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УВОД
Приступање Европској унији (ЕУ), односно стицање статуса пуноправног члана ове међудржавне регионалне организације представља
једно од кључних стратешких опредељења Републике Србије од 2000. године до данас.1 Као такво, први пут је формално декларисано и, у начелу, међународно прихваћено пријемом Савезне Републике Југославије у
Програм стабилизације и придруживања за Западни Балкан (8. октобра
2000. године).2 Потоњих година уследио је дуготрајан процес сложених
преговора, структурних прилагођавања институција СРЈ, државне заједнице Србије и Црне Горе и, од средине 2006. године, поново самосталне
Републике Србије, те испуњавања формалних и политичких услова за стицање статуса кандидата за пуноправно чланство у Унији. Од 2. марта 2012.
године Србији је званично додељен статус државе кандидата за пријем у
чланство ЕУ, без утврђеног датума почетка преговора о приступању.
Важност безбедносно-одбрамбеног деловања Европске уније и
чињеница да чланство у њој такође носи одређена права и обавезе у областима безбедности и одбране, у нашој земљи уочавани су постепено. Од
2008. године вршена је постепена едукација државне управе, захваљујући
којој је повишен и ниво свести одлучилаца о важности ове теме. У лето
2009. године покренут је научноистраживачки пројекат „Безбедносни и
одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији”,
чији је главни носилац Институт за стратегијска истраживања Сектора
за политику одбране Министарства одбране (у даљем тексту: МО), уз заступљеност свих организационих целина МO и Војске Србије (у даљем
тексту: ВС) у координационом тиму и шест подтимова. Спољна сарадња
у току рада на пројекту остварује се са осталим елементима сектора националне безбедности, академском заједницом, невладиним организацијама, надлежним установама Европске уније, регионалним Центром
за безбедносну сарадњу RACVIAC у Загребу (Хрватска), те појединим
државама–партнерима (у првом реду са Аустријом, Француском, Словенијом, Румунијом и Бугарском).
Под појмом „до данас” подразумева се време настанка ове студије, односно
прва половина 2012. године (прим. аут.).
2
Историјат односа Републике Србије и Европске уније, преузет са званичне
интернет-презентације Канцеларије за европске интеграције Владе РС: http://www.seio.
gov.rs/србија-и-еу/историјат.6.html.
1
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Република Србија је 2010. и 2011. године формално исказала опредељење да један од начина њеног ангажовања и доприноса регионалном и светском миру и безбедности буде учешће њене војске и других
снага одбране у мировним и хуманитарним операцијама под окриљем
Европске уније.3 Крајем маја 2011. године потписан је Споразум о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података између
Србије и Европске уније,4 а 8. јуна и Оквирни споразум РС и ЕУ о учешћу
у операцијама за управљање кризама.5 Потписивањем ова два споразума
створен је предуслов за ангажовање снага одбране Републике Србије у
мисијама Европске уније. У новембру 2011. званично је саопштено да
ће прва два официра Речних јединица Војске Србије бити прикључена
францускoм контингенту у оквиру поморских снага Европске уније (EU
NAVFOR), ангажованих на задацима сузбијања пиратства, у склопу мисије „ATALANTA”,6 а почетком априла 2012. године први је и званично
Опредељење за учешће у безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ најпре је
декларисано у стратегијским документима највишег нивоа, Стратегији националне безбедности и Стратегији одбране Републике Србије, усвојеним 2009. године, а потом и у
Одговорима Владе Републике Србије на упитник Европске комисије који су достављени
Бриселу од 31. јануара до 22. априла 2011. године (поглавље број 31, Спољна, безбедоносна
и одбрамбена политика). Видети: Одлука о усвајању Стратегије националне безбедности
Републике Србије (у даљем тексту: „Стратегија националне безбедности РС”), Службени
гласник Републике Србије, 88/09, 26. 10. 2009. Одлука о усвајању Стратегије одбране Републике Србије (у даљем тексту: „Стратегија одбране РС”), Службени гласник Републике
Србије, 88/09, 26. 10. 2009. Одговори Владе Републике Србије на упитник Европске комисије доступни су на званичној интернет-презентацији Канцеларије за европске интеграције
Владе Републике Србије (у даљем тексту: „Одговори Владе Републике Србије на упитник
Европске комисије”): http://www.seio.gov.rs/документа/национална-документа.166.html /
4
Стране потписнице представљали су први потпредседник Владе и министар
унутрашњих послова (Ивица Дачић), са једне, односно висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност (бароница Кетрин Ештон), са друге стране. Чину потписивања
присуствовао је и министар одбране у Влади Републике Србије (Драган Шутановац).
Извор: извештај дневног листа Политика о потписивању Споразума о безбедносним
процедурама, 26. 5. 2011, издање на интернету: http://www.politika.rs/vesti/najnovije-vesti/
Potpisan-Sporazum-o-bezbednosnim-procedurama.lt.html (прегледано 3. 1. 2012. године).
Ново поверење, Сусрет министара Шутановца и Дачића са Високом представницом ЕУ
Кетрин Ештон, „Одбрана”, број 137, 1. 6. 2011, http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/
odbrana137/06.pdf
5
Саопштење Делегације Европске комисије у Републици Србији поводом потписивања Оквирног споразума о учешћу у операцијама ЕУ за управљање кризама, које су 8. јуна 2011. године извршили министар спољних послова Вук Јеремић и
шеф делегације ЕУ у Србији, амбасадор Венсан Держер: http://www.europa.rs/mediji/
najnovijevesti/1039/Evropska+unija+i+Srbija+potpisale+sporazum+o+u%C4%8De%C5%A
1%C4%87u+Srbije+u+bezbednosnim+i+odbrambenim+misijama+EU.html
6
Први српски официри у мировној мисији Европске уније, преузето са званичне интернет-презентације Министарства одбране: http://www.mod.gov.rs/novi.
php?action=full_izdvajamo&id=3311
3
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испраћен на дужност.7 Мисија делује под мандатом Европске уније, а
на основу претходно усвојених резолуција Савета безбедности Уједињених нација број 1814, 1816 и 1838 из 2008. године.8 Крајем априла 2012.
први санитетски официр ВС упућен је и у Мисију ЕУ за обуку снага
безбедности Сомалије (EUTM Somalia), која се (из безбедносних разлога) врши у Уганди.9 Министарство одбране Републике Србије такође
је 2011. године покренуло иницијативу за успостављање дугорочне сарадње са Европском одбрамбеном агенцијом (ЕОА),10 која би формално
била регулисана одговарајућим административним аранжманом. Упоредо се врше темељне анализе политичке оправданости, безбедносних
потреба, техничких могућности и економске одрживости евентуалног
ангажовања Војске Србије у снагама за брзо реаговање Европске уније
(борбеним групама), што није активност коју би било реално остварити
у року краћем од четири до пет година.
Да би се систем одбране и сектор безбедности Републике Србије
могли припремити за преузимање одређених обавеза у оквиру концепта
заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ и израду динамичког плана њихове реализације, потребно је да најпре тачно сазнају шта
значе обавезе које ће бити преузете, у ком смислу ће оне унети измене у
постојеће стање и какве ће то измене бити. Такође је неопходно извршити добру интроспекцију, сагледати тренутне позиције Републике Србије
и циљеве чијем достизању она може тежити у перспективи, уз проучавање расположивих модалитета за оптимизацију трошкова.
Тренутну спољнополитичку позицију Републике Србије у односу на
њено непосредно геополитичко и безбедносно окружење најсажетије је
могуће описати као специфичну. Део територије Републике Србије налази
се под фактичком војном контролом НАТО-а, озваниченом Резолуцијом
7
Официр Војске Србије у мултинационалној операцији ЕУ, преузето са званичне
интернет-презентације Војске Србије: http://www.vs.rs/index.php?news_article=bc812ee0cf86-102f-8d2f-000c29270931
8
Извор: Интернет-презентација Савета ЕУ посвећена поморској операцији
EU NAVFOR у Сомалији: http://consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/
eunavfor-somalia.aspx?lang=en и званична интернет-презентација мисије EU NAVFOR
у Сомалији: http://www.eunavfor.eu
9
Званична интернет-презентација Мисије ЕУ за обуку сомалијских снага безбедности: http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/eu-somaliatraining-mission?lang= и саопштење Министарства одбране Републике Србије о упућивању
санитетског пуковника Славише Ћирића у мисију EUTM Somalia, од 25. 4. 2012. године:
http://www.mod.gov.rs/novi.php?action=fullnews&id=3808
10
The European Defence Agency (EDA), званична интернет-презентација: www.
eda.europa.eu
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1244 Савета безбедности УН11 и Војнотехничким споразумом из Куманова12 (1999), док цивилну управу врши Европска унија, кроз мисију „EULEX
Kosovo”. Најутицајније чланице Северноатлантског савеза и 22 од укупно
27 чланица ЕУ признају и активно подржавају једнострано проглашену
независност Аутономне Покрајине Косово и Метохија, чиме директно оспоравају Преамбулу важећег Устава РС из 2006. године.13 Србија је војно и
политички неутрална. Окружена је државама које јесу или ће у догледној
будућности постати чланице веома снажног и утицајног система колективне одбране, који такође чини и политичко-безбедносну заједницу. Четири од осам суседних држава чланице су Европске уније,14 док се преостале четири (са мање или више успеха) крећу кроз процес придруживања
Унији, без предвидивог рока приступања.
Као званични кандидат за пријем у пуноправно чланство, Србија
недвосмислено улаже значајне напоре за постизање пуне интеграције у
систем Европске уније. У том погледу јасно је декларисано позитивно
опредељење већине утицајних политичких фактора у земљи. Истовремено, важећа резолуција Народне скупштине из децембра 2007. године15
обавезује је на задржавање војне и политичке неутралности, до евентуалног изјашњења грађана о приступању неком од постојећих војно-политичких савеза. Полазећи од (до даљег) обавезујућег оквира војне неутралности и имајући у виду амбиције ка евроинтеграцијама, потребно је
испитати механизме за укључење Републике Србије у заједничку безбедносну и одбрамбену политику ЕУ. Учешће у том безбедносно-одбрамбеном концепту посматра се као један од могућих праваца ширих безбедРезолуција Савета безбедности Уједињених нација број 1244, усвојена 10.
јуна 1999. године. Доступна на интернет-презентацији ОУН: http://daccess-ods.un.org/
TMP/9099014.9974823.html
12
Војнотехнички споразум између међународних безбедносних снага
(„KFOR”) и влада Савезне Републике Југославије и Републике Србије из Куманова,
Military Technical Agreementbetween the International Security Force („KFOR”) and the
Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia, потписан
9. јуна 1999. године. Извор званична интернет-презентација НАТО-а: http://www.nato.
int/kosovo/docu/a990609a.htm
13
Преамбула Устава Републике Србије из 2006. године садржи формулацију којом
се наглашава да је Покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије који
има положај суштинске аутономије, из чега проистиче обавеза државе да штити своје
интересе на КиМ, у свим унутрашњим и спољнополитичким односима. Устав Републике Србије; званична интернет-презентација Народне скупштине Србије: http://www.
parlament.gov.rs/upload/documents/Ustav_Srbije_pdf.pdf
14
Мађарска, Румунија, Бугарска и Хрватска (прим. аут.).
15
Резолуција Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка РС, усвојена 26. децембра 2007. године,
интернет-презентација Народне скупштине Републике Србије: www.parlament.rs
11
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носних интеграција и врста „средњег пута”, који не би нужно захтевао
приступање наше земље формалним одбрамбеним савезима (попут НАТО-а). У складу са описаним ширим контекстом, део овог истраживања
ће бити усмерен ка анализи досадашњих искустава учешћа у мисијама
ЕУ за управљање кризама снага одбране земаља које су задржале статус
неутралности (попут Аустрије) и земаља сличних Републици Србији по
броју становника, снази националне економије и обиму снага одбране.
Циљ ове студије је да се свеобухватно сагледају интереси и потенцијали Републике Србије за учешће њених снага одбране у мултинационалним операцијама под вођством ЕУ.
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Глава I

ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗАЈЕДНИЧКА СПОЉНА И
БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА
1. ОДНОС ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ
БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНИ
1.1. Општи подаци о Европској унији
Развојни пут европског заједништва, од успостављања првих�������
������
запад�
ноевропских организација до стварања јединственог политичког, еко�
номског и безбедносног простора, није био једноставан и лак. У периоду
од скоро четири деценије после завршетка Другог светског рата европ�
ски простор био је идеолошко-политички, економски и војнобезбед�
носно подељен. Управо су супротности две европске половине у овом
периоду, познатом као „хладни рат”, биле највећа претња и изазов за
европски мир и безбедност. „Историјска победа капитализма над со�
цијализмом” (З. Бжежински), крајем осамдесетих година прошлог века,
довела је до распада европске идеолошко-политичке и војне биполарне
структуре и означила почетак нове европске перспективе. О будућности
Европе се и тада, као и данас, много дискутовало у свим државама и
међународним организацијама. Главни ток промишљања био је усмерен
на „историјску прилику” за стварање новог европског поретка, који ће
отворити перспективу уједињења и просперитета свих европских држа�
ва. Као најпогоднија основа за стварање свеевропског заједништва виђе�
не су већ постојеће западноевропске организације: Европске заједнице и
Западноевропска унија.
После свеобухватних разматрања модела будућег европског уређења,
вођених 1989–1992. године (углавном између западноевропских држава
чланица Европских заједница), постигнута је сагласност и одлучено је
да будућа форма европског заједништва буде унија. У суштини, државе
оснивачи будуће Европске уније (ЕУ) (European Union – EU) сагласиле
су се о међусобном заједништву у три широке области:
I –	Европским заједницама – ЕЗ (European Communities – EC),
које ће обухватати Европску економску заједницу, Европску
заједницу за угаљ и челик и Европску заједницу за атомску
енергију;
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II –	Заједничкој спољној и безбедносној политици – ЗСБП
(Common Foreign and Security Policy – CFSP) и
III –	Праву и унутрашњим пословима (Justice and Home Affairs –
ЈHА).
Такође, усаглашено је да степен међудржавног заједништва чланица
уније буде различит, од области до области.
• Европске заједнице имале би ниво интеграције у којем ће се државе
чланице владати по јединственим, заједничким правилима и пра�
ву, чија је снага изнад националних правила и права, а заједничке
институције ће имати наднационалне надлежности у питањима и
областима која спадају у заједнице у складу са уговорима. Угово�
ри о оснивању европских заједница и друга правна акта усвојена
у оквиру сваке заједнице чиниће саставни део будућег Уговора о
Европској унији.
• Заједничка спољна и безбедносна политика и сарадња у области
права и унутрашњих послова имале би ниво блиске сарадње држа�
ва чланица, а надлежности институција и права уније не би биле
изнад националних институција и права држава чланица.
Уговор дванаест западноевропских земаља о формирању Европс�
ке уније потписан је 7. фебруара 1992. године (у Мастрихту), а на сна�
гу је ступио 1. новембра 1993. године.17 Оснивачки уговор о ЕУ (ОУЕУ)
је веома сложен и има седам поглавља. Прво поглавље регулише опште
односе држава чланица у сва три стуба заједништва. Друго поглавље се
односи на Европску економску заједницу, која је овим уговором преи�
менована у Европску заједницу. Трећи и четврти део регулишу односе,
права и обавезе чланица у оквиру Европске заједнице за угаљ и челик,
односно Европске заједнице за атомску енергију. Пети део регулише од�
носе у оквиру ЗСБП, а шести у оквиру права и унутрашњих послова.
Седмо поглавље чине завршне одредбе које регулишу промене уговора и
других аката Уније. Током скоро две деценије протекле од оснивања ЕУ,
три пута су вршене измене оснивачког уговора о ЕУ.
