

100 m.

Сама ергономија

кабине је прилично

р е в ол у ц и о н а р н а .

Примењен је друга-

чији распоред „touch

screen” показивача и

команди лета, велики

број виталних ко ман -

ди и прекидача је

смештен на управ-

љачкој и палици гаса,

а како је инструмент-табла померена назад,

све се налази „на дохват прста” пилота. Цент-

рални део инструмент-табле знатно је извучен

према пилоту, а главни тактички дисплеј је

скоро пред очима пилота.

Додатна предност Rafalе у Индији јесте

што је у погледу одржавања и оперативне упо-

требе доста сличан авиону Mirage 2000 којег

РВ Индије већ поседује и чијом су употребом

веома задовољни. Самим тим, прелазак на

други француски авион неће бити тако скуп

као прелазак на амерички или шведски кон-

цепт и захтевао би мање промене у инфра-

структури. Уз то, куповином Rafalе РВ Индије

осигурава наредне могућности за модерниза-

цију Mirage 2000H Vajra поред модернизације

која се тренутно изводи у стандард 2000-5-II.

Комбинација одабира Rafalе и наведене мо-

дернизације, поред осталог, поједноставиће

систем логистике РВ Индије с обзиром на то да

је одређени број склопова истоветан.

Уколико је тачна (незванична) цифра

трошкова употребе од 30.000 евра по сату ле-

тења, онда је Rafalе знатно јефтинији за екс-

плоатацију у односу на конкуренцију. Чак је и у

званичном образложењу Комисије МО Индије

наведено да је основни разлог избора Rafalе у

односу Eurofighter нижа цена појединачног

авиона, али и процењени нижи трошкови даље

експлоатације током века употребе због мање

потрошње горива и једноставнијих захтева у

одржавању11.

Како се ради о производу који је 100%

француског порекла, Rafalе доноси јасну

предност над другим авионима, јер ће се убу-

дуће преговарати са само једним саговорни-

ком, што неутралише потенцијалне проблеме

око лиценци и трансфера технологије од тре-

ћих земаља. 

Француска истиче да по том питању нису

нимало затворени, већ гарантују потпун транс-

фер у индијске фабрике и институте, што су

доказали и кроз сарадњу у вези са Mirage 2000.

Нагласили су да то укључује и најновије тех-

нолошко решење на авиону RBE2-AA радар по

AESA концепту.

Француска је спремна да Индији уступи

чак и софтверске кодове за авионске рачунаре,

што омогућава индијским стручњацима да ре-

програмирају радар или било који део осет-

љиве опреме према свом „укусу”. То је ствар

коју други произвођачи нису тако „оберучке”

нудили, а познато је да софтверске кодове

Американци нерадо уступају, чак и свом по-

узданом савезнику В. Британији. Без софтвер-

ских кодова, РВ Индије би морало за сваки

нови део авиона или за промене постојећих, да

се обрате страном произвођачу за промену

параметара који би уместо њих подесили кон-
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11 Укупни трошкови током века употребе (life-cycle costs per
unit) за један авион Rafalе процењују се на 40 милиона до-
лара.

Aвио-мотор М-88 Snecta



фигурацију нпр. радара, што може угрозити

безбедност процеса.

Додатно, „Dassault” је оставио отворену

могућност да се део Rafalе опреми индијским

„Kaveri” мотором намењеним за домаћи Tejas

који се полако уводи у употребу, што би знатно

унапредило истовремену експлоатацију ова

два типа. Наравно да би ови мотори умањили

борбене могућности Rafalе, али је сигурно да

би се у том случају француски инжењери ан-

гажовали на доради мотора „Kaveri”, пре свега

по питању повећања снаге.

Rafalе такође има одређене недостатке.

Део недостатака и сумњи већ је отклоњен на

основу искустава из Либије и биће решени на

свим наредним примерцима. Са становишта

самог авиона, остало је све мање примедби,

осим да је радом у носу авиона релативно

мали да смести будуће веће радаре, мада Tha-

les тврди да је и следећа генерација радара

који је почела да развија, исте запремине а

повећаних могућности. 

Мотор Snecma М-88, упркос добрим ка-

рактеристикама, не омогућава све потен-

цијалне летне особине Rafalе. У односу на Typ-

hoon-ов Eurojet EJ200, мотор М-88 производи

10 kN потиска мање, мада Snecma завршава

развој нове варијанте мотора која би требало

да обезбеђује 60/89 kN (без/са допунским са-

горевањем) потиска као и Typhoon мотор.

Поред борбеног доказивања, Rafalе још

мора да се докаже и по дугорочној поузданости

у редовној експлоатацији, за шта је потребно

време и доста налета. За разлику од 100.000

сати налета Typhoon-а, сви Rafalе су до сада

укупно налетели „тек” 40.000 сати налета.

До скоро је за велики недостатак сматрана

чињеница да је Rafalе до сада редовно губио

на свим међународним тендерима за борбени

авион, па с обзиром на мали број корисника

остаје отворено питање цене појединачног

авиона, као и исплативости и извесности дуго-

рочног развоја и модернизације. Како је ис-

кључиво француски пројекат, у случају Rafalе

сваки озбиљнији развој зависи од финан-

сијских могућности једне државе – Француске.

Чак и тренутна производња је троструко ума-

њена због недостатка домаћих и извозних на-

руџбина. Тако се може догодити да ће Индија

сама инвестирати одређена унапређења која

су јој потребна, уместо да их добије као готова

решења од произвођача.

То се може променити ако услед индијског

тендера (и либијске операције) нагло порасте

репутација Rafalе и крене шира међународна

продаја, што се може очекивати. Политичко-

економски добитак ове трговине неће Индији

донети толико потенцијалних послова или „гра-

тис” политичке подршке на ширем плану, као

што је то било потенцијално могуће од више

земаља – произвођача Typhoon-а.

ЗАКЉУЧАК

У протеклих неколико година у средишту

пажње светске ваздухопловне индустрије, али

и потенцијалних купаца ВнБА, био је индијски

„MMRCA” (Medium Multi-Role Combat Aircraft)

тендер који, поред тренутне, релативно велике

поруџбине од 126 авиона, обећава

накнадне уговоре, те отвара врата

осталим облицима пословне са-

радње са једним од највећих рат-

них ваздухопловстава у свету.

Овај тендер био је једин-

ствена прилика да се под истим

условима и на једном месту „так-

миче” најбољи светски борбени

авиони и да при томе буду де-

таљно испитани по свим аспек-

тима битним за куповину страног

авиона. Резултати овог тендера

имаће широке накнадне после-
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дице и значајно ће утицати на остале потен-

цијалне купце.

Мали број земаља може себи да омогући

овако детаљна испитивања, тако да ће ин-

дијски резултати посредно усмеравати остале

државе које су у сличном процесу. Поред тога,

велика индијска поруџбина утицаће на сма-

њивање цене ВнБА и за мале поручиоце, а

модернизације типа настале услед будућих ин-

дијских захтева осигураће и мањим купцима

савременост и борбену моћ авиона.

Након објављивања МО Индије да се и

даље у ужем кругу налазе само Rafale и Typ-

hoon, ваздухопловци, ваздухопловни инже-

њери, али и званичници министарстава од-

бране многих земаља (које су у сличном

процесу) ишчекивали су одлуку МО Индије

како би „адаптирали” своје пројекте. Поред

осталих, ова одлука ће сигурно знатно утицати

на Бразил који се управо „двоуми” између Ra-

fale и Typhoon у свом ВнБА пројекту. А за њим

ће убрзо уследити одлуке и осталих купаца,

пре свих, вероватно, Малезије и Уједињених

Арапских Емирата.