Прва промена извршена је 1997 (на Самиту ЕУ у Амстердаму), а
нови Уговор о ЕУ (АУЕУ) ступио је на снагу 1999. године.18 Међу више
измена, које се претежно тичу ЕЗ и судско-полицијске сарадње, као вео�
Тhe Treaty on European Union, as signed in Maastricht on 7 February 1992,
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Интернет:
http://www.ena.lu/treaty_european_union_maastricht_february_1992, ili, http://europa.eu/
abc/treaties/index_en.htm
18
Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, The Treaties
Establishing the European Communities and Related Acts, Official Jurnal 97/C 340/02, Brussels, 10
November 1997. Интернет: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
17
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ма значајно за ЗСБП треба поменути: увођење клаузуле о блиској са�
радњи (чл. к. 15 – к. 17, Глава VIа – Closer Cooperation), затим, можда још
важније, увођење функције Високи представник за заједничку спољну и
безбедносну политику (чл. 18, Глава V АУЕУ). Уз измене УЕУ усвојен је
и први, до сада и једини протокол о изузећу неке чланице ЕУ из сарадње
у области ЗСБП. Једина држава чланица која је до сада искористила ово
право је Данска (Протокол бр. 5 – Protocol no. 5 on the position of Denmark,
прикључен уз АУЕУ).
Друга промена извршена је на Самиту ЕУ у Ници 2001, а нови Уго�
вор о ЕУ (НУЕУ) ступио је на снагу 2003. године.19 Као најзначајније
новине уведене овим изменама треба поменути укључивање новоус�
постављене Европске безбедносне и одбрамбене политике – ЕБОП
(European Security and Defence policy – ESDP) у Уговор, као саставног
дела даљег развоја Уније и једне од области тежишног ангажовања ње�
них највиших институција. У том смислу уз НУЕУ је прикључена и по�
себна Декларација о EBOP. Затим, овим изменама је Уговор о ЕУ (члан
17, Глава V) „очишћен” од одредби о ЗЕУ, чиме је практично извршено
дезангажовање Западноевропске уније – ЗЕУ (Western European Union
– WEU), као војног крила и саставног дела развоја Европске уније.
Изузетак је став у којем се констатује да дезангажовање ЗЕУ неће
представљати препреку за развој ближе билатералне сарадње међу две
или више земаља чланица ЕУ у оквиру ЗЕУ и Северноатлантског пакта
(став 4, члан 17, Глава V, НУЕУ).
Трећа и, за сада, последња промена Уговора о ЕУ извршена је 2007.
године, на Самиту ЕУ у Лисабону, а нови Лисабонски уговор о ЕУ (ЛУЕУ)
ступио је на снагу 1. децембра 2009. године.20 Нови уговор, у ствари, чине
усаглашене промене два темељна уговора на којима се заснива ЕУ – Уго�
вор о ЕУ и Уговор о оснивању Европске заједнице, који је преименован у
Уговор о функционисању Европске уније, и сада су усвојени заједно као
Лисабонски уговор о ЕУ. С обзиром на то да је ЛУЕУ на снази, његове
одредбе о ЗСБП, ЗБОП и другим аспектима безбедносно-одбрамбеног и
спољног деловања Уније су у средишту пажње овог дела Пројекта, тако
да ће бити посебно и детаљно анализиране.
Consolidated version of The Treaty on European Union, Official Journal of the
European Communities, C 325/5, 24.12.2002, Интернет: http://eur-lex.europa.eu/en/
treaties/dat/12002M/pdf/12002M_EN.pdf
20
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty
establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. Official Journal
of the European Union No 2007/C 306/01. или, Consolidated version of The Treaty on
European Union and The Treaty on The Funcioning of The European Union, интернет,
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm.
19

25

За стварање јасније слике о општем развоја ЕУ, у функцији разу�
мевања одређених актуелних тенденција везаних за њену перспективу,
треба имати у виду још неколико важних догађаја и чињеница из њеног
кратког историјата развоја.
Прво, на иницијативу дела чланица ЕУ (коју је предводила Фран�
цуска), 2004. године покренут је и усвојен предлог Устава за Европу.
Међутим, као да је могућност прерастања ЕУ у државолики ентитет
преплашила саме протагонисте предлога, Устав за Европу је доживео
неуспех управо на референдумима у државама предлагачима.21
Друга важна чињеница је редукција Европске заједнице, извршена
2002/2005. године, гашењем Европске заједнице за угаљ и челик. Члани�
це ЕУ су закључиле да је ова заједница превазиђена и да само оптерећује
ионако огромни административни апарат ЕУ. Део права и обавеза чла�
ница из ове области уливен је у Европску заједницу, док је већи део де�
зактивиран.
Европска монетарна унија, у којој је 17 држава чланица ЕУ („Евро�
зона”), показује изузетну осетљивост на спољне финансијске утицаје и
притиске финансијске кризе. Група држава најснажнијих чланица Ев�
розоне (Немачка и Француска) покренула је 9. децембра 2011. године
иницијативу којом се додатно ограничава буџетска самосталност чла�
ница, а зависно од будућих резултата, ова иницијатива може водити и
раслојавању Уније у области економије и финансија. Другим речима,
ЕУ се крајем 2011. године нашла пред изазовом могуће реорганизације
економско-финансијских односа, што последично може довести до
прегруписавања чланица Еврозоне, али и до целокупне поделе Уније
на јаке и слабе. У том случају слабе и новопримљене чланице би ве�
роватно биле у другом кругу, нижег степена интегрисаности. Ово је
важно питање са аспекта кандидата – будућих чланица Уније, у које
спада и Република Србија, тако да заслужује непрекидно праћење и
процену.
Европску унију основало је дванаест западноевропских држава. Од
оснивања до данас Унија је извршила три проширења, а одлуком из
2011. године о пријему Хрватске у чланство Уније 2013. године (када
Хрватска постаје пуноправна чланица) извршиће се и четврто проши�
рење. Кроз претходна три проширења (1995, 2004 и 2007) у пуноправно
чланство Уније примљено је 15 нових држава, од којих су 10 бивше со�
цијалистичке државе, док пет претходно нису постале чланице НАТО
(Аустрија, Шведска, Финска, Кипар и Малта). Европску унију чини 27
21
Предлог Устава за Европу није прихваћен на референдумима у Француској и
Холандији, 2005. године, тако да никада није коначно ни ратификован нити усвојен.

26

држава чланица и она обухвата 4.644.639 км2, или 45,5% укупне повр�
шине европског континента.22 Ако се изузме територија европског дела
Руске Федерације,23 онда ЕУ обухвата близу 78% површине Европе.
Према подацима Eurostat-а (Агенција Комисије ЕУ за статистику)
за 2009. годину, чланице ЕУ заједно су имале 499,2 милиона станов�
ника, што је 68,47% од укупног броја становника Европе (укључујући
Руску Федерацију), односно, око 80% европског становништва без Руске
Федерације.24 У односу на остатак света ЕУ је трећи ентитет по броју
становника, и чини близу 8% становника света.25 Према предвиђањи�
ма Eurostat-а о кретању броја становника,26 свет ће 2050. године имати
око девет милијарди становника, али ће број становника у ЕУ и њихов
удео у светској популацији знатно спорије расти по основу природног
прираштаја него у остатку света. Највећи прираштај становника у том
периоду биће на азијском и афричком континенту, што ће вероватно
водити већем миграционом притиску становништва са ових контине�
ната на Европу. Становништво Европе стари. Данас у ЕУ живи 23,2%
старог становништва (преко 65 година), а предвиђа се да ће 2050. године
у ЕУ бити чак око 50% старог становништва.27 Европски простор који
сада обухвата ЕУ је најгушће насељена територија у свету, просечно са
116,4 становника/км2, што је 2,3 пута више него просечна густина на�
сељености света, а 3,5 пута више него САД (33 стан./км2).
Параметри економске моћи Уније уверљиво указују на њен потен�
цијал за снажан регионални и глобални утицај у свим областима, укљу�
чујући и област безбедности.
У оквиру ЕУ је успостављена највећа зона јединствене новчане валу�
те у свету – евро (€), коју користи 17 држава чланица ЕУ. Према бруто
домаћем производу – БДП (Gross Domestic Product – GDP), као што се
види на графикону 1, ЕУ је са више од 18.000 милијарди америчких до�
лара (12.506,172 милијарди евра) годишњег БДП на првом месту у свету.
Европски континент има површину 9.938.000 км2, што је 6,7 % земљине коп�
нене површине. Интернет: http://worldatlas.com/webimage/countries/eu.htm.
23
Европски део Русије обухвата око 4.000.000 км2. http://worldatlas.com/
webimage/countries/eu.htm.
24
Од укупно 729.000.000 становника Европе, 105.000.000 чини становништво
европског дела Руске Федерације. Интернет: http://worldatlas.com/webimage/countries/
eu.htm
25
”The EU in the World – A Statistical Portrait”, Eurostat, Publications Office of
The European Union, Luxembourg, 2010. p. 12. Internet: http://ec.europa.eu/eurostat. Пре�
ма подацима Eurostat, ЕУ је на почетку 2010. године имала 501.064.000 становника док
је, према истим подацима, свет укупно имао 6.908.688.000 становника.
26
Исто.
27
Исто, стр. 14–16.
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Следе је САД са 14.000 милијарди (око 10 милијарди евра), а затим Јапан
и Кина са знатно нижим БДП. Бруто домаћи производ ЕУ већ деценију
одржава готово непромењени ниво од 30,4% учешћа у светском бруто
производу, док је удео друге економске силе, САД, у светском БП опао
са 29% у 1998. години, на 23,4% у 2008. години.28

Графикон 1. Десет највећих економија у свету 2008. године (износи у
милионима америчких долара)29
Од 27 држава чланица ЕУ, четири државе (Немачка, Француска, Ве�
лика Британија и Италија) су чланице групе седам најразвијенијих зе�
маља света (Г-7) и, истовремено, групе 20 држава са највећим економија�
ма у свету (Г-20).30
Економско-трговинска размена ЕУ са остатком света спада у најпро�
минентније и највеће по обиму у свету. Само у 2009. години обим робне
трговине ЕУ са светом износио је више од 2.200 милијарди евра, што
је за око 300 милијарди евра више од спољнотрговинске размене роба
САД, а знатно више од других држава света.31 У структури робне раз�
Исто, стр. 17–19.
”Fiscal Monitor: Navigating the Fiscal Challenges Ahead,” May 2010. Доступно
на http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2010/fm1001.pdf.
30
Г-20 чине државе са највећим економским и финансијским утицајем на гло�
бална кретања у светској економији. Збир њихових БДП чини 85% БДП света, док у
њима живи две трећине светске популације. Основана је септембра 1999. године (на
иницијативу министара финансија Г-7), а поред чланица Г-7 (САД, Јапан, Немачка,
Велика Британија, Француска, Италија и Канада) чланице Г-20 су: Руска Федерација,
Кина, Бразил, Индија, Индонезија, Аргентина, Мексико, Аустралија, Јужна Кореја,
Јужна Африка, Саудијска Арабија и Турска.
31
”The EU in the World – A Statistical Portrait”, исто, стр. 39.
28
29
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мене ЕУ са светом највећи део извоза односи се на производе високе
технологије (око 65%), а најмањи на природне сировине (испод 8%), док
се у структури увоза већи део односи на сировине и горива (око 30%).32
Европска унија спада међу највеће потрошаче сировина и енергената
у свету. Међутим, због недостатка енергетских извора, нарочито нафте и
гаса, она је и највећи увозник енергената. Европска унија производи свега
2,9% укупне светске производње нафте и 7% гаса, док је њен удео у укупној
потрошњи ових енергената у свету 10% нафте и 12% гаса. По производњи
електричне енергије (око 16% светске производње) ЕУ је међу првима у
свету. Највећи део недостајућих енергената, око 27% од потреба, ЕУ увози
из Руске Федерације33. Отуда се енергетски комплекс јавља и као област
најинтензивније сарадње ЕУ и Руске Федерације у економији и као пред�
мет посебних безбедносних интереса и пажње обе стране.
Такође, ЕУ има и највећи обим размена услуга у свету, којима по�
крива скоро две трећине дефицита у робној размени са светом, првен�
ствено у услугама транспорта, финансијским, компјутерским и инфор�
матичким службама.
Са аспекта директних спољних инвестиција (Foreign direct investment –
FDI), као веома значајног економско-финансијског чиниоца утицаја међу
државама и другим ентитетима у свету, према подацима за 2008. и 2009.
годину, ЕУ је, уз САД, највећи улагач слободног капитала као FDI у свету.34
Значајна моћ општег утицаја ЕУ у свету, која чини повољну основу
за утицај и у области безбедности, проистиче из привлачности друштве�
но-економског и социјалног модела живљења становништва у Европској
унији. Са просечним приходом од око 17.000 евра по становнику ЕУ заузи�
ма пето место у свету (испред су САД са 26.500 евра, Канада са око 23.000
евра, Јапан са 22.000 евра и Аустралија са око 19.500 евра ).35 Међутим, оно
што социјално-економски образац живљења у ЕУ чини привлачним нису
само високи просечни приходи по становнику него и висок степен социјал�
не и друге сигурности. На пример, просечно издвајање за образовање у ЕУ
за 2007. годину било је 4,98% БДП, што спада међу највиша издвајања за
ову намену у свету. Слично је и са издвајањем за здравство, које се креће од
шест до преко 10% БДП појединих чланица, и спада међу највиша у свету.
Исто, стр. 41–45.
„Русија и чланице ЕУ – 2009”, Федерална служба државне статистике Руске
Федерације, доступно на интернету www.gks.ru/bgd/reg/b09_65/Iss.
34
”The EU in the World – A Statistical Portrait”, исто, стр. 49–53.
35
Међу чланицама ЕУ постоје велике разлике у приходу по глави становни�
ка. Највиши приход по становнику у ЕУ, у 2008. години, имала је В. Британија, преко
26.500 евра (уједно то је и највиши приход по становнику у свету), док најнижи Руму�
нија 2.325 евра, ”The EU in the World – A Statistical Portrait”, исто, стр. 24.
32
33
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Такође, ЕУ карактерише високо издвајање за истраживање и развој, висока
стопа приступа становништва најсавременијој информацијској и комуни�
кацијској технологији (интернет, моб. телефонија и сл.).36
Током протеклих десет година ЕУ је била највећи давалац или дона�
тор помоћи за реализацију Миленијумских циљева глобалног развоја (де�
финисани на Миленијумском самиту УН, септембра 2000. године), који
су усмерени на искорењивање сиромаштва, глади, масовних болести,
смањења смртности деце, на одрживост животне средине и друго. Европ�
ска унија је и највећи давалац буџета УН – чланице ЕУ попуњавају 37%
буџета УН, док донације 15 најразвијенијих чланица ЕУ прелазе половину
укупних донација које су на располагању Комитета за помоћ развоју у ок�
виру Организације за економску сарадњу и развој (OECD).37
Систем финансирања ЕУ уско је повезан са специфичном природом
њених односа са својим чланицама и такође се разликује од финанси�
рања других међународних организација (УН, ММФ, ОЕБС итд.). Док
се друге међународне организације углавном финансирају доприносима
држава чланица и евентуално од добровољних донација, ЕУ је још од
оснивања успоставила сопствени буџет, који се првенствено попуњава
из властитих прихода. Актуелни систем и механизми финансирања ЕУ
махом су пренети (преузети) од Европских заједница, чији се буџет по�
пуњавао из две групе извора – доприноса чланица и властитих прихо�
да заједница, са тенденцијом да властити приходи у потпуности замене
доприносе чланица. После низа реформи система финансирања ЕУ, Ев�
ропски савет је 2007. године усвојио нову Одлуку о систему властитих
прихода Европских заједница.38 Основна одредба ове одлуке, према којој
се буџет Уније у целости попуњава из властитих прихода, потврђена је и
новим Уговором о ЕУ, усвојеним у Лисабону 13. децембра 2007. године,
а ступио је на снагу 1. децембра 2009. године.39 Према поменутој одлуци
извори властитих прихода буџета ЕУ су: традиционални властити при�
ходи (Traditional own resources – TORs), приход заснован на ПДВ-у (енг.
На пример, Шведска за истраживање и развој издваја готово 4% БДП, што је
највише у свету. Детаљнији подаци у ”The EU in the World – A Statistical Portrait”, исто,
стр. 26–29.
37
Исто стр. 54–55.
38
Council Decision of 7 June 2007 on the system of the European Communities,
own resources, Official Journal of the European Communities, L 163, 23.6.2007.