За европски аеронаутички конзорцијум

EADS, након оваквог финала није од значаја

који ће од ова два авиона победити. EADS у

сваком случају профитира с обзиром на то да

преко својих „ћерки фирми” учествује са скоро

40% у оба авиона. Тако ће овај тендер утицати

и на јачање EADS, а тиме посредно и на раз-

вој осталих аспеката европске ваздухопловне

индустрије.

Чињеница да су у оваквом тендеру на крају

остала два борбена авиона произведена у Ев-

ропи показује нешто што се није догодило де-

ценијама. Наиме, европска ваздухопловна ин-

дустрија способна је да се на било ком тендеру

супротстави Американцима као снажан ривал. 

Сједињене Државе тренутно немају много

авиона за извоз. Најновији F-35 постао је пре-

скуп и недостижан многим државама, Конгрес је

блокирао извоз F-22, а F-16 је застарела кон-

цепција, неизвесна за дугорочну модернизацију,

тако да је F/A-18E/F Super Hornet једини витални

изазивач нових европских конкурената.

У „минут до дванаест” то јест два дана пре

отварања понуда, у покушају да се врате у

игру и зауставе даљи индијски процес, САД су

изјавиле да су спремне да Индији понуде

најновији F-35 Lightning II Joint Strike Fighter.

МО САД је припремило споразуме којим се

Индији одобрава приступ виталним и за-

штићеним информацијама у вези с овим авио-

ном. Без обзира на тај предлог, Индија до сада

није показивала нарочито интересовање за F-

35 Lightning II и мало је вероватно да ће одло-

жити уговарање авиона како би потпуно раз-

мотрила нову понуду.

На последњем ваздухопловном сајму „Le

Bourget-11”, Eurofighter је на све стране исти-

цао свој досадашњи успех и наредне шансе.

Са друге стране, „Dassault” није толико потен-

цирао свој улазак у индијско „финале”, већ је

наглашавао одлично ангажовање Rafale у опе-
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рацији против Либије уз истицање недостатака

Typhoon у истој операцији. 

При том нема сумње да је MMRCA тендер

од већег значаја за Французе него за Eurofighter,

с обзиром на то да Rafale до овог случаја није

постигао ниједан извозни успех. Индијски ода-

бир Rafale-a несумњиво ће помоћи Француској

да се врати међу велике светске играче, не само

у домену ваздухопловне индустрије већ и на

осталим пољима. Незванично, сви честитају

Француској што је успела да потпуно сама про-

изведе борбени авион који је по способностима

раван Typhoon-у који су произвеле четири рела-

тивно моћне и технолошки напредне земље.
Иако је објављен победник, с обзиром на

то да Индија још није потписала коначни уговор
са Француском, Eurofighter се нада да је пре-
окрет могућ, што се види и по честим посетама
премијера из држава произвођача који, про-
мовишући Typhoon, и даље покушавају про-
менити став Владе Индије. Са друге стране,
Французима се жури са уговором, али захте-
вају два посебна уговора, један за 18 авиона
који ће бити достављени из Француске, а други
за преосталих 108 који ће се склапати/про-
изводити у Индији у погонима корпорације

„HAL-Hindustan Aeronautics Limited”. Компанија
„Dassault” је са правом забринута за техничке
могућности овог локалног партнера да реали-
зује свој део улоге, као и да пре тога квали-
тетно абсорбује потребну технологију, при чему
ће „Dassault” бити генерално одговоран за
пројекат и преузети последице за пропусте.
Овакве и сличне неизвесности биће разјаш-
њене до краја јула ове године. У смислу ТТ за-
хтева тешко је одредити који је бољи авион –
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Typhoon или Rafale. Сама чињеница да су се
оба нашла у финалу овакве „утакмице” и да су
упоређивани са највишом класом тренутно до-
ступних ВнБА, захтева респект стручне јавно-
сти према оба произвођача. Скоро су исто-
ветни по перформансама и опреми, те су оба
(дигитално) компатибилна са већином других
савремених ваздухоплова и командних цен-
тара. Још када Snecma заврши развој нове
снажније варијанте мотора (сада у завршној
фази), разлика ће бити безначајна. 

То говори да је завршни ударац вероватно

имала политика и будући дипломатски односи,

заједно са финансијским условима и техно-

лошким гаранцијама.
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топом 120 mm. За разлику од јужнокорејског 

К-2, Altay је у неку руку конвенционалнији, јер

не поседује аутоматски пуњач већ пуниоца, као

и продужен труп са седам ослоних точкова

уместо шест. Такође, маса Altay-а је 65 t, што је

за десетак тона више у односу на К-2. Конвен-

ционалнија конструкција и обимна производња

(1.000 тенкова за Турску), као и јефтинија

радна снага, обориле су цену тенка са 8,5 на

5,5 милиона долара.
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БТР-82А за Русију 

Руска армија уводи у наоружање најно-

вију варијанту оклопног возила точкаша БТР-

80 под ознаком БТР-82А. Возило је погона 8x8,

и у односу на основну варијанту има побољ-

шану оклопну заштиту, посебно у погледу про-

тивминске заштите и заштите од импровизо-

ваних експозивних средстава. Посаду чине три

члана – командир, нишанџија и возач, а може

да превезе седам војника пешадије. Наору-

жање се састоји од топа 30 mm 2А72, стаби-

лисаног у обе равни и спрегнутог митраљеза

калибра 7,62 mm. Посада има на располагању

напредан навигациони систем типа ГЛОНАСС,

као и могућност гађања и у дневним и у ноћним

условима. Возило је опремљено мотором

снаге 221 kW (300 KS) и налази се у задњем

делу возила. Аутономија возила је 600 km, а

максимална брзина је 80 km/h. Све то усло-

вило је повећање масе на око 14,5 t, али,

према речима конструктора, возило је још увек

пловно.

Вишенаменска муниција 

Америчка армија планира да поједностави

логистику и побољшава перформансе тен-

ковске муниције. Кумулативно-парчадна муни-

ција М830, вишенаменска М830А1, муниција за

дејство у урбаним условима М908, као и про-

тивпешадијска М1028 требало би да се замене

јединственим типом универзалне муниције

према програму АМP (Advanced Multi Purpose).

Нова муниција требало би да поседује програ-

мабилни упаљач, који може да деј ству је тре-

нутно, након пробоја препре ке унутар бункера

или зграде, као и тем-

пирно изнад ро ва или

против хеликоптера.

Један од предлога је не-

мачка муниција DМ-11,

која је већ у оперативној

употреби у Маринском

корпусу, а обезбеђује

преко 90% захтева по-

стављених у програму

АМP. Овај тип муниције

имао би значајне предно-

сти у односу на све ти-

пове муниције који су

Altay за Саудијску  Арабију 

Најновији турски тенкови типа Altay, који су

грађени на бази јужнокорејских тенкова К-2, по

свему судећи су пронашли првог иностраног

купца. Саудијска Арабија намерава да набави

за сада непознат број, мада је познато да по-

стоји намера да се у догледно време замене

застарели француски тенкови АМX-30. На таj

начин, Саудијска Арабија обезбеђује једин-

ствену логистичку базу са постојећим тенко-

вима М1 Abrams, који су такође опремљени
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тренутно у употреби, укључујући и М830А1

против хеликоптера, без обзира на мању по-

четну брзину од 900 до 1000 m/s (преко 1400

m/s код М830А1), с обзиром на чињеницу да се

не ради о поткалибарној муницији, а самим

тим бојева глава може да има знатно ефикас-

нију фрагментацију у свим правцима, укљу-

чујући и према напред.