39
Part six, Title II, Chapter 1, „The Union, s own resources”, Treaty of Lisbon
amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European
Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. Official Journal of the European Union No
2007/C 306/01, или на интернету: Consolidated version of The Treaty on European Union
and The Treaty on The Funcioning of The European Union, http://europa.eu/lisbon_treaty/
full_text/index_en.htm.
36
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скр. VAT own resources) и приход заснован на БНД. Главни извори тради�
ционалних властитих прихода су царине и дажбине на пољопривредне
производе.40 Када су у питању приходи од ПДВ-а, они се обрачунавају по
униформној стопи од 0,30% вредности ПДВ држава чланица, док је сума
властитих прихода заснованих на БНД које дају државе чланице ограни�
чена на максималних 1,31% укупног БНД свих држава чланица Уније. У
пракси, приходи засновани на БНД-у углавном износе 0,75% БНД сваке
појединачне државе чланице. У суштини, осим традиционалних власти�
тих прихода ЕУ, као што се види, остали извори су у ствари доприноси
чланица, ма како их називали и којим методама утврђивали. Према по�
дацима о буџету ЕУ за период 2006–2008. године,41 приходи буџету ЕУ
од традиционалних извора чинили су само 15%, док је остатак прихода
(85%) обезбеђиван из ПДВ-а (15–16%) и по основу БНД (око 70%).
Основни буџет ЕУ утврђује се на годишњем нивоу, са детаљним
прегледом свих корисника и активности (расхода) и свих извора буџета
(прихода). Дугорочније планирање буџета врши се за петогодишњи или
већи период (седам, 10 и 20 година), кроз које се утврђују смернице раз�
воја буџета у одређеном периоду, укључујући главне расходе и приходе.
Носилац израде годишњег буџета је Комисија, у чему са њом обавезно
сарађују све остале институције корисници ЕУ буџета. Усвајање буџета
врши се кроз двоструки поступак усаглашавања и усвајања – Савета ЕУ
и Парламента. Дугорочни планови развоја буџета такође се утврђују на
сличан начин, на основу смерница које доноси Европски савет.
Целокупни систем финансирања ЕУ, укључујући и утврђивање општег
годишњег буџета, прате бројне слабости, почев од неравнотеже прихода и
расхода, преко нетранспарентности и неефикасности до неправичности и
тешкоћа са убирањем властитих прихода. Због тога се често мења (рефор�
мише) и дограђује. У неколико протеклих година много се дискутовало
о установљавању нових властитих прихода ЕУ, првенствено базираних
на порезима, као што су порези на доходак корпорација и грађана, поре�
зи на енергентске изворе (за заштиту животне средине), на финансијске
трансакције, на профит централних банака и акцизе (на дуван, алкохол и
сличне). Иако међу државама чланицама ЕУ постоје различити ставови,
притисак на буџет ЕУ се повећава и може се очекивати да ће део ових ини�
цијатива убрзо бити прихваћен.
Детаљније у Снежана Р. Стојановић, Финансирање Европске уније, Службени
гласник Р. Србије, Београд 2008, стр. 43–44 и 146.
41
Извор: Буџети ЕУ за године 2006, 2007 и 2008. http://ec.europa.eu/budget/
index_en.htm
40
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1.2. Општи ставови и однос ЕУ према европској
безбедности и одбрани
Европска унија се у периоду настанка углавном схватала и дожи�
вљава као моћна економска заједница и јединствено тржиште, док је
њеним способностима у осталим областима, као што су безбедност и
одбрана, придаван мањи значај. У европској политичкој, научној, па
и војној елити било је разлике у ставовима по питањима треба ли ЕУ
да развија и војнобезбедносне способности (институције, инструмен�
та, снаге), а ако треба, какве и за коју сврху? Један број европских ли�
дера сматрао је да нестанком кључне војне опасности „са истока” Ев�
ропа више нема озбиљних безбедносних претњи. Идеје о европском
безбедносном осамостаљивању од САД и НАТО више су схватане као
одсуство потребе за глобалним безбедносним структурама, него пот�
реба за јачањем и изградњом неких војнобезбедносних способности
Европске уније.
Међутим, догађаји који су пратили распад социјализма у поједи�
ним источноевропским државама, нарочито у бившој Југославији,
недвосмислено су указали на потребу да ЕУ располаже безбедносним
способностима за спречавање настајања и управљање кризама на ње�
ном простору. Када су почетком деведесетих година прошлог века из�
били сукоби и грађански ратови на простору бивше СФРЈ, показало
се да предузимање само одређених политичко-дипломатских корака
од стране ЕУ, које нису пратиле и одговарајуће војнобезбедносне спо�
собности за наметање мира, није било довољно. Ратови у бившој СФРЈ
окончани су тек војним интервенцијама НАТО, ослоњеног пре свега
на америчку војну силу.
Поред криза и етничких сукоба у бившој Југославији и на источ�
ноевропском ободу (на делу бившег СССР-а), на опредељење ЕУ за ус�
постављање јединственог спољнополитичког и безбедносног наступа
значајан утицај имали су и други чиниоци, међу којима се издвајају:
– интерес држава чланица ЕУ за јачање међународне улоге и ути�
цаја ЕУ у заштити њихових интереса у свету;
– интерес чланица и ЕУ у целини за очување међународног мира,
безбедности, ширење демократије, поштовање људских пра�
ва, слободе кретања људи, роба и капитала у Европи и свету и
тежња европских нација (нарочито Француске, а затим Немач�
ке и других чланица ЕУ) за већом безбедносном аутономијом
по питањима европске безбедности од САД/НАТО, нарочито
после распада источног војног блока и значајног смањења вој�
них претњи европској безбедности.
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Успостављање и развој способности ЕУ за снажније војнобезбеднос�
но деловање и утицај у Европи и на ширем међународном плану текли
су успорено и каскадно, на шта су утицала бројна ограничења и препре�
ке, који су пре свега проистицали из државног суверенитета чланица у
областима спољне политике, безбедности и одбране, као и чињенице да
на регионалном и ширем географском простору већ постоји густа мре�
жа војноодбрамбених и безбедносних организација (НАТО, ЗЕУ, ОЕБС)
којима је европска безбедност била у средишту пажње, а у које је укљу�
чена већина најснажнијих европских држава. Такође, на вишегодишње
одсуство воље западноевропских држава за озбиљнијим ситуирањем ЕУ
војнобезбедносним способностима и њеном значајнијом безбедносновојном аутономијом у знатној мери су утицали односи и везе на трансат�
лантском правцу, односно улога и утицај САД у европској безбедности,
нарочито колективној одбрани, непосредно и кроз НАТО.
Настајање ЕУ као реалног субјекта или стуба европске безбедности,
од њеног оснивања до данас, може се поделити на три временска периода.
Први период обухвата време од настајања ЕУ (1992) до успостављања
Европске политике безбедности и одбране (1999). Основне ослонце ЕУ
у политичком и безбедносном наступу у Европи и на ширем плану у
овом периоду чиниле су ЗСБП и Западноевропска унија. Са аспекта кон�
кретних војнобезбедносних способности главни ослонац представљала
је Западноевропска унија.
Други период започео је са успостављањем Европске безбедносне и од�
брамбене политике (1999) и трајао је до ступања на снагу Лисабонског уго�
вора о ЕУ (2009). Главне ослонце политичко-безбедносних способности ЕУ
за деловање у питањима унутар европске безбедности и на међународном
плану у овом периоду чине ЗСБП и ЗБОП, односно институције, инстру�
менти и снаге (војне и цивилне) успостављене и развијене у овом периоду
управо у циљу реализације ове две комплементарне политике Уније.
Трећи, или актуелни период, почео је ступањем на снагу Лисабонског уго�
вора, 1. децембра 2009. године. Овим уговором знатно се ојачавају и проши�
рују војнобезбедносне способности Уније, а нарочито способности спољне
акције за деловање на међународном плану. Поред ЗСБП и ЗБОП, као основ�
них оквира спољнобезбедносног деловања, које су Лисабонским уговором у
одређеној мери проширене и конкретизоване, ЕУ је овим уговором ситуира�
на додатним принципима и институцијама за спољно деловање.
Способности деловања и утицаја ЕУ, како у европској безбедности и
одбрани, тако и глобалним политичко-безбедносним токовима, не чине
само ЗСБП, ЗБОП и Европска служба за спољно деловање, већ су сред�
ства, инструменти и методе њеног деловања и утицаја на међународном
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плану знатно шири и ослањају се на снажну економију, трговину, науку и
технологију, традицију, културу и друге предности и привлачности Уније.
Управо синергија ових средстава које ЕУ има на располагању требало би
да представља специфичну додатну вредност за њено међународно дело�
вање. У даљем разматрању способности, улоге и утицаја ЕУ у европској
безбедности и одбрани и као међународног политичко-безбедносног ак�
тера, тежишно ће бити сагледаване заједничке политике у области спољ�
ног наступа, безбедности и одбране и институције и капацитети успоста�
вљени у ЕУ за спровођење ових политика.

2. ЗАЈЕДНИЧКА СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА
2.1. Приказ развоја Заједничке спољне и безбедносне политике
Већ првих година после формирања европских заједница, педесе�
тих година прошлог века, показала се потреба за усаглашавањем и ко�
ординацијом спољнополитичког наступа њихових чланица. Међутим,
иако је у том правцу било више иницијатива, формална конкретиза�
ција принципа о заједничком спољнополитичком наступу чланица Ев�
ропске економске заједнице уследила је тек кроз Јединствени европски
акт (Single European Act – SEA), потписан 1986. године, који је ступио
на снагу 1. јула 1987. године.42 Тим актом, који у суштини представља
ревизију Римских уговора о европским заједницама, између осталог, у
III делу под називом „Одредбе уговора о европској сарадњи у области
спољне политике”, члан 30, тачка 1, утврђује се: „…Чланице Европских
заједница ће заједнички настојати да формулишу и примењују Европску
спољну политику”.43 Даљим одредбама овог документа, такође у III делу,
утврђују се циљеви, начела, принципи и институције заједница надлеж�
не за координацију и подстицање сарадње у области заједничке спољ�
не политике, политичке и економске безбедности. Ипак, Јединствени
европски акт није битније изменио обичајну праксу спољног наступа,
позицију и утицај европских заједница, али искуства из његове импле�
ментације (институционална реорганизација заједница, координацио�
ни састанци, односи са другим организацијама као што су ЗЕУ, НАТО и
сл.) значајно су допринела сагледавању потреба и постављању широких
темеља будуће уније, нарочито са институционалног и правног аспекта.
Најзначајнији резултат бројних идеја и дискусија о афирмацији и ја�
чању улоге будуће уније у питањима европске безбедности и на међуна�
The Single European Act, интернет: http://europa.eu/legislation_summaries/
institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_en.htm.
43
Исто.
42
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родној политичко-безбедносној сцени, вођених на међувладиним кон�
ференцијама током формирања ЕУ, било је успостављање Заједничке
спољне и безбедносне политике ЕУ – ЗСБП (Common Foreign and Security
Policy – CSDP) и њено уграђивање у темеље Уније.44
Основна улога, циљеви и задаци ЗСБП одређени су оснивачким
Уговором о ЕУ из Мастрихта, у посебном одељку, глава V – „Одредбе о
заједничкој спољној и безбедносној политици”.45 У првом ставу, члан Ј.1,
одређено је: „Унија и њене државе чланице утврђују и спроводе зајед�
ничку спољњу и безбедносну политику, руководећи се одредбама ове
главе и обухватајући све области спољне политике и безбедности”.46
Такође у члану Ј.1, став 2, утврђени су основни циљеви ЗСБП:
– заштита заједничких вредности, основних интереса и неза
висности Уније;
– јачање безбедности Уније и њених држава чланица у свим об�
лицима;
– очување мира и јачање међународне безбедности у складу са
принципима Повеље УН и начелима Завршног акта из Хелсин�
кија и Париске повеље о европској безбедности и сарадњи;
– унапређење међународне сарадње и
– развијање и јачање демократије, владавине закона и поштовање
људских права и основних слобода.
У ставу 4 овог члана државе чланице ЕУ се обавезују, између осталог,
да ће активно подржавати ЗСБП ЕУ и да ће се уздржавати од сваке ак�
тивности супротне њеним интересима. Кључно одређење садржаја ЗСБП
дато је чланом Ј.4, став 1: „Заједничка спољна и безбедносна политика
обухвата сва питања која се односе на безбедност Европске уније, укљу�
чујући дугорочно дефинисање заједничке одбрамбене политике која би, у
одговарајућем тренутку, могла да доведе до заједничке одбране”.47
ЗСБП представља политички оквир спољнополитичког и безбед�
носног наступа ЕУ, у коме она развија, усклађује и спроводи заједничку
О успостављању ЗСБП и њеном развоју током првих пет година ЕУ детаљ�
није у: Foreign and Security Policy in the European Union, edited by Kjell A. Eliassen, SAGE
Publications, London, 1998.
45
Article J.4, Chapter V, The Treaty on European Union (Maastricht, 7 February
1992), http://www.ena.lu/treaty_european_union_maastricht_february_1992. На српском
језику у Симић Р. Драган, Наука о безбедности – савремени приступ безбедности, СЛ
СРЈ, Београд, 2002. стр. 187–191.
46
Исто.
47
Article J.4, Chapter V, The Treaty on European Union (Maastricht, 7 February
1992), http://www.ena.lu/treaty_european_union_maastricht_february_1992. На српском
језику у Симић Р. Драган, Наука о безбедности – савремени приступ безбедности, СЛ
СРЈ, Београд, 2002. стр. 187–191
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европску безбедносну и спољну политику у циљу очувања европских
интереса и вредности, јачања опште европске безбедности и јачања уло�
ге ЕУ у области међународних односа и безбедности.
Треба одмах разјаснити да ЗСБП ЕУ, ни као почетна идеја нити кроз
касније ширење и имплементацију у пракси, не подразумева да она пре�
расте у неку врсту наднационалне војнобезбедносне институције, која
би имала сопствену (европску) војну силу или неко надређено право над
чланицама у предузимању спољне акције и употреби њихових војних
снага. Ради се о заједнички утврђеним принципима, механизмима и ин�
ституцијама међувладине сарадње чланица у циљу јединственог спољ�
нополитичког и безбедносног наступа Уније, чији је један од циљева
преузимање веће одговорности и улоге ЕУ у европској безбедности и
одбрани и снажнији утицај у питањима мира и безбедности у свету.
Иако је ЗСБП успостављена на идеји постепене европске безбед�
носне аутономности и јачању улоге ЕУ као међународног политичког и
субјекта безбедности, током наредних неколико година од оснивања ЕУ
она није уврштена у приоритетне активности њених највиших органа.
Готово до краја прошлог века „улога ЕУ у европској безбедности оста�
ла је потиснута у сенци изузетног положаја НАТО”.48 На успоравање ја�
чања безбедносне улоге ЕУ у питањима европске безбедности и одбране
током деведесетих година значајно су утицале и нејасноће и недовољно
разрађене процедуре и надлежности на релацији ЕУ–ЗЕУ у обезбеђењу
европске безбедности. Двојност улога и компликованост процедура од�
лучивања између ЕУ и ЗЕУ, као и евидентни недостаци одговарајућих
војних и безбедносних капацитета и способности ЗЕУ за самостално су�
протстављање новим облицима претњи европској безбедности, намета�
ли су потребу доградње организације, инструмената, метода, средстава
и односа ЕУ/ЗСБП и ЗЕУ.
Кроз периодичне измене и допуне оснивачког Уговора о ЕУ јачана
је и ширена међувладина сарадња чланица у области ЗСБП и стваране
су претпоставке за увећање укупних способности Уније за деловање и
утицај у европској и међународној безбедности и спољној политици.
Кроз прву ревизију УЕУ у Амстердаму (1997) наглашена је већа уло�
га ЗСБП у вези са питањима безбедности и одбране ЕУ. У глави V, чл. 11.
став 1 (AУЕУ) каже се: „Унија ће дефинисати и спроводити заједничку
спољну и политику безбедности обухватајући све области спољне и поArticle J.4, Chapter V, The Treaty on European Union (Maastricht, 7 February
1992), http://www.ena.lu/treaty_european_union_maastricht_february_1992. На српском
језику у Симић Р. Драган, Наука о безбедности – савремени приступ безбедности, СЛ
СРЈ, Београд, 2002, стр. 112.