Емиратски вишецевни 
ракетни лансер МЦЛ (КоВ)

Уједињени Арапски Емирати (UAE), тач-

није компанија Jobaria, приказала је најновији

модел вишецевног ракетног лансера, једин-

ственог изгледа и конструкције. Приликом кон-

струкције основни критеријум био је повећање

још увек у великом броју налазе у арсеналу

многих земаља. Оно што, међутим, још увек

није познато, јесте да ли је предвиђена могућ-

ност да се искористи неки систем навођења,

као што је ГПС, што би обезбедило једном во-

зилу прецизно дејство по 240 циљева, што је

страховита ватрена моћ. И овако, 240 ракета

покрива површину од око 4 квадратна кило-

метра! Уз калибар 122 mm биће доступан и

калибар ракета 107 mm, али са овим ракетама

је домет вишеструко мањи у односу на макси-

мални домет ракета 122 mm који достиже 40

km. Такође, тржишту ће се понудити и ва-

ријанта са турским ракетама ТР-300 домета

100 km. Једно возило имаће могућност да по-

несе 16 тих великих ракета. 

Продужење века F-16 и Harrier-a 

Кашњење различитих варијанти авиона

Lockheed F-35 Lightning II приморало је аме-

ричке званичнике да се одлуче на (још једно)

продужење радног века постојећих авиона, које

би F-35 требало да замени. Марински корпус је

одлучио да откупи 74 конзервираних британ-

ских Harrier-a заједно са резервним деловима за

180 милиона долара, чиме се обезбеђује про-

дужење радног века 140 сопствених авиона AV-

8B кроз канибализацију многих делова који су

потпуно замењиви. С друге стране, америчко

ваздухопловство драстично је повећало број 

F-16 којима ће бити продужен радни век са пар

ватрене моћи у односу на све остале каракте-

ристике. На полуприколици, вученој теренским

тегљачем Oshkosh, америчког порекла, бази-

раном на возилима типа вучног воза за транс-

порт тенкова и других оклопних возила, по-

стављена су четири обртна лансера,

опремљена са по три индивидуална лансера,

од којих сваки носи по 20 ракета калибра 122

mm. То значи да нови вишецевни ракетни лан-

сер назван МCL (Multiple Cradle Launcher) може

да лансира укупно 240 ракета за мање од ми-

нут, што значи да МCL замењује шест или више

класичних возила. Систем је врло рационалан

са гледишта броја ангажованих војника, јер по-

саду чине свега три човека. 

Поред МCL, постоји и возило за попуну,

које носи још 240 ракета, при чему се попуна

врши заменом комплетних лансера, а не ин-

дивидуалним ракетама. Калибар 122 mm је

одабран због чињенице да такве ракете про-

изводи велики број произвођача, као и да се
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Нова руска ракета в-з 

Руско Ваздухопловство увело је у опера-

тивну употребу нову ракету ваздух-земља (в-з)

под ознаком X-38. Нова ракета има дужину 4,2

Кинези улажу, Индијци одустају 

Једна од слабих тачака кинеске ваздухо-

пловне индустрије је производња домаћих

млазних мотора за борбене авионе најновије

генерације. Како би решили овај проблем, Ки-

нези су одлучили да у њихов развој уложе 16

милијарди долара! Основни правци улагања

су радни век материјала, контрола квалитета и

поједина техничка решења која нису на задо-

вољавајућем нивоу. Један од проблематичних

мотора је WС-10А који би требало да замени

руски АЛ-31Ф на авионима Ј-10, 11, 15 и 16,

као и WС-13, као замена за такође руски РД-93

за ЈФ-17. С друге стране, Индија је ипак од-

лучила да одустане од сопственог мотора Ка-

вери за домаћи авион Тејас. Упркос великим

уложеним средствима, чак и ангажовању једног

од водећих светских произвођача, француску

Snecmu, Кавери ипак није задовољио ни у по-

гледу перформанси ни у погледу радног века.

STSS и Aegis у садејству

Америчке оружане снаге успешно су те-

стирале садејство система STSS (Space Trac-

king and Surveillance System) за рано откри-

вање лансираних балистичких ракета са

стотина на чак 1.018 радних сати. За сада није

познато да ли ће авионима само бити продужен

радни век или ће, поред тога, бити и модернизо-

вани. F-16 се показао као врло захвалан авион

са гледишта продужења радног века, јер су упр-

кос чињеници да су први били пројектовани за

век од 4.000 радних сати, још увек били у стању

да им се продужи век до 8.000, а сада и до 10.000

радних сати.