48
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литике безбедности у циљу: заштите заједничких вредности, фундамен�
талних интереса, независности и интегритета Уније у складу са принципима Повеље УН”. 49 У члану 12 (уместо одредби бившег чл. Ј.2), одређује
се: „Унија ће реализовати циљеве дате у чл. 11, тако што ће: дефиниса�
ти принципе и опште смернице ЗСБП; доносити заједничке стратегије;
усвајати заједничке акције; усвајати заједничке позиције и систематски
јачати сарадњу између држава чланица у вођењу политике.”
У чл. 13 (бивши чл. Ј.3), између осталог, одређује се да ће принципе
и опште смернице ЗСБП дефинисати Европски савет, „обухватајући и
послове са одбрамбеним импликацијама”, односно „Савет ће осигурати
јединство, конзистентност и ефикасност акција Уније”.50
Тек после показаних неспособности ЕУ да преко ЗЕУ спречи тзв.
косовску кризу и евидентних војних недостатака ЗЕУ испољених током
„војне интервенције НАТО на СРЈ”, показаће се да су амстердамске из�
мене уговора о ЕУ биле не само потребне него и недовољне за суштин�
ско јачање ЗСБП.
Иако је према изменама одредби УЕУ из Амстердама ЗСБП остала
у домену међувладине сарадње, измене су допринеле институционал�
ном јачању и ширењу међуинституционалне сарадње у оквиру Уније на
њеној реализацији. Тако је, на пример, као мера очувања безбедности
предвиђена и могућност да се реметилачкој страни уведу трговинске
санкције, које спадају у надлежност Европске заједнице, односно Ко�
мисије, која је сада у обавези да и сама примењује одлуку о овој мери
и да се стара да је примењују и све друге институције и чланице. Дру�
го, амстердамским изменама (члан 18, став 3) установљена је функција
Високог представника ЕУ за заједничку спољну и безбедносну поли�
тику (High Representative for the common foreign and security policy – HR
CFSP), који је истовремено и генерални секретар Савета ЕУ, што сва�
како указује на повећање значаја и институционално јачање ЗСБП и
обезбеђује континуитет њеног спровођења. За подршку Високог пред�
ставника, изменама уговора предвиђено је формирање јединице за по�
литику планирања и рано упозорење (Policy Planning and Early Warning
Unit). Такође, у циљу континуитета ЕУ у области ЗСБП промењен је
и састав „Тројке” (Troika), коју према измени у АУЕУ чине тренутни
Title V – Provisions on a Common Foreign and Security Policy, у Consolidate
version of The Treaty on European Union, Official Jurnal 97/C 340/02, Brussels, 10 November
1997, интернет: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html.
50
Title V – Provisions on a Common Foreign and Security Policy, у Consolidate
version of The Treaty on European Union, Official Jurnal 97/C 340/02, Brussels, 10 November
1997, интернет: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html.
49

37

председавајући ЕУ, Високи представник за ЗСБП и председник Европ�
ске комисије, а тек по потреби и представник следеће председавајуће
државе ЕУ.
Међутим, ни после измена УЕУ у Амстердаму проблеми развоја ин�
ституција, инструмената и средстава за реализацију заједничке европ�
ске политике у области европске безбедности и одбране нису постали
предмет тежишних активности ЕУ.
Питање јачања ЗСБП ЕУ, нарочито са аспекта улоге и утицаја ЕУ у
европској безбедности и одбрани, постаје актуелна тема највиших орга�
на Уније тек после француско-британског самита у Сент Малоу (1998).
Декларацијом са овог самита лидери две кључне чланице ЕУ недвос�
мислено су исказале јединствен став о потреби да ЕУ „има на сопстве�
ном располагању кредибилне војне капацитете за регулисање криза на
европском простору и адекватну улогу у међународној безбедности”.51
Значај Декларације из Ст. Малоа увећан је чињеницом да је у њеном кре�
ирању, као један од иницијатора, учествовала Велика Британија, која је
до тада углавном била индиферентна, па чак и супротстављена идејама
о било каквом самосталном европском војном пројекту. Овај заокрет
у британској спољној политици, од наглашено „проатлантске” према
„проевропској” оријентацији, нарочито се позитивно одразио на будуће
јединство и одлучност чланица ЕУ за успостављање посебне политике
ЕУ за области безбедности и одбране у оквиру ЗСБП.
Ипак, може се рећи да су пресудни подстицај за убрзавање и интен�
зивирање међувладиних активности чланица ЕУ на јачању ЗСБП, наро�
чито на успостављању заједничке европске безбедносне и одбрамбене
политике и изградњу способности ЕУ за њену реализацију, дала иску�
ства ЕУ и њених чланица стечена кроз ангажовање у регулисању криза
на Балкану, посебно кроз учешће у „војној интервенцији НАТО у СРЈ”.
То често потврђују и сами званичници ЕУ: „Европска безбедносна и од�
брамбена политика развијена је као одговор на изазове на Балкану”.52
У периоду 1999–2000. године донето је више значајних одлука Са�
вета ЕУ и Европског савета као последица интензивног процеса дого�
варања чланица на више колосека. Они укључују питања суштинског
51
Anglo-French Summit at St-Malo: ”Declaration on European Defence”, EU
Security and Defence Policy: The first five year (1999–2004), ed. by Nicole Gnesotto, IISS EU,
Paris, 2004, p. 261. Интернет:
http://www.ena.lu/francobritish_st_malo_declaration_december_1998-020008195.
html., под насловом Franco–British St. Malo Declaration (3 and 4 December 1998).
52
Carl Hallergård, ”The ESDP has developed in response to challenges in the
Balkans”, ESDP newsletter, General Secretariat of the Council of the European Union (DG
Press), special issue, Oktober 2009. p.56.
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јачања ЗСБП, успостављање ЕБОП; унапређење институционалне орга�
низације ЕУ, како би спремно дочекале проширење планирано за 2004.
годину; измену система одлучивања (утврђивање „тежине” гласова чла�
ница и ширење области већинског одлучивања).
Показало се да значај питања која су решавана у овом периоду пре�
вазилазе капацитет сепаратних закључака и одлука појединачних ин�
ституција ЕУ, односно да оне морају бити уграђене у највиши правни
документ. Усаглашавање нових измена Уговора о ЕУ започето је фебру�
ара 2000. године, а 11. децембра исте године Европски савет је одобрио
коначну верзију измена. Формално потписивање новог уговора о ЕУ из�
вршено је 26. фебруара 2001. године у Ници (The Treaty on EU of Nica –
NTEU), а на снагу је ступио 1. фебруара 2003. године.53
Уговором из Нице извршена је делимична ревизија одредби ранијих
УЕУ о ЗСБП, док суштинску измену представља укључивање у Уговор
новоуспостављене Европске безбедносне и одбрамбене политике, као
област тежишног ангажовања највиших органа ЕУ.
Шта је уговором из Нице промењено у вези са ЗСБП?
1. Члан 17 (Глава V) „очишћен” је од одредби о ЗЕУ, тако да је ова ор�
ганизација дезангажована као део будућег развоја ЕУ и као њено
војно крило.
2. Извршено је проширивање органа и тела ЗСБП и јасније усме�
равање њихове улоге на реализацију ЕБОП. Чланом 25 Уговора
Политички комитет ЕУ је функционално проширен, а његов на�
зив промењен у Политичко-безбедносни комитет ЕУ (Political and
Security Committee – PSC). Овај комитет стављен је непосредно под
надлежност Савета ЕУ и, уз његово овлашћење, може доносити
одлуке које се односе на политичку контролу и стратешке правце
операција које се изводе под руководством ЕУ.
3. Превазиђене су разлике у вези са концептом ближе сарадње и на�
длежностима Високог представника ЕУ за ЗСБП када се ради о
питањима из области безбедности и одбране. Наиме, концептом
ближе сарадње, уведеним амстердамским изменама УЕУ, поред
међусобних обавеза чланица и институција „првог” и „трећег”
стуба усмерених на јачање сарадње органа заједница, прошире�
не су и надлежности (ингеренције) челника заједничких органа
по појединим питањима усаглашавања, превазилажења разлика
и контроле реализације одлука и смерница највиших органа ЕУ.
Consolidated version of The Treaty on European Union, Official Journal of the
European Communities, C 325/5, 24.12.2002. Интернет: http://eur-lex.europa.eu/en/
treaties/dat/12002M/pdf/12002M_EN.pdf.
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Таква измена по питањима блиске међувладине и међуинституци�
оналне сарадње није се, до Уговора из Нице, односила и на „стуб”
ЗСБП ЕУ.
4. О
 јачан је квалитет спољних активности, тако да је уместо оба�
везујућег консензуса о закључењу неког међународног уговора,
како је регулисано изменама УЕУ у Амстердаму, та једногласност
у Уговору из Нице предвиђена само за случајеве који се односе на
најважније одлуке, као што је пријем нових чланица, предузимање
операција/мисија, реорганизација главних институција и сличне.
5. Такође, у Уговору из Нице прецизирано је да ће споразуми који
се закључе у сва три „стуба” у складу са утврђеним условима,
бити обавезујући за органе Уније. На тај начин значајно су ојача�
не међуинституционалне везе у ЕУ. Уговором из Нице, међутим,
као ни ранијим, није изражен правни субјективитет Уније. Он је и
даље задржан само на нивоу економских заједница. Ипак, јачањем
међуинституционалних веза, кроз обавезност поштовања уговора
потписаних и из области „другог” и „трећег” стуба, евидентно да
се индиректно јача и међународноправни статус ЕЗ. Ово је зна�
чајно како за јединство унутар Уније, тако и за јединство и снагу
међународног наступа ЕУ у области безбедности.
6. Као додатак Уговора о ЕУ прикључена је посебна Декларација о
европској безбедносној и одбрамбеној политици,54 којом се најви�
ши органи и тела ЕУ задужују за што је могуће бржу реализацију
одлука Европског савета и анекса о ЕБОП (усвојених 11. децембра
2000. године), а најкасније до краја 2001. године.
Новим одредбама о ЗСБП (глава V), утврђеним изменама и допу�
нама УЕУ усвојеним у Ници, отклоњене су значајне препреке везане за
двојност надлежности ЗЕУ и ЕУ у питањима европске безбедности и
створени су формалноправни предуслови да ЕУ у својој надлежности
има на располагању одговарајуће институције, средства и инструмен�
те неопходне за предузимање заједничких оперативних акција држава
чланица у служби мира, под вођством ЕУ. Односно, од доношења од�
лука ЕУ о успостављању ЕБОП (1999), нарочито од усвајања новог УЕУ
(2001) до 2003. године, Унија је ситуирана квалитативно и квантита�
тивно новим војнобезбедносним способностима за конкретно, реално
учешће и утицај у европској безбедности и питањима међународног
мира и безбедности. Кључни елементи безбедносних способности ЕУ
успостављени у овом периоду су: заједничка европска политика без�
54
1. Declaration on the European security and defence policy, у: The Treaty on EU
of Nica, p 87., интернет: http://europa.eu/abs/treaties/index_en.htm.
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бедности и одбране и институције надлежне за њену реализацију, стра�
тегија европске безбедности и капацитети (војне и цивилне снаге) на
располагању ЕУ за предузимање мисија и операција у оквиру ЗСБП/
ЕБОП.
2.2. Одредбе о ЗСБП у Лисабонском уговору
Упркос неуспеха предлога за заједнички Устав, чланице ЕУ показале
су одлучност да ојачају функционално јединство, међународни креди�
билитет и субјективитет Уније. То је резултирало новим Уговором о ЕУ,
усвојеним 2007. године у Лисабону, који је на снагу ступио 2009. године.
Јединство Уније обезбеђено је већ чињеницом да су државе чланице (по
први пут) усвојиле јединствен уговор о ЕУ, који садржи и раније угово�
ре о европским заједницама, преименоване у део новог УЕУ под нази�
вом Уговор о функционисању Европске уније. С тим у вези, у ставу 3,
члан 1, наслов I – Заједничке одредбе Уговора о ЕУ – одређено је да ЕУ
наслеђује Европску заједницу.55 Затим је, чланом 47 (Уговор о ЕУ, Фи�
налне одредбе), одређено да „Унија има својство правног лица”. Јасно
је да ове нормативне измене представљају добру и неопходну претпо�
ставку за јачање јединственог наступа, кредибилитета и легитимитета
Уније на међународној сцени.
Поред ове две основне новине, у ЛУЕУ су уведене и друге измене
и допуне у циљу јачања институционалног јединства, легитимитета и
укупних способности заједничког деловања и наступа ЕУ. У овом мо�
менту тешко је предвидети њихове практичне домете и доприносе у
области ЗСБП, ЕБОП и Спољног наступа Уније, али оно што се може
истаћи јесу његове одреднице и очекивања. У смислу очекивања, измене
извршене Лисабонским уговором о ЕУ могле би да означе почетак једне
нове фазе у развоју способности ЕУ у области спољног деловања (насту�
па), безбедности и одбране.
Најбитније одреднице Лисабонског уговора о ЗСБП:
У циљу наглашавања већег заједништва чланица ЕУ у области без�
бедности и одбране извршена је замена назива Европска безбедносна
и одбрамбена политика – ЕБОП (European Security and Defence Policy –
ESDP) називом Заједничка безбедносна и одбрамбена политика – ЗБОП
(Common Security and Defence Policy – CSDP).56
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The
Funcioning of The European Union, p. 16.
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Нови назив Заједничка безбедносна и одбрамбена политика први пут се
појављује у чл. 36 Лисабонског уговора о ЕУ, међутим, конкретно објашњење суштине
ЗБОП даје се тек у чл. 42 (став 1) Уговора.
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Новим уговором су ојачане, проширене и знатно функционалније ум�
режене надлежности и односи кључних институција ЕУ у области ЗСБП,
ЗБОП и спољног наступа. За континуитет и јединство наступа Уније на
међународној сцени, као и за континуитет и јачање ЗСБП и ЗБОП ЕУ,
нарочито је значајно увођење сталне изборне функције председника Ев�
ропског савета (The President of European Council)57 и Високог представ�
ника Уније за спољне послове и безбедносну политику, који је уједно и
потпредседник Европске комисије (High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the Commission)58. Нова
функција Високог представника обухвата и дужности бившег комесара
за спољне послове. Даље, поред ЗСБП и ЗБОП, као основних ослонаца и
извора политичке и војнобезбедносних способности Уније, Лисабонски
уговор уводи још један инструмент за јачање способности њеног дело�
вања на међународној сцени, а то је заједничка Спољна акција (спољ�
но деловање) Уније (The Union,s external action).59 Овде није реч само о
заједничком наступу и деловању Уније у области спољне политике и
безбедности, већ о сарадњи са трећим државама и међународним орга�
низацијама у свим областима међународних односа.60
Циљеви заједничке спољне политике и акција Уније према Лисабон�
ском уговору (такође тачка 2, члан 21, Опште одредбе о спољном дело�
вању Уније, глава V), јесу:
(а)	очување вредности, основних интереса, безбедности, неза
висности и интегритета Уније;
(б)	учвршћивање и подржавање демократије, правне државе,
права човека и принципа међународног права;
(в)	очување мира, спречавање конфликата и јачање међунаро�
дне безбедности у складу са циљевима и принципима садр�
жаним у Повељи Уједињених нација, као и принципима За�
вршног акта из Хелсинкија и Париске повеље, укључујући и
оне које се односе на спољне границе;
Тачка 5, члан 15, Одредбе о институцијама, наслов III Уговора о ЕУ.
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning
of The European Union, интернет, исто.
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Тачке 1–4, члан 18, Одредбе о институцијама, наслов III Уговора о ЕУ.
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning
of The European Union, интернет, исто
59
„Опште одредбе о спољном деловању Уније”, поглавље 1, глава V,
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning
of The European Union, интернет, исто, стр. 28–30, и Декларација бр. 15 − Declaration on
Article 27 of the Treaty on European Union, исто, стр. 333.
60
Институције, органи и тела ЕУ надлежна за ЗСБП/ЗБОП и спољно деловање
биће детаљније и посебно размотрени у наредном делу студије.