Кавери је требало да замени амерички F414

који је коришћен за прве серије авиона Тејас.

Ипак, индијски званичници су решени да обез-

беде производњу савремених млазних мотора

у сопственим погонима, а за који ће се мотор

определити показаће време.

m, пречник 310 mm, има максималну брзину од

преко 2 maha и домет 40 km. Поседује више-

струки систем навођења, који подразумева ла-

серско, инфрацрвено и ГПС (ГЛОНАСС) си-

стеме, а има способност промене циља током

лета од стране пилота. Намењена је за дејства

по покретним и стационарним циљевима. По-

седује склопива крилца, тако да ће бити спо-

собна за постављање у унутрашње просторе

за наоружање нових вишенаменских борбе-

них авиона ПАК-ФА. До уласка ПАК-ФА у на-

оружање, главни носиоци нове ракете биће

Су-34 и МиГ-29СМТ.



митраљеза 14,5 mm. Од ракетног наоружања

бродови носе осам вертикалних лансера за

противбродске ракете 3К14 Калибр, домета

300 km, као и ракетни систем 3М47 Гибка, до-

мета 5-6 km. Ракете Калибр су варијанта фа-

милије ракета Клуб, имају бојеву главу масе

400 kg, подзвучну брзину и лете на ексремно

малој висини изнад морске површине. Ракетни

систем Гибка испаљује ракете Игла-1М, по-

знате као дериват ракета з-в лансираних за

рамена. Даљина пловидбе jе 1.500 наутичких

миља, а самосталност 10 дана. Бродови су

намењени за патролирање дуж обале, а сви

бродови претходне варијанте Бујан, као и

Бујан-М депласмана 550 t јесу, односно биће

стационирани на Каспијском језеру.

Нови лансер има осам ракета у засебним хер-

метичким контејнерима, а на лансеру се на-

лази сензорски систем. Турски лансери имаће

могућност монтирања на мање ратне бродове,

трговачке бродове за противгусарску борбу,

као и приобалне инсталације. Иначе, ракете

LMM развијене су за уградњу на беспилотне

летелице и због тога имају релативно мале ди-

мензије и масу од 13 kg. Домет ракета је 8 km,

а навођење је по ласерском снопу.

Британско-турске ракете LММ

Турска наменска индустрија граби великим

корацима напред, захваљујући великим дома-

ћим захтевима и сарадњи са водећим ино-

страним компанијама. Овај пут, турски Aselsan

је удружио снаге са британском подружницом

моћног Thales-а и створио лансер за Thales-

ове ракете LMM (Lightweight Multi-role Missile).

Нове руске корвете 

Русија је увела у оперативну употребу

прве корвете нове генерације Бујан-М. Нови

бродови имају депласман 950 t, дужину 74 m и

посаду од 36 чланова. Бродови су наоружани

топом 100 mm, два шестоцевна аутоматска

топа АК-630 за блиску ПВО брода и два тешка

системом Aegis са бродова ратне морнарице.

Систем STSS се тренутно састоји од два екс-

периментална сателита лансирана у орбиту

пре четири године и намењен је за рано упо-

зоравање на лансирање противничких бали-

стичких ракета. С друге стране, систем Aegis је

у првој варијанти уведен у употребу на бродо-

вима ратне морнарице још почетком осамде-

сетих година прошлог века. Данас је овај си-

стем, поред класичне ПВО борбене групе

носача авиона, прерастао и у антибалистички

систем опремљен ракетама Standard SM-3 до-

мета 500 km и висине дејства до 160 km, које

су на тестирањима показале високу ефикас-

ност од 80% на нивоу 30 тестова. Тренутно је

овим ракетама опремљено 18 бродова, а пла-

нирано је да се у перспективи њиме опреми

још више бродова, чиме би се парирало рас-

тућој балистичкој претњи из Ирана и Северне

Кореје.