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(г)	давање подршке дугорочном развоју на економском и со�
цијалном плану, као и заштити животне средине у земљама у
развоју, у циљу искорењивања сиромаштва,
(д)	подстицање интеграције свих земаља у светску привреду,
које укључује и постепено елиминисање препрека у међуна�
родној трговини;
(ђ)	допринос разради међународних мера за очување и побољ
шање квалитета животне средине и дугорочног управљања
светским природним ресурсима, у циљу осигурања дуго
рочног развоја;
(ж)	пружање помоћи становништву, државама и регионима суо�
ченим са природним катастрофама или изазваним људским
фактором;
(з)	унапређење међународног система заснованог на појачаној
мултилатералној сарадњи и добром вођењу светских послова.
Уочава се да је део надлежности и циљева ЗСБП, одређених прет�
ходним уговорима о ЕУ, сада пренет у надлежност и циљеве заједничке
спољне политике и акција Уније. Стратешке интересе и циљеве Уније
(њене спољне политике и деловања) утврђује Европски савет, једно�
гласно, на препоруку Савета ЕУ (чл. 22, тачка 1). Предлоге спољних
активности Савету ЕУ подноси Комисија, за све области изузев ЗСБП,
за које предлоге подноси Високи представник Уније за спољне послове
и политику безбедности, с тим да предлози могу бити поднети и зајед�
нички (члан 22, став 2). За реализацију спољне политике и акција ЕУ
одговорни су Савет и комисија ЕУ, којима помаже Високи представ�
ник Уније за спољне послове и политику безбедности (последњи став
чл. 22). У обављању дужности Високог представника Уније у области
спољне и политике безбедности помаже му Европска служба за спољне
послове (European External Action Service – EEAS), која је новоуспоста�
вљена структура у надлежности Савета ЕУ. Организацију и функцио�
нисање службе за спољне послове ЕУ утврђује савет ЕУ, на предлог Ви�
соког представника, а после консултација са Европским парламентом
и уз сагласност Комисије.61
Поред конкретизације циљева и институционалног уређења спољ�
ног наступа и деловања Уније, тј. спољних послова, за даљи развој ЗСБП
и ЗБОП значајне су одредбе Лисабонског уговора о ширењу постојећих
Став 3, члан 27, Секција I (заједничке одредбе), поглавље 2, Специфичне од�
редбе о ЗСБП, глава V Уговора о ЕУ, у Consolidated version of The Treaty on European
Union and The Treaty on The Funcioning of The European Union, интернет, исто, стр. 32.
Допунске одредбе о EEAS у Декларацији бр. 15 (Declaration on Article 27 of the Treaty on
European Union), исто, стр. 333.
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и успостављању нових концепта и клаузула, као што су концепт ближе
сарадње и клаузуле: о солидарности, узајамној помоћи у одбрани од агресије и успостављању сталних структура сарадње.
Концепт ближе сарадње (Enhanced Cooperation) није нов. Уведен је
још АУЕУ, дограђен НУЕУ, али је сада проширен и јасније конкретизо�
ван.62 Према Лисабонском уговору Концепт је ближе дефинисан према
следећем: „Државе чланице које желе да међусобно успоставе ближе са�
радње у оквиру надлежности које нису резервисане искључиво за Унију,
могу користити њене институције и спроводити такве сарадње при�
мењујући одговарајуће одредбе уговора, у границама и на начин пред�
виђен овим чланом и члановима 326–334 Уговора о функционисању
Европске уније…”. Захтеве за успостављање ближе сарадње у области
ЗСБП државе чланице подносе непосредно Савету ЕУ (став 2, чл. 329), о
чему Савет ЕУ одлуке доноси једногласно на препоруку Комисије. Одлу�
ке које се тичу ближе сарадње у области ЗСБП, Савет ЕУ доноси на пре�
поруку Високог представника Уније за спољне послове и безбедносну
политику (чл. 331). У поређењу са претходним одредбама уочава се да за
успостављање ближе сарадње чланица нема ограничења у било којој об�
ласти која је у надлежности Уговора о ЕУ, изузев ако нису у супротности
са интересима и циљевима Уније.
Према Лисабонском уговору, слично као према претходним уговори�
ма, Заједничка спољна и безбедносна политика остаје област сарадње у
којој се примењују специфична правила и процедуре.63 У првом ставу, чл.
24 (поглавље 2, глава V Уговора), уместо одредби о циљевима ЗСБП (би�
вши чл. 11, глава V, Уговора о ЕУ из Нице), који су пренети у оквир укуп�
ног Спољног деловања Уније, сада се каже: „Надлежности Уније у области
заједничке спољне и безбедносне политике покривају све области спољ�
не политике, као и сва питања која се односе на безбедност Уније, укљу�
чујући постепено утврђивање политике заједничке одбране која може во�
дити заједничкој одбрани”. Заједничку спољну и безбедносну политику
утврђују Европски савет и Савет ЕУ, који по правилу у овим пословима
одлучују једногласно, изузев ако је то другачије регулисано Уговором
(тачка 1, став два, члан 24). Такође, истом тачком регулисано је да ЗСБП
Одредбе Лисабонског уговора о концепту ближе сарадње дате су у чл. 20,
глава IV, Уговора о ЕУ и члану 326–334, глава III, Уговора о функционисању ЕУ,
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning
of The European Union, интернет, исто.
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Одредбе Лисабонског уговора о ЗСБП дате су у глави V, поглавље 2 (чл. 23–
41) Уговора о ЕУ и декларацијама о ЗСБП бр. 13 и 14. прикљученим уз Уговор о ЕУ,
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning
of The European Union, интернет, исто.
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спроводи Високи представник Уније за спољне (иностране) послове и по�
литику безбедности и државе чланице у складу са уговорима. У области
ЗСБП не могу се доносити акта која би имала законску снагу, односно Суд
правде ЕУ нема надлежности у вези са поштовањем одредби из ове обла�
сти, изузев које се односе на функционисање институција Уније (члан 24,
тачка 1 и члан 40 Уговора о ЕУ, и члан 275 Уговора о функционисању ЕУ).
Поред дефинисања општег правца активности и систематског ја�
чања сарадње чланица, сада је јасно наглашено да Унија у области ЗСБП
усваја и одлуке којима се утврђују акције и ставови Уније према одређе�
ном питању (појави) и начин њиховог спровођења (члан 25). Односно,
новим одредбама (чл. 28, тачка 1) недвосмислено је регулисано: „Када
међународна ситуација захтева оперативну акцију Уније, Савет усваја
неопходне одлуке”. За координацију спровођења ставова и одлука Уније
одговорни су Високи представник Уније и министарства спољних по�
слова држава чланица (члан 32). Може се уочити да се новим одредбама
Уговора о ЕУ настојало да се увећава степен обавезности чланица у ре�
ализацији ставова и одлука ЕУ у области ЗСБП, иако, као што је изнето,
такве одлуке правно не могу имати законску снагу у односу на чланице.
Ипак, изгледа да недостатак „комунитаризма” у области ЗСБП није пре�
вазиђен ни овим Уговором о ЕУ и то остаје простор могућих слабости
Уније и убудуће по питању одлучности и чврстине у предузимању ак�
ција у области ЗСБП и ЗБОП.
Такође, новим уговором настојано је да се повећа улога Европског
парламента, као општепредставничког тела европских народа, у пи�
тањима ЗСБП. Чланом 36 предвиђене су обавезне консултације Висо�
ког представника Уније за спољне послове и безбедносну политику са
Европским парламентом о главним аспектима и кретањима у области
ЗСБП и ЗБОП. Такође, Европски парламент може упућивати захтеве и
препоруке Савету ЕУ и Високом представнику у овим областима, а ду�
жан је два пута годишње да разматра развој ових политика.
Улога Политичко-безбедносног комитета ЕУ у ЗСБП није битније
мењана. Поред праћења међународне ситуације која се тиче ЗСБП и, с
тим у вези, давања саветодавних мишљења и предлога Савету и Високом
представнику Уније, према чл. 38 Уговора о ЕУ, ово тело „под руковод�
ством Савета и Високог представника, спроводи политичку контролу и
контролу стратешких праваца операција управљања кризама”, дефини�
саних у одредбама о ЗБОП.
Заједничка спољна и безбедносна политика представља широки ок�
вир сарадње држава чланица у циљу унапређења и заштите вредности и
интереса Уније и чланица на међународној сцени, као и јачања способ�
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ности, одговорности и утицаја Уније у европској и широј међународ�
ној безбедности. Европска унија је у оквиру ЗСБП успела да успоста�
ви неопходне институције, инструменте и средства на располагању за
делотворну реализацију заједничких политика (спољне, безбедносне и
одбрамбене) и акција за јединствен наступ на међународној сцени, са�
мосталнији одговор на изазове и претње европској безбедности и већи
допринос и утицај у глобалној безбедности.
2.3. Успостављање и развој Заједничке безбедносне и
одбрамбене политике
Упркос идеји и снажном ентузијазму западноевропских држава, не�
посредно по завршетку „хладног рата”, да кроз новоосновану ЕУ и реви�
тализовану ЗЕУ изграде Европски безбедносни и одбрамбени идентитет
(ЕБОИ), током скоро читаве прве деценије од настанка Уније у томе се
није успело. На одсуство успостављања и развоја војнобезбедносних спо�
собности Уније утицали су бројни разлози. Прво, кључни интереси држа�
ва оснивача у време настајања Уније били су усмерени на јачање тржиш�
но-економске интеграције. Успостављање политичког оквира за сарадњу
чланица (ЗСБП) и ревитализација ЗЕУ, односно њено умрежавање у ЕУ,
као „војног крила” за задатке у европској безбедности и одбрани у којима
НАТО не би учествовао, сматрано је довољним.64
Државе оснивачи ЕУ већ су биле укључене у неколико организација
европске и евроатлантске безбедносне архитектуре (поред ЗЕУ, у НАТО
и ОЕБС), тако да су идеје о неком новом безбедносно-одбрамбеном
пројекту у Европи сматране непотребном додатном милитаризацијом
Европе и нерационалним дуплирањем капацитета. Други разлог се уп�
раво тиче очекивања од ЗЕУ. Са распадом биполарне безбедносне струк�
туре умањена је и безбедносна зависност Европе од САД и НАТО, што
је виђено и као прилика да ЗЕУ, после готово четири деценије постојања,
изађе из њихове сенке и профункционише као европска безбедносноодбрамбена организација, у пуном смислу. Трећи разлог везан је за од�
носе на трансатлантском правцу и дестимулишући утицај САД према
било каквом пројекту који би водио јачању сепаратне европске безбед�
носне самосталности изван НАТО.
Ови и низ других разлога готово шест година потхрањивали су не�
одлучност и нејединство чланица Уније око успостављања војнобезбед�
Оснивачким УЕУ, чл. Ј.4, став 2, ЗЕУ је дефинисана „као саставни део развоја
ЕУ”, која треба да елаборира и спроведе оне одлуке и акције Уније које имају одбрам�
бене импликације. Шире о улози ЗЕУ у европској безбедности и одбрани у Willem Van
Ekelen, Debating European Security: 1948–1998, CEPS, Brussels, 1998, стр. 167–175.
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носне компоненте у оквиру ЕУ и, у том смислу, промовисање Уније у зна�
чајнији војнобезбедносни субјект. Слабости које су проистекле из оваквог
приступа показале су се очигледним током ескалације сукоба у бившој
СФРЈ, у чијем су регулисању и ЕУ и ЗЕУ имале минорну улогу. Безбедност
економски моћне ЕУ, и Европе у целини, готово у потпуности зависила је
од НАТО, у ствари првенствено од укључености САД. То је представљало
изазов за неке чланице Уније – иницијативе за успостављање и развијање
војнобезбедносних способности ЕУ, којима би се смањила европска без�
бедносна зависност од САД/НАТО и ојачала међународна политичкобезбедносна улога ЕУ, у складу са њеном економском снагом, углавном су
подстицале Француска и Немачка. Међутим, неколико чланица ЕУ, међу
којима су предњачиле Велика Британија и Данска, од самог формирања
ЕУ противиле су се таквим идејама.
Због тога у читавом низу политичких активности чланица и Уније
на јачању безбедносних способности и улоге ЕУ, посебан значај има бри�
танско-француски самит у Сент Малоу (3–4. децембра 1998. године), од�
носно Декларација о успостављању заједничких војнобезбедносних спо�
собности у оквиру ЕУ.65 Кључни садржај Декларације чине два става: (1)
Унија треба да буде у позицији да игра пуну и адекватну улогу на међу�
народној сцени, па се стога од Европског савета тражи да донесе одлуку
о развоју заједничке безбедносне и одбрамбене политике у оквиру ЗСБП
и (2) Унија мора да има капацитете за аутономну акцију, засноване на
кредибилним војним снагама, средствима и спремности за њихову упо�
требу, да би могла да одговори на међународне кризе.
Француско-британске иницијативе за успостављање европске поли�
тике безбедности и одбране врло брзо су прихваћене од свих чланица
ЕУ, изузев Данске,66 а питање развоја ЗБОП укључено је у редовни садр�
жај рада институција Европске уније. Година 1999, нарочито друга поло�
вина, обележена је интензивним међувладиним консултацијама члани�
ца и одлукама ЕУ о конкретизацији европске безбедносне и одбрамбене
политике и планова изградње војнобезбедносних способности.
65
Franco–British St. Malo Declaration (3 and 4 December 1998), интернет: http://
www.ena.lu/francobritish_st_malo_declaration_december_1998-020008195.html.
66
Изузеће појединих чланица ЕУ од придруживања одређеној политици је мо�
гућност дата Уговорима о ЕУ, како би се спречио застој у развоју и активностима Уније
у тој области. Тако, В. Британија не учествује у економско-монетарној унији (ЕМУ),
док Данска не учествује у ЗСБП и политици грађанских права. Изузеће од учествовања
неке чланице у одређеној политици ЕУ регулише се посебним протоколима. На при�
мер, позиција Данске према области ЗСБП регулисана је Протоколом бр. 5 (Protocol
no. 5 on the position of Denmark), прикљученом уз Амстердамски уговор о ЕУ, интернет:
http://europa.eu/abc/treaties/index_en.htm.
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Први у низу састанака ЕУ на највишем нивоу, посвећених успоста�
вљању ЕБОП и планирању развоја заједничких војних и цивилних ка�
пацитета на располагању ЕУ, био је Самит ЕУ одржан у Келну, 3–4.
јуна 1999. године. На овом Самиту лидери ЕУ усвојили су заједничку
Декларацију о јачању заједничке европске безбедносне и одбрамбене
политике.67 Декларација је прикључена уз Председничко саопштење
са овог Самита (као Анекс III). У њој се истиче: „Ми, чланице Европ�
ског савета, одлучили смо да ће Европска унија играти њену пуну уло�
гу на међународној сцени. У том циљу, ми намеравамо да ЕУ дамо не�
опходна средства и капацитете како би преузела њене одговорности
у погледу заједничке европске политике безбедности и одбране…
Ми смо уверени да Савет треба да има способност да доноси одлуке
у пуном спектру задатака превенције конфликта у управљању криза�
ма, дефинисаних Уговором о ЕУ и Петерсбершким задацима. У овом
смислу Унија мора да има капацитете да делује самостално, базиране
на кредибилним војним снагама, средствима за одлучивање о њиховој
употреби и спремност да тако чини, да би одговорила на међународне
кризе, без штете по активности НАТО. То ће повећати способности
ЕУ да доприноси међународном миру и безбедности у складу са прин�
ципима Повеље УН”.
Савету ЕУ наложено је да у што краћем року донесе одговарајуће
одлуке о трансферу војних капацитета ЗЕУ у надлежност ЕБОП и да
успостави потребне војнобезбедносне структуре ЕУ (органе и тела)
за политичко вођство, координацију, планирање и реализацију зајед�
ничких акција у оквиру ЕБОП. Као могућа политичко-војна тела за
реализацију ЕБОП набројани су: Савет за спољне послове (укљу�
чујући и проширени формат, са министрима одбране); Политичкобезбедносни комитет; Војни комитет; Војни штаб са ситуационим
центром и помоћни органи и тела (Сателитски центар, Институт за
стратегијска истраживања и друга). Истовремено, чланице су при�
хватиле иницијативу да путем „доприноса” ставе Унији на распола�
гање одговарајуће војне и друге безбедносне капацитете, који ће бити
накнадно прецизирани, за реализацију заједничке Европске безбед�
носне и одбрамбене политике.