177

SUMMARIES
TRANSLATED INTO ENGLISH BY MAJA POPOVIĆ

1. Major Sasa Jovanovic

”The military aspects of the power of the
European Security and Defence Policy”

The European Security Strategy (ESS ) is an
indicator of European Union (EU)’s commitment
to emerge onto the global stage as one entity with
a shared foreign and security policy . This paper
provides a brief overview of the ECB and the sig-
nificant predictors of military power in relation to
other actors of the international community. In ad-
dition, the paper shows specific strengths and we-
aknesses of military engagement of European for-
ces in response to the question of whether the EU
has sufficient military power to independently in-
fluence a large number of security issues on a
global level and or is it still an organization of sta-
tes which solve security situations by relying on
the armies of most developed armies and NATO
(North Atlantic Treaty Organization).

2. Colonel Dr. Samad Karovic

”Risk management and quantification 
in decision-making process”

In this paper, the risk management decision-
making in terms of military engagement of units
in various types of operations performed by the
Army . The focus is on the complex risk manage-
ment approach and procedures to be applied in
the process of identifying and assessing risks.
The paper emerged from the need for a more pre-
cise explanation of decision-making process thro-
ugh military decision-making procedures in mili-
tary management and identifying the risks and
dangers associated with the use of the Army in
terms of risks and uncertainties.

3.  Colonel Dragoljub Spasic

”Determination of the parameters 
of the flight of aircraft affects 
the precision of target”

This paper describes the methodology for
determining the aircraft’s flight parameters that af-
fect the precision of targeting through a data ac-
quisition system integrated on the aircraft and
ground optoteodolite system.

4. Major Dragn Mladenovic, MSc

”Application of principles law of armed
conflict to cyber warfare”

Cyberwar is kept using the same tools, tech-
niques and methods as in the case of cyber crime,
terrorism and intelligence activities and has a ve-
ry specific nature, which allows states to initiate
covert attacks on opponents. The starting point in

defining doctrine, procedures, and standards in
the field of cyber warfare is to determine its true
nature. Internationally there is no consensus abo-
ut the state of the world to define and regulate cy-
ber warfare. This lack of rapid development and
nature of cyber warfare can cause immeasurable
consequences for global security. This paper pre-
sents a contribution to the effort to a new field of
cyber warfare is seen in the application of current
international practices in the field of cyber warfa-
re and the application of the principles of law of
armed conflict.

5. Lt Col. Dragiša Zinaja

“The concept of transport control “

Contemporary military operations have an
expeditionary character and a greater need for
use of transportation funds for transportation and
power supply , regardless of the stage of the ope-
ration considered. Therefore, the process of ma-
naging the movement is of particular importance,
because for the sake of stochastic quality and the
complexity of the transportation system, possib-
le deviations planned elements of movement
should be corrected. The data on variations are
provided for the control of movement.

Traffic control in the armed forces is often
under regulated by special bylaws and regula-
tions. The analysis of the contents of this regula-
tion attempts to identify solutions that can be im-
portant for the development and improvement of
the functioning of the transport support .

6. captain Borisa Jovanovic, Lt. Velibor Cakic

“The protection of data 
in computer networks 

During the first few decades of their existence
computer networks were mostly used by university
researchers by exchanging e-mails and employ-
ees of companies that used at the time an ex-
pensive shared resources through shared devices
, such as, for example, office printers. In those cir-
cumstances, few people paid attention to safety.
But today, when millions of people are using the
network for banking, shopping or filling out tax re-
turns, online security is starting to become a ma-
jor problem. This paper addresses various aspects
of the security of computer networks and explains
the basic concepts and protocols to protect com-
puter networks.

7. Milena Knezevic, MA

”Financing defence expenditures”

The article described the financing of defen-
se expenditures. The specific nature of defense
funding, which comes from its complexity, dyna-
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mics and openness, and strictly structured hierarc-
hical structure. It describes the sources of funding ,
as well as problems related to the financing needs
of the defense system. We analyzed the participa-
tion of all categories of funding in the financial plan
of defense. Special attention is given to the ex-
pression of defence revenues. The paper presents
an overview of the execution of the financial plan of
defense with all stages and problems.

All categories of defence related costs of
three-digit accounts from the Chart of Accounts,
including the participation of certain categories in
total defense expenditures for the period since
2001- 2009 are presented below.

8. captain  Dalibor Sars, MA, captain Dejan
Muratovic, MA, captain Dragan Mladenovic

”The financial aspects of establishing 
a Military Agency for Obtaining 
Housing Loans”

Taking into account the fact that the majori-
ty of professional military men are unable to re-
solve their housing problems without taking a
bank loan, it would be very important to form a
military insurance agency (hereinafter VAOSK)
for housing, mortgage loans and mortgage mar-
kets . In order to improve the mortgage loan po-
ssibilities for professional military personnel we
will emphasize the benefits and financial
aspects of creating VAOSK, a financial institu-
tion that would create favorable conditions for fi-
nancing of MoD and SAF staff . Furthermor,e
the paper will discuss how to obtain initial capital
for jump-starting the VAOSK.

10. Lt Col Sasa Tirnanic, 
captain Djordje Jankulovski

”Parachute testing methodology”

The process of testing a parachute (or its
components ) is carried out following a particular
methodology defined standards. The purpose of
testing is making assessments of the tested ve-
hicle, based on the comparison of the established
features of the parachute and the relevant cha-
racteristics of the prescribed requirements , regu-
lations, or standards. For the measurement of
certain characteristics of the parachute used spe-
cific measuring equipment used in investigating
other types of funds, and measuring equipment
that is tailored specifically for that purpose. Exa-
mination of individual performance requires spe-
cific environmental conditions.

11. Major Slobodan Matic, 
mechanical engineer

”Quality Inspection SUV 
by tracking moving targets”

This paper presents a methodology for te-
sting fire control systems (hereafter SUV) in the fi-
eld of quality assurance monitoring of moving tar-
gets. The first part shows the procedures of
acquisition, statistical analysis of the tracking er-
ror and the assessment of the quality of moving
target tracking, and in the second part, the conc-
lusion regarding the prospects of application
described testing methodology SUV.

12. Lt Col. Goran Radosavljevic

”The project of equipping Indian armed
forces with multipurpose combat 
aircraft (WNBA)”

The course of the tender and the characteri-
stics of candidate aircraft - In India, the tender se-
lection process for future multi-purpose combat
aircraft is completed. Despite the fact that this
was a large order, this process would not be as
important to the other similar tender does not
stand out as a representative, as reported to ma-
nufacturers of almost all multi-purpose combat
aircraft. The tender process itself, evaluation of
candidate aircraft and socio-political factors that
are considered can serve as a representative
example for other states. The course and results
of the Indian tender will have a significant impact
on the rest of the armed forces who are in a simi-
lar process equipment, given that India has al-
ways been regarded as a neutral and objective
customer of high criteria , which should serve as
a guideline for other customers, but also a kind of
recommendation for selected resources.

9. Stefan Starecu

„The tower and the flag”

The first symbols on coat of arms in Orthodox
countries were first reported to have emerged in
Serbia. From the time when the Serbian nobility li-
ved in the areas of Wlashka and Moldavia , coat of
arms began to appear more often. Russian coat of
arms emerged under Serbian influence, out of re-
spect for the famous Serbian battles such as the
Battle of Kosovo on St. Vitus Day , and out of re-
spect for the cult of Saint  Lazar.

Coats of arms were a symbol of the Ortho-
dox piety, while also showing social prestige – as
holders of someone’s name, they served the pur-
pose of prayer.

On the other hand, the mysterious character of
the coat of arms was due to the influence of the Ort-
hodox dogma , and that is why the coat of arms of
Serbia, Vlasha and Moldavia present unique symbols.