Дакле, европска безбедносна и одбрамбена политика је део (субполитика) заједничке спољне и безбедносне политике, настала као заједнички
интерес чланица за јачањем аутономних војнобезбедносних способности
European Council, Cologne, 3–4 June 1999, Annex III – Declaration on
Strengthening the Common European Policy on Security and Defence; www.europarl.
europa.eu/summits/kol2_en.htm#an3, такође у Bulletin de l,Union européenne (fr),
1999, No 6, p. 36.
67
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ЕУ за управљање безбедносним кризама у циљу њеног поузданијег учешћа
у очувању европске безбедности, значајнијег доприноса европској одбрани
(заједно са партнерима) и снажније улоге и утицаја у међународној глобалној безбедности.
Другим речима, ради се о политичко-безбедносно-војном инстру�
менту ЕУ, којим се уређује сарадња чланица на успостављању и из�
градњи заједничких безбедносних способности у оквиру Уније, које ће
јој омогућити:
− самосталнији одговор на претње сопственој (европској) без
бедности;
− значајнији допринос и улогу у колективној одбрани од спољње
претње европској и евроатлантској безбедности;
− заштиту европских интереса у свету;
− снажнији утицај и улогу у очувања мира у свету и учешће у
заједничким мировним операцијама и управљању кризама са
савезницима и
− извођење операција спасавања и пружање хуманитарне помоћи
у масовним катастрофама изазваним људским или природним
фактором.
Уследиле су бројне консултације чланица и институција ЕУ на раз�
личитим нивоима на разради конкретних корака у даљој реализацији
закључака и Декларације из Келна.
На новом Самиту ЕУ, 10–11. децембра 1999. године у Хелсинкију, на
предлог Савета ЕУ и на бази два извештаја председавајућег ЕУ (о јачању
заједничке ЕБОП и невојном управљању кризама) усвојен је „Главни
циљ” („Headline Goal”) развоја заједничких војних способности у окви�
ру ЕБОП за управљање кризама, који треба достићи до 2003. године.68
У закључцима Самита потврђује се одлучност Европског савета да раз�
вије аутономне капацитете за доношење одлука и предузимање војних
операција у одговору на међународне кризе, где НАТО као целина не
учествује. Томе је додата одредба да то неће водити дуплирању капаци�
тета нити стварању неке Европске армије. Затим је (тачка 28) постављен
оквир (главни циљ) потребних војних капацитета које чланице треба да
ставе на располагање ЕУ до 2003. године за војне операције које би она
предводила. Такође, утврђен је и будући развој односа Уније са другим
субјектима безбедности (државама и организацијама).
Presidency Conclusions Helsinki European Council, Helsinki, December 1999.
10-11/������������������������������������������������������������������������������
SN����������������������������������������������������������������������������
300/99 ��������������������������������������������������������������������
(уз�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
њих је прикључен Анекс IV са два Председничка извештаја, као до�
даци 1 и 2). Доступно на интернету http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/en/ec/ACFA4C.htm,
68
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Конкретно, Европски савет се у Хелсинкију сагласио са следећим:
– сарадња у ЕУ вођеним операцијама је добровољна, а члани�
це морају бити у стању да до 2003. године ангажују 50.000–
60.000 војника у року од 60 дана, одрживих у операцији до
годину дана и оспособљених за пун спектар Петерсбершких
задатака;69
– у оквиру Савета ЕУ биће успостављена нова политичка и војна
тела и структуре, који ће обезбедити Унији политичко вођство
и стратегијско управљање операцијама, уз поштовање једин�
ственог институционалног оквира;
– модалитети ангажовања ће бити развијени транспарентно и уз
пуну консултацију између ЕУ и НАТО, узимајући у обзир пот�
ребе свих чланица ЕУ;
– биће дефинисани одговарајући аранжмани који ће омогућити
државама чланицама НАТО које нису чланице ЕУ и другим за�
интересованим државама да могу, без угрожавања аутономије
Уније у доношењу одлука, допринети ЕУ у војном управљању
кризама;
– паралелно са војним капацитетима биће успостављени невојни
механизми управљања кризама и координација за ефикасније
коришћење различитих цивилних средстава и ресурса на рас
полагању Унији.
Иако је у хелсиншким документима наглашено да изградња спо�
собности ЕУ не значи стварање аутономне европске војске, и да неће
довести до неоправданог дуплирања са НАТО, ипак, питање односа
ЕУ–НАТО постало је ургентно. На министарском састанку НАТО, по�
четком 2000. године, анализиране су одлуке Савета ЕУ из Хелсинкија.
Закључено је да су одлуке ЕУ у складу са Вашингтонском иницијативом
(1999) за јачање безбедносних способности чланица и већим доприно�
сом одбрамбеној способности Савеза, те су подржане, али је снажно на�
глашена потреба блиске координације активности ЕУ у области ЗСБП/
ЗБОП и НАТО, нарочито по питању коришћења колективних капаци�
69
Тзв. Петерсбершки задаци су утврђени Декларацијом министарског Савета
ЗЕУ, познатом као Петерсбершка декларација (Petersberg Declaration), којом су пре�
цизирани војни задаци, изградња оперативних способности и сарадња ЗЕУ са другим
европским државама чланицама ЕУ и са НАТО, а усвојена је 19. јуна 1992. г., у замку
„Петерсберг”, Бон. Поред обавеза ЗЕУ из чл. 5. Вашингтонског уговора о НАТО и чл.
V модификованог Бриселског уговора (колективна одбрана) у њих спадају: (1) хума�
нитарни и задаци спасавања; (2) одржавање мира и (3) задаци борбених јединица у
управљању кризама. Интернет: http://www.ena.lu/petersberg_declaration_weu_council_
ministers_bonn_19_june_1. На српском језику у: Симић Р. Драган, Наука о безбедности,
исто, стр. 180–185.
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тета Алијансе за планирање и вођење операција под руководством ЕУ/
ЕБОП. Тиме је превазиђена врло важна препрека за даљи развој европ�
ских војних способности и односа две организације.
У складу са закључцима из Хелсинкија, Савет ЕУ је, 14. фебруара
2000. године, донео иницијалну одлуку о формирању унутрашњих по�
литичко-војних тела, надлежних за спровођење политике безбедности и
одбране ЕУ, и то: Политичко-безбедносног комитета, као посебног дела
Политичког комитета, Војног комитета и Војног штаба.70
На састанку министара одбране чланица ЕУ у Синтри (Португалија),
28. фебруара 2000. године, потврђена је решеност чланица да се интензи�
вирају напори на изградњи европских структура у области одбране. По�
стигнута је сагласност да се до краја 2000. године, у периоду француског
председавања ЕУ и ЗЕУ, изврши конкретизација националних обавеза и
доприноса чланица „европским снагама”71 и утврди структура планскоизвршних органа и институција ЕБОП у оквиру ЕУ.
За креирање пуног спектра способности ЕУ за управљање кризама,
укључујући и превенцију конфликата, веома су значајне одлуке Европ�
ског савета донете на састанку у Феири (Португалија), 19–20. јуна 2000.
године.72 На овом Самиту потврђена је оправданост успостављања Ци�
вилног комитета (CIVCOM),73 као дела нове политичко-безбедносне
структуре ЕУ за управљање кризама, и утврђен „Главни циљ развоја
цивилних способности до 2003. године” (Civilian Headline Goal). У том
смислу закључено је да ЕУ има значајне ресурсе за цивилне аспекте уп�
рављања кризама, док је, на другој страни, међународна заједница веома
оскудна са таквим ресурсима. Иако респективни, цивилни капацитети
чланица треба да буду на добровољној основи, централизовани на ни�
воу Уније и даље развијани. Идентификоване су четири приоритетне
Decisions on ”Strengthening of European Security and Defence Policy”, 2243rd Council
meeting (General Affairs Council), Brussels, 14/15 February, 2000. Доступно на интернету: http://
www.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?BID=72&LANG=1&cmsid=1851.
Одлука од 14. фебруара била је привременог карактера, али је новом одлуком Са�
вета ЕУ, у Ници, децембра 2000. године, уз мање измене потврђена као трајна.
71
	����������������������������������������������������������������������������
Израз
���������������������������������������������������������������������������
„европске снаге” нема реално значење јер ЕУ нема своје сопствене вој�
не снаге, него се користи само као замена за дугу описну реченицу која би гласила:
снаге чланица ЕУ, које су оне, путем споразума о доприносу „главном циљу”, ставиле на
располагање ЕУ за операције управљања кризама које предводи ЕУ.
72
Presidency Conclusions Santa Maria Da Feira European Council 19 and 20 June
2000, интернет: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Feira%20European%20
Council-Presidency%20conclusions.pdf.
73
Цивилни комитет је успостављен одлуком савета ЕУ од 22. маја 2000. године,
а прву седницу је одржао 16. јуна 2000. године. Исто, наслов III. Civilian Aspects of Crisis
Management.
70
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области за развој заједничких цивилних капацитета: полиција (поли�
цијске снаге), снаге за владавину права, за цивилну администрацију
и за цивилну заштиту. У погледу полицијских снага закључено је да
ЕУ, до 2003. године, треба да има на располагању 5.000 полицајаца, од
којих 1.000 треба да буде спремно за ангажовање у року до 30 дана. По
питању подршке владавини права на кризном подручју утврђено је да
би чланице требало да сагледају могућности за ангажовање одређеног
броја искусног људства у судској области, као и за подршку успоста�
вљању судског система. Затим, чланице би требало да буду у стању да,
према указаним потребама, ангажују одређен број стручног људства за
административне послове око успостављања демократских институција
власти на кризним подручјима. Такође, требало би да имају у високој
спремности и одговарајуће заједничке снаге за пружање цивилне по�
моћи. За конкретизацију активности на развоју цивилних капацитета
задужен је Цивилни комитет.
На Конференцији о војним доприносима „Главном циљу 2003”, одр�
жаној 20. новембра 2000. године у Бриселу, утврђени су важни детаљи ве�
зани за процедуре, механизме и модалитете успостављања заједничких
војних капацитета, укључујући знатно прецизније дефинисање будућих
војних структура и успостављање каталога снага (Force Catalogue).74
На Самиту ЕУ, одржаном 7–9. децембра 2000. године у Ници, лиде�
ри чланица су у потпуности прихватили Извештај председавајућег ЕУ
(Француске) о ЕБОП, уз који је прикључено седам анекса и два прило�
га.75 Треба истаћи да ниједан документ ЕУ, усвојен пре и после овог Са�
мита, не садржи толико одредница и детаља које се тичу ЕБОП.
Која су питања из области ЕБОП и како регулисана документима
усвојеним на Самиту ЕУ у Ници?
Прво, поново је наглашено да Унија треба да има пуну улогу на међу�
народној сцени, због чега мора да има способност да преузме сву одговор�
ност у управљању кризама, користећи целокупни спектар постојећих и
додатних војних и цивилних капацитета. Као главни изазов развоја ЕБОП
наведено је успостављање војних капацитета на располагању Унији. Та�
кође, чланице се позивају да наставе напоре у јачању заједничких цивил�
них капацитета у све четири приоритетне области.
74
2308th Council meeting – General Affairs, интернет: http://www.consilium.
europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?BID=72&LANG=1&cmsid=2308.
75
Целокупан текст закључака, извештаја, анекса и прилога са Самита у Ници
може се наћи на интернету: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/ec/00400-r1.%20ann.en0.htm, под насловом Presidency Conclusions, Nice
European Council Meeting, 7,8 and 9 december 2000.
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Друго, озваничено је успостављање сталне политичко-војне струк�
туре Уније:
1) Политичко-безбедносни комитет – ПБК (Political and Security
Committee – PSC);
2) Војни комитет – ВК ЕУ (Military Committee – EU MC);
3) Европски војни штаб – ВШ ЕУ (Military Staff – EU MS) и
4) Цивилни комитет – CIVCOM, за цивилне аспекте управљања
кризама, у рангу ВК.
Даље, постављен је оквир и утврђени су принципи аранжмана за са�
радњу ЕУ са државама које нису чланице ЕУ али су чланице НАТО, са
државама кандидатима за чланство у ЕУ, са НАТО, УН, ОЕБС и другим
државама потенцијалним партнерима у области безбедности (Русија,
Украјина и сл.). Потврђена је одлука о трансферу улоге, функција и ка�
пацитета ЗЕУ у надлежност ЕБОП ЕУ.
Сваки сегмент ЗБОП детаљно је прецизиран кроз седам анекса и два
прилога, који су у финалном документу Самита из Нице обједињени као
Анекс VI председничких закључака.76
Анекс I/VI је у ствари Декларација о доприносу војним капацитети�
ма, којом се између осталог прецизира да, до 2003. године, чланице треба
да ставе на располагање ЕУ/ЕБОП око 100.000 војног персонала (60.000
КоВ, 30.000 РВ и 10.000 РМ), око 400 различитих типова борбених ави�
она и 100 бродова. Људство и средства треба да буду способни за реали�
зацију комплета Петерсбершких задатака. У посебном додатку уз овај
анекс (Appendix I) веома су прецизно елаборирани достигнути циљеви
и даље обавезе и задаци чланица и институција Уније на испуњавању
главног циља развоја војних способности до 2003. године. У анексу II/VI
изнети су детаљи везани за јачање капацитета Уније за цивилне аспекте
управљања кризама. Анекси III, IV и V односе се на детаље око успоста�
вљања политичко-војних структура ЕУ (ПБК, ВК и ВШ). Анекс VI/VI
утврђује детаље аранжмана о сарадњи са држава нечланицама Уније а
чланицама НАТО и државама кандидатима за приступ ЕУ, док се кроз
Анекс VII/VI елаборирају детаљи око успостављања сталних аранжмана
за сарадњу и консултације ЕУ са НАТО. Уз овај анекс је прикључен и
посебан додатак који се односи на конкретизацију могућности, механи�
зама и процедура приступа ЕУ колективним средствима НАТО за опе�
рације које би предводила Унија, а у којима НАТО не би учествовао.77
Исто.
Највећи део принципа, процедура и механизама сарадње ЕУ и НАТО, укљу�
чујући и приступ ЕУ средствима НАТО, садржан у овом додатку, ући ће нешто касније
(2002/2003) у заједнички споразум две организације познат као Споразум „Берлин плус”.
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Одлуке везане за односе ЕУ са ЗЕУ и НАТО биле су међу најосетљи�
вијим. Наиме, трансфер улоге и заједничких војних капацитета ЗЕУ у
надлежност ЕУ, поред питања техничке реализације, наметао је и потре�
бу измене Уговора о ЕУ, затим уговора, споразума и одлука саме ЗЕУ.
С друге стране, лишавање ЗЕУ оперативних способности доводило је у
питање сврсисходност њених односа са НАТО, нарочито у делу којим
је ЗЕУ представљала европски „војни стуб” у Атлантском савезу, што
је пак, повратно, доводило у питање прихватљивост измена уговора о
ЕУ од стране НАТО. Међутим, позивајући се на члан 17. тачка 1 УЕУ из
Амстердама, према коме Европски савет може доносити одлуке о тран�
сформацији и развоју европске политике безбедности и одбране у ко�
рист заједничке одбране, Европски савет је у Ници донео одговарајуће
одлуке о трансферу планских и оперативних капацитета ЗЕУ у надлеж�
ност ЕБОП и, истовремено, усвојио текст измена Уговора о ЕУ (потпи�
сан нешто касније, 26. фебруара 2001. године). Уз нови Уговору о ЕУ из
Нице прикључен је Протокол о члану 17 и, по први пут, у Уговор о ЕУ
уврштена је и ЕБОП.78
Одлуке ЕУ о утврђивању политичко-безбедносног оквира ЕБОП
усвојене у Ници имале су стратегијски значај за стасавање Уније као
безбедносног актера европске и глобалне безбедности. Њима су ство�
рене номиналне и реалне претпоставке да ЕУ постане једина европска
организација која има на располагању неопходне елементе безбеднос�
них способности, укључујући војна и цивилна средства, за регулисање
кризних ситуација.
Ипак, ЕУ ни до краја 2001. године, чак све до почетка 2003. године,
није достигла способност за предузимање аутономних акција управљања
кризама. Основне слабости и недостаци који су успоравали практичну
реализацију бројних одлука о ЕБОП усвојених 1999–2000. године били
су непостојање заједничке европске стратегије безбедности, неразвијена
планска и војна командно-штабна инфраструктура за ангажовање сна�
га, слабости и недостаци војнобезбедносних капацитета на располагању
ЕУ и нејасна подела задатака, недовољно разрађене процедуре и механи�
зми сарадње са НАТО.
Због тога је, после Самита у Ници, једно од ургентних питања било
превазилажење недостатака војнобезбедносних капацитета, као основног
ограничења ЕУ за предузимање конкретних операција управљања кризама.
Проблем није био само квантитативни недостатак, него много више ква�
литет, тј. неадекватне и мале оперативне способности снага које чланице
стављају на располагање Унији. У том циљу Савет ЕУ и министри одбране
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чланица су, 19. новембра 2001. године, утврдили Европски акциони план ја�
чања способности – ЕАПС (European Capabilities Action Plan-ECAP).79 Овим
планом обухваћено је 19 сегмената војних капацитета.80
На Самиту ЕУ, 15. децембра 2001. године у Лакену, прихваћен је
ЕАПС, а Савету ЕУ наложено је да убрза његову реализацију, тако да се
недостаци између потребних и достигнутих капацитета за извршавање
Петерсбершких задатака превазиђу најкасније до 2003. године.81 Такође,
конкретизоване су одредбе о политичким и војно-цивилним органима
ЕУ за реализацију ЕБОП и даљем развоју односа са НАТО. У погледу од�
носа између политичких и војних органа јасно је регулисано да су војне
структуре потчињене политичким органима.
После огромних напора чланица и институција ЕУ на испуњавању
главних циљева развоја војних способности, почетком 2003. године, у
ЕУ је оцењено да је постављени Главни циљ у највећој мери остварен.
Формално усвајање Декларације, којом се проглашава да су војне снаге
на располагању ЕУ достигле способност за предузимање операција из
спектра „Петерсбершких задатака”, извршено је на заједничкој Конфе�
ренцији ресорних министара влада чланица и Савета за опште послове
ЕУ, 19. маја 2003. године у Бриселу.82
Међутим, Унији се журило са практичном потврдом безбедносних спо�
собности и преузимањем веће улоге у европској безбедности. Наиме, још пре
проглашења оперативних способности војних и цивилних снага које су јој
чланице ставиле на располагање, чак и пре доношења стратегије европске
безбедности, па и пре коначног утврђивања заједничког споразума о сарадњи
2386th Council meeting (General Affairs) Brussels, 19-20 November 2001, доступ�
но на интернету: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/European%20
Capability%20Action%20Plan%20-%20Excerpt%20Press%20Release%20November%202001.
pdf. Такође о ЕАПС у: Burkard Schmitt, European Capabilities Action Plan, ISS EU, Paris,
September 2005.
80
Реч је о следећим: борбени и неборбени хеликоптери; НХБ заштита;беспилотне
летелице; медицинске екипе; снаге за специјалне операције; носачи авиона; ПВО;
пуњење авиона у ваздуху; борбено извиђање и спашавање; крстареће ракете и високо
прецизна муниција; балистичке одбрамбене ракете; раздвојивост комуникација; шта�
бови; извиђање терена са земље и из ваздуха; стратегијско обавештајно обезбеђење
(ISR IMINT), рано упозорење и откривање на великим удаљеностима; стратегијска ваз�
духопловна мобилност и брзи јуришни чамци.
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Presidency Conclusions European Council Meeting in Laeken, 14 and 15 December
2001, интернет: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/
ec/68827.pdf.
82
Declaration on EU Military Capabilities, 2509th Council meeting (General
Affairs and External Relations Council with the Governments of the Member States and the
European Commission), Brussels, 19-20 May 2003, http://www.consilium.europa.eu/App/
newsroom/loadbook.aspx?BID=72&LANG=1&cmsid=1851.
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са НАТО, ЕУ је отпочела своју прву полицијску мисију у оквиру ЕБОП. Била
је то полицијска мисија ЕУ (European Union Police Mission – EUPM) у Босни и
Херцеговини, која је отпочела 31. децембра 2002. године, а предузета је на ос�
нову одлуке Савета ЕУ усвојене још 11. марта 2002. године.83 Затим, Савет ЕУ
је 27. јануара 2003. године донео одлуку о предузимању прве војне мисије ЕУ
у Македонији под називом Concordia, која је предузета на основу Резолуције
СБ УН 1371 и на формални позив македонске Владе.84 Ипак, будући да се ЕУ
у овој мисији значајно ослањала на капацитете НАТО, она је отпочела тек 31.
марта 2003. године, тј. две недеље после усаглашавања комплета докумената о
сарадњи са НАТО под називом Споразум „Берлин плус”.
Као резиме ове кратке анализе хронологије развоја ЕБОП до 2003.
године може се рећи да је са предузимањем првих мисија управљања
кризама (полицијске у БиХ и војне у Македонији) и са проглашењем
оперативних способности војних снага на располагању ЕУ, заокружена
фаза иницијалног развоја војнобезбедносних способности Уније.
На убрзавање одлука ЕУ о предузимању првих мисија и операција
(нарочито војних), упркос чињеници да је спремност капацитета на рас�
полагању ЕБОП била јако ниска, утицао је терористички напад на тери�
торији САД (11. септембар 2001. године). После њега дошло је до значај�
ног преусмеравања тежишта америчке безбедносне пажње, са европске,
према сопственој безбедности. Тиме је одговорност ЕУ за европску без�
бедност увећана и, дефинитивно, превладало је уверење да ЕБОП није
више опција, већ неопходност.
Успеси првих мисија предвођених од ЕУ и нова искуства дали су до�
датни подстицај развоју ЕБОП и истовремено указивали на недостатке
и правце даљег јачања способности ЕУ за управљање кризама. Главне
активности Уније у развоју ЕБОП од 2003. године усмерене су на више
области: јачање улоге институција ЕУ, хоризонталне (међуинституци�
оналне) и међувладине сарадње; дефинисање заједничких инструмена�
та, механизама и процедура спољнополитичког и војнобезбедносног
наступа и на јачање војних и цивилних безбедносних капацитета за
шири спектар и захтевније мисије управљања кризама.
Ради даљег јачања војнобезбедносних способности ЕУ, односно војних
и цивилних капацитета на њеном располагању, у континуитету са завр�
шетком реализације првопостављених главних циљева, Европски савет је
2416thCouncilmeeting(GeneralAffairs),Brussels,11March2002,p.16,интернет:http://
www.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?BID=72&LANG=1&cmsid=1851.
84
Operation in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2482nd Council meeting
(General Affairs and External Realtion Council), Brussels, 27 January 2003, p. 7, интернет: http://
www.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?BID=72&LANG=1&cmsid=1851.
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2004. године усвојио предлог нових главних циљева које европске цивилне
снаге треба да достигну до 2008. године, а војне до 2010. године. Исте године
усвојен је и Концепт борбених група ЕУ – БГ ЕУ (Concept Battle Groups EU
– BGr EU), а њихово успостављање уврштено је као кључни сегмент у „Глав�
ним циљевима 2010”. Такође у циљу јачања војнобезбедносних способно�
сти, унапређења компатибилности, снабдевања, производње и развоја на�
оружања, опреме и војних технологија, 2004. године формирана је Европска
одбрамбена агенција – ЕОА (European Defence Agency – EDA). Значајан под�
стицај и усмеравање на конкретне потребе даљег развоја европских снага,
нарочито на превазилажењу слабости и недостатака, давале су мисије и
операције које су оне реализовале, па је проучавање искустава из заједнич�
ког ангажовања у мисијама предвођеним од ЕУ уврштено у редовне садр�
жаје свих програма ЕБОП за јачање војнобезбедносних способности.
2.4. Актуелне одредбе о ЗБОП – новине уведене Лисабонским
уговором о ЕУ
При разматрању конкретних иновација и одредби Лисабонског уго�
вора о безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ треба имати у виду и
промене које су овим Уговором уведене и у другим областима, јер су
њима, такође, створене битне претпоставке за даљи развој ЗБОП и ја�
чање укупних способности заједничког деловања и наступа ЕУ у облас�
тима спољне политике, безбедности и одбране. У том смислу нарочито су
значајне одредбе ЛУЕУ којима се јача опште и функционално јединство
Уније и континуитет и конзистентност њеног наступа. Тако се увођењем
функције председника Европског савета (чл. 15) обезбеђује континуи�
тет општег правца развоја Уније, укључујући и заједничку спољну, без�
бедносну и одбрамбену политику. Такође, функција Високи представник
Уније за спољне послове и безбедносну политику (чл. 18) сада обједињује
две бивше улоге и дужности – Високог представника за ЗСБП и Европ�
ског комесара за спољне послове. Лице на овој дужности истовремено је
и потпредседник Европске комисије и председавајући Савета ЕУ, када се
састаје у форми Савета за спољне послове, који у ствари и одлучује о нај�
битнијим питањима безбедносне и одбрамбене политике ЕУ. На тај начин
непосредно се обезбеђује хоризонтална веза и јединство најважнијих ин�
ституција Уније у решавању питања ЗСБП и ЗБОП. Затим, Лисабонским
уговором уводи се заједничка Европска служба за спољно деловање (чл.
27), као нека врста спољне дипломатске службе ЕУ, која помаже Високом
представнику у обављању спољних послова и додатно јача непосредну хо�
ризонталну и вертикалну сарадњу и јединство наступа Уније и чланица у
области спољне, безбедносне и одбрамбене политике.
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Лисабонски уговор је први уговор о ЕУ којим се у главни садржај уво�
ди посебан одељак о Европској безбедносној и одбрамбеној политици.85
Већ на самом почетку Одредби о ЗБОП, члан 42, став 1, Заједничка безбед�
носна и одбрамбена политика се дефинише као интегрални део заједнич�
ке спољне и безбедносне политике која, ослонцем на на цивилна и војна
средства, обезбеђује Унији оперативну способност за мисије изван Уније,
ради очувања мира, спречавања конфликата и јачања међународне без�
бедности, у складу са основним принципима Повеље Уједињених нација.86
Затим се каже: „Заједничка безбедносна и одбрамбена политика
укључује постепено утврђивање политике заједничке одбране Уније.
Она ће водити заједничкој одбрани чим Европски савет о томе једногла�
сно донесе одлуку. У том случају он ће препоручити да државе члани�
це усвоје одлуку у складу са својим уставноправним прописима”. У по�
ређењу са ставовима о заједничкој одбрани у претходним уговорима о
ЕУ, где се даје могућност да ЗБОП води заједничкој одбрани („која може
водити заједничкој одбрани”), новом формулацијом – „она ће водити
заједничкој одбрани”, тј. ојачава намера ЕУ о успостављању заједничке
одбране кроз ЗБОП.87
Лисабонским уговором јасно је регулисано да ће државе чланице
ставити на располагање Унији цивилне и војне капацитете за реализа�
цију циљева ЗБОП које одреди Савет. Такође, државе чланице које зајед�
нички формирају мултинационалне снаге, могу те снаге ставити на рас�
полагање ЕУ за ЗБОП (чл. 42, тачка 3).
Одлуке које се односе на ЗБОП, укључујући и одлуке које се односе
на покретање војних и цивилних мисија или операција, доноси Савет
за опште послове ЕУ, једногласно, на предлог Високог представника за
спољне послове и безбедносну политику или на иницијативу неке држа�
ве чланице (чл. 42, тачка 4.).
Значајну новину представља одредба дата тачком 5, члан 42, пре�
ма којој: „Савет може поверити, у оквиру Уније, реализацију неке ми�
сије групи држава чланица да би очувале вредности Уније и послужиле
њеним интересима”. Ова могућност се, према чл. 44, односи на државе
чланице које имају способности и вољу за такве мисије. Конкретни мо�
”Provisions on The Common Security and Defence Policy”, Section 2, Title V,
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning
of The European Union, pp.38–41, интернет: http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_
en.htm.
86
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The
Funcioning of The European Union интернет, исто, стр. 38.
87
У истом члану 42, став 2 уместо „which might lead to a common defence”, фор�
мулација на енглеском је „this will lead to a common defence”.
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далитети реализације такве мисије договарају се између држава учес�
ница и Високог представника. Међутим, евидентно је да се приликом
формулисања ове одредбе имала у виду потреба надзора Савета ЕУ над
извођењем мисија у оквиру ове могућности јер је предвиђено да Савет
редовно прати реализацију ових мисија и, у случају битнијих промена,
доноси потребне одлуке (тачки 2, чл. 44).
Важну новину уведену Уговором о ЕУ из Лисабона представља мо�
гућност успостављања структуре сталне сарадње (Permanent Structured
Cooperation) међу државама чланицама у оквиру Уније. О томе се у Уго�
вору (тачка 6, члан 42) каже: „Оне државе чије војне способности ис�
пуњавају више критеријуме и које су створиле јаче међусобне обавезе
у овој области, у погледу најзахтевнијих мисија, успоставиће сталну
структуру сарадње у оквиру Уније”. Суштина детаљнијих одредби у
погледу процедура око успостављања структуре сталне сарадње је да
кључне одлуке о чланству у оваквој сарадњи доноси Савет ЕУ. У прото�
колу број 10, који се односи на основне критеријуме чланства у сталној
структури сарадње,88 истиче се да она мора бити отворена за све чла�
нице Уније које се обавежу да ће интензивније развијати сопствене од�
брамбене капацитете, повећати допринос мултинационалним снагама
и учешће у програмима развоја капацитета одбране у оквиру Европске
агенције за одбрану. Такође, државе чланице сталне структуре сарадње
треба, „најкасније до 2010”, да имају капацитете тактичког нивоа као
борбене групе, било као националне или у саставу мултинационалних
група, спремне за ангажовање у мисијама Уније у року 5 до 30 дана, са
могућношћу одрживости у мисијама до 120 дана. Чланице сталне струк�
туре сарадње дужне су да међусобно тесно сарађују у развоју одбрам�
бених способности, хармонизацији трошкова, отклањању слабости и
по другим питањима од утицаја на способност заједничког ангажовања
војних снага. На крају Протокола наглашава се да важну, готово цен�
тралну улогу у развоју војних капацитета чланица сталне структуре са�
радње има Европска агенција за одбрану.
Нема дилеме да увођење сталне структуре сарадње, као елемента
војних способности Уније, доприноси њеној укупној способности за
предузимање и најзахтевнијих мисија. Међутим, бар према датим крите�
ријумима могло би се оправдано рећи да је оваква структура намењена
само најснажнијим државама, што би могло да води одређеном раслоја�
Поред одредби у чл. 42 и 46 Лисабонског уговора о ЕУ, успостављање Сталне
структуре сарадње међу чланицама у оквиру Уније регулише се и Протоколом бр. 10
(Protocol No 10), прикљученим уз финална акта Уговора. Consolidated version of The
Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning of The European Union,
интернет, исто.
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вању чланица по основу војних способности. Одредбе о сталној струк�
тури сарадње носе са собом одређене дилеме и непознанице, и да ће неке
одговоре дати пракса.89
Државе чланице Уније обавезују се да пруже помоћ једна другој ако
је нека од њих жртва оружане агресије на својој територији: „Ако је нека
држава чланица жртва оружане агресије на својој територији, остале
државе чланице ће имати обавезу да јој пруже помоћ свим средствима
која им стоје на располагању, у складу са чланом 51. Повеље УН”.90 Овак�
вом формулацијом се на најдиректнији начин уводе елементи колектив�
не одбране у оквир ЕУ. Да је реч о знатно вишој обавезности чланица
у међусобном пружању помоћи него што спада у „дух” солидарности,
види се из чињенице да је ова одредба по први пут уведена у Уговор о ЕУ
и издвојена из одредби о солидарности.
За укупне односе чланица Уније у области безбедности и одбране и
за ЗБОП веома је значајна „клаузула о солидарности”, иако она није увр
штена у део одредби Уговора о ЕУ који се односи на ЗБОП, већ је дата
као посебан део (поднаслов) Уговора о функционисању ЕУ.91 Дух соли�
дарности је и према ранијим уговорима представљао једну од суштинских
карактеристика Уније, али се новим одредбама солидарност конкретизује
и проширује: „Унија и државе чланице заједнички делују у духу солидар�
ности у случају да је нека држава чланица предмет терористичког напада,
природне катастрофе или катастрофе изазване људским фактором. Унија
мобилише сва расположива средства, укључујући и војна, стављена на
располагање од држава чланица, за: (а) спречавање терористичких пре�
тњи на територији држава чланица; заштиту демократских институција и
цивилног становништва од евентуалног терористичког напада; пружање
помоћи држави чланици на њеној територији, на захтев органа њених по�
литичких власти, у случају терористичког напада; (б) пружање помоћи
држави чланици на њеној територији, на захтев органа њених политичких
власти, у случају природне катастрофе или катастрофе изазване људским
фактором”.92 Одлуке о имплементацији клаузуле о солидарности, као и у
свим другим случајевима који захтевају заједничку акцију, доноси Савет
ЕУ, у чијој је надлежности и процена претњи са којима се Унија среће.
Sven Biscop ”Permanent Structured Cooperation and the future of ESDP”,
Egmont – Royal Institute for International Relations, Belgium, 2008. доступно на www.
egmontinstitute.be.
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ЛУЕУ, тачка 7. члан 42.
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Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on
The Funcioning of The European Union, part two, The Treaty on The Funcioning of The
European Union,Title VII, Solidarity Clause, p. 148, интернет, исто
92
Став 1, члан 222 ЛУЕУ, исто.
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Задаци за чије спровођење Унија може да примени цивилна и вој�
на средства одређени су у тачки 1. члан 43 Уговора о ЕУ. Лисабонским
уговором о ЕУ они су знатно проширени у односу на петерсбершке за�
датке и сада у њих спадају: „заједничке мере разоружања; хуманитарне
и спасилачке мисије; војне мисије консултативног карактера и пружања
подршке; задаци на спречавању конфликата и одржавању мира, задаци
борбених снага у управљању кризама, укључујући и наметање мира и
постконфликтну стабилизацију. Сви ови задаци могу допринети борби
против тероризма, укључујући и подршку трећим земљама у борби про�
тив тероризма на њиховој територији”.
Дакле, са аспекта заједничке безбедносне и одбрамбене политике,
Лисабонски уговор о ЕУ би требало да обезбеди снажнију, ефикаснију и
видљивију улогу ЕУ као безбедносно-одбрамбеног чиниоца у Европи и
као субјекта глобалне безбедности.
2.5. Финансирање Заједничке спољне и безбедносне политике и
Заједничке одбрамбене и безбедносне политике Европске уније
Систем финансирања ЗСБП, од оснивања ЕУ до данас, неколико
пута је мењан и прилагођаван развоју структура и ширењу активности
Уније у овој области. Карактеристичне су три етапе или фазе промена.
Због стицања одређених искустава и уочавања који моменти утичу на
промене система финансирања ЗСБП и, у том смислу, на обавезе члани�
ца у овом сегменту, корисно је укратко размотрити генезу развоја фи�
нансирања ЗСБП током протекле две деценије до данас.
Прва етапа или модел финансирања ЗСБП почиње са њеним успоста�
вљањем (оснивачким Уговором о ЕУ, 1992) и траје до успостављања ЗБОП,
односно до гашења оперативних способности Западноевропске уније (ЗЕУ)
и преузимања њене војноодбрамбене улоге од стране ЗБОП (2000). У овом
периоду активности ЕУ у оквиру ЗСБП нису подразумевале предузимање
оперативних акција управљања кризама војноодбрамбеног карактера, већ
првенствено цивилне мисије надгледања ситуације и пружање хуманитар�
не помоћи. Војно крило ЕУ представљала је ЗЕУ, у чијој су надлежности
били задаци војног карактера (утврђени у Петерсбергу, 1992), а која је имала
сопствени систем финансирања независно од ЕУ. Отуда се одредбе оснива�
чког Уговора ЕУ везане за финансирање ЗСБП нису ни односиле на опера�
ције из оквира Петерсбершких задатака. Иначе, одредбама из овог Уговора
о финансирању ЗСБП (чл. Ј.11) разликовале су се две врсте трошкова: адми�
нистративни, или трошкови институција и оперативни, или трошкови ми�
сија у оквиру ЗСБП. Административни трошкови су падали на терет буџета
Европских заједница (основни буџет ЕУ), док је за обезбеђење (покривање)
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оперативних трошкова предвиђена двострука могућност – или из буџета
ЕЗ или из буџета држава чланица Уније, према одређеном кључу који је тре�
бало накнадно да се одреди. Постојала је и могућност да део трошкова иде
на терет ЕЗ, а део на терет држава чланица.
Одлука о томе била је у надлежности Савета ЕУ. Међутим оваква ре�
шења су у пракси доводила до приличних нејасноћа, па и конфузије, почев
од дефинисања шта све спада у административне а шта у оперативне трош�
кове, па до тога да државе чланице споро измирују свој део финансијских
обавеза по овом основу. То је најбоље показала мисија Административне
управе над подручјем Мостара (БиХ), успостављена у оквиру ЗСБП (1994.
године), за коју је у почетку одређен мешовити модел финансирања. Због
нејасноћа и проблема око њеног финансирања одлучено је да се ова ми�
сија од 1995. године у потпуности финансира из буџета ЕЗ. Тешкоће око
финансирања оперативних трошкова ЗСБП, показане у пракси, навеле су
Савет ЕУ да иницира ново униформно решење финансирања свих трош�
кова ЗСБП из комунитарног буџета. Тако је 16. јула 1997. године закључен
нови Међуинституционални уговор ЕУ (Савет, Парламент и Комисија) о
финансирању трошкова ЗСБП, према коме и оперативни трошкови из ове
области падају на терет буџета ЕЗ, изузев ако Савет једногласно не одлу�
чи другачије. У том случају Савет ће прецизно регулисати модел финанси�
рања. Међуинституционалним уговором о финансирању ЗСБП одређено је
да поред Савета и Парламент има право надгледања (праћења) оператив�
них трошкова ЗСБП и да, у случају одступања од планираних трошкова,
има првенство у одлучивању о даљем поступку њиховог финансирања. Ова
одредба је касније унета и у нови Уговор о ЕУ, усвојен у Амстердаму (1997),
члан 28, којим се регулише финансирање ЗСБП. У овом члану Уговора о ЕУ
јасно је одређено да ће се оперативни трошкови ЗСБП покривати из буџета
ЕЗ, осим ако Савет другачије не одлучи. Истовремено, такође је јасно ис�
такнуто да трошкове који спадају у војноодбрамбени домен сносе државе
чланице из својих буџета. Да би се поједноставила буџетска процедура,
нарочито имајући у виду да је тада још увек у оквиру Комисије, која је носи�
лац буџетирања (планирања финансијских средстава) постојало Одељење
за кризе, преко кога се и реализовало финансирање оперативних трошкова
ЗСБП, током 1999. године постигнут је нови међуинституционални спора�
зум о буџетској процедури.
Нови споразум предвиђа да уколико институције ЕУ правовремено
не планирају оперативне трошкове намењене за ЗСБП за наредну годину,
Савет, Парламент и Комисија ће у буџету ЕУ за наредну годину одредити
износ на нивоу претходне године. Споразум је ступио на снагу 1. јануара
2000. године. Међутим, у пракси се показала недоследност у поштовању
претходних уговора и споразума о финансирању ЗСБП, која се првенстве�
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но огледала у нетранспарентности финансирања оперативних трошкова,
јер Савет није показао вољу да Парламенту редовно шаље финансијске
извештаје и предлоге по овим питањима. Треба имати у виду да је управо
то било време трансфера штабно-планских и оперативних војних капа�
цитета из ЗЕУ у надлежност ЗСБП/ЗБОП ЕУ, као и период интензивног
рада на успостављању унутрашње војнобезбедносне инфраструктуре у
оквиру ЗБОП (ПБК, ВК, ЦИВКОМ, ВШ и других), тако да сви трошкови
ЗСБП и нису могли бити правовремено планирани, односно део одлука је
доношен ad hoc, у скраћеној процедури. Нови споразум Савета и Парла�
мента о обавезности достављања извештаја и предлога од Савета према
Парламенту везаних за финансирање ЗСБП постигнут је тек 2002. године,
од када је то постало редовна пракса.
Са успостављањем ЗБОП, односно са преузимањем улоге и оператив�
них капацитета ЗЕУ у надлежност ЗСБП/ЗБОП (од 2000. године), започела
је друга етапа или модел финансирања ЗСБП, јер је обим и административ�
них и оперативних трошкова ЗСБП знатно увећан. И овај други или нови
модел није дуго трајао, само до првих војнобезбедносних операција под ок�
риљем ЕУ (2003. године), које ће показати значајне недостатке, тј. проблеме
и ограничења нарочито у финансирању оперативних трошкова, што је на�
метнуло потребу за новим прилагођавањем целокупног система финанси�
рања ЗСБП, посебно за налажењем нових решења финансирања оператив�
них трошкова операција у оквиру ЗБОП које имају војни карактер.
Са успостављањем ЗБОП, са којом је успостављена и нова војнобез�
бедносна инфраструктура у оквиру ЗСБП, а ЕУ ситуирана капацитети�
ма и способностима за самостално предузимање захтевнијих цивилних
и војних операција и мисија (за тзв. Петерсбершке задатке), долази и до
значајног увећања финансијских потреба ЗСБП. Међутим и поред тога
правни основ финансирања, тј. одредбе Уговора о ЕУ о финансирању
ЗСБП нису битније мењане. Наиме члан 28. Уговора о ЕУ из Амстерда�
ма (1997), којим се регулише финансирање ЗСБП, готово је у целости
пренет, такође као члан 28, у нови Уговор о ЕУ, усвојен у Ници (2001).
Одредбама овог члана, у оба уговора, сви трошкови ЗСБП разврстани су
у две категорије: административни и оперативни. Затим је регулисано
да ће административни трошкови, који се односе на институције, бити
попуњени из буџета ЕЗ. Такође, и оперативни трошкови, изузев опера�
ција које имају војне или одбрамбене импликације, биће финансирани
из буџета ЕЗ, осим ако Савет ЕУ једногласно не одлучи другачије. Све
трошкове који се не финансирају из буџета ЕЗ сносиће државе чланице,
према одређеној скали везаној за БНП.93
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Овде је важно уочити и надаље имати у виду, када је у питању
учешће држава чланица у ЗСБП и ЗБОП са финансијског аспекта,
да са успостављањем ЗБОП долази до јасније диференцијације ци�
вилне и војне оперативне компоненте, а тиме и начина финансирања
оперативних трошкова. Док је финансирање цивилних оперативних
трошкова, уз мања или већа подешавања, остало и до данас готово у
потпуности на терету буџета ЕЗ (после Лисабонског уговора преи�
менованог у буџет ЕУ), финансирање оперативних трошкова војних
операција показало се знатно комплекснијим. Иако је у начелу, као
што је и Уговорима о ЕУ регулисано, на терету националних буџета
чланица, показала се потреба за успостављањем нових комбинованих
модела. Због значаја и сложености, финансирање оперативних трош�
кова војних операција у оквиру ЗБОП биће посебно размотрено. За
сада вратимо се на опште финансирање ЗСБП и цивилних аспеката
управљања кризама у оквиру ЗБОП.
Европски савет је већ у Хелсинкију (1999) у оквиру иницијативе за
јачање цивилних безбедносних способности ЕУ иницирао утврђивање
Акционог плана за цивилно управљање кризама. На основу ове ини�
цијативе Комисија је 11. априла 2000. године представила Савету пред�
лог уредбе о образовању механизама за брзо реаговање. Савет ЕУ је 26.
фебруара 2001. године усвојио Уредбу о образовању механизма за брзо
реаговање ЕУ на кризе. Суштина механизма била је у поједностављењу
административних процедура, укључујући и брз приступ фонду за кри�
зе у реаговању на кризне ситуације. Примена овог механизма омогућиће
знатно ефикасније реаговање ЕУ у предузимању бројних цивилних
операција у врло кратком року (нпр. на ситуацију у Грузији, 2008. годи�
не, реаговано је у року од 5 дана од доношења одлуке о успостављању
посматрачке мисије). Усвајањем овог механизма практично је започела
друга етапа или модел финансирања ЗСБП/ЗБОП са аспекта трошкова
цивилног сегмента управљања кризама. Основни недостаци овог меха�
низма јесу да се односи само на реаговање у хитним ситуацијама и да је
његова примена временски ограничена, тако да за одређену мисију може
да траје најдуже до шест месеци. Ипак, овај механизам (укључујући и
посебан фонд за брзо реаговање на кризе), уз одређене измене, пре свега
у активирању и управљању, остаће и до данас на снази, с тим што је са
успостављањем Европске службе за спољну акцију и нових тела за ци�
вилне аспекте управљања кризама Механизам за брзо реаговање прешао
из надлежности Комисије у надлежност ове нове спољне службе ЕУ.
Као што је познато, није само ЗСБП оквир деловања, утицаја и допри�
носа ЕУ на међународном плану, односно у европској и широј међународ�
ној безбедности. Европска унија развила је и друге бројне програме спољ�
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ног деловања, као што су Европска претприступна помоћ (Instrument for
Pre-accession Assistance – IPA), Европска политика суседства и партнер�
ства (European Neighbourhood and Partnership Instrument – ENPI), Ин�
струмент за развој и сарадњу (Development Cooperation Instrument – DCI);
Инструмент за развој демократије и људских права (European Instrument
for Democracy and Human Rights – EIDHR), Инструмент за стабилност
(Instrument for Stability – IfS), посебни фондови и инструменти за хумани�
тарну помоћ (Humanitarian Aid – HUMA) и други. Фондови за финанси�
рање ових програма су врло високи и, до ступања на снагу Лисабонског
уговора о ЕУ, били су првенствено у надлежности Комисије. Она је углав�
ном усмеравала и координирала сва финансијска средства и активности
у оквиру њих, изузев активности ЗСБП, које је усмеравао и координирао
Савет ЕУ на предлог Високог представника за спољну и безбедносну по�
литику. Овакво решење да Комисија координира активности различитих
програма, при чему и Парламент и Савет ЕУ имају значајне надлежности
у њиховом усмеравању и контроли, укључујући и сагласности (одобрења)
везане за средстава за њихову реализацију, изазивало је велике тешкоће и
компликоване процедуре у раду свих.
Ступањем на снагу Лисабонског уговора о ЕУ (1999) и успоста�
вљањем Европске службе за спољну акцију (European External Action
Service – EEAS),94 значајан део тешкоћа у погледу координације актив�
ности и усмеравања средстава је превазиђен. Од 2010. године започет је
постепени прелазак готово свих политика и програма спољног деловања
ЕУ, укључујући и ЗСБП и ЗБОП, у надлежност ове нове службе Уније.
Предвиђено је да се процес трансфера надлежности над акцијама и ин�
фраструктуром ЕУ у области спољног деловања од Комисије и Секре�
таријата Савета ЕУ у надлежност EEAS потпуно заврши до краја 2012.
године. Главни део трансфера структура ЗСБП и фондова за њену реа�
лизацију завршен је већ крајем 2010. године. Од тада се може говорити о
трећој етапи или моделу финансирања ЗСБП. У ствари, начин обезбеђи�
вања и расподеле финансијских средстава за ЗСБП није битно измењен.
Суштину измене представља надлежност над овим средствима, јер сада,
уместо Комисије, Одељења за финансије Генералног секретаријата Са�
вета ЕУ и Групе за административно-правна и финансијска питања
спољних односа (Foreign Relations Counsellors – RELEX), надлежност над
планирањем и дозначавањем средстава за спољне акције, укључујући и
ЗСБП, има Европска служба за спољно деловање. Наравно, систем буџе�
тирања ЕУ (израда и усвајање годишњих и дугорочних планова), на ни�
воу кључних институција ЕУ (Савет ЕУ, Парламент Комисија), остао је
94
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сличан. Комисија прикупља и обједињује предлоге годишњих буџета, а
њихово усвајање врши се у двоструком поступку одлучивања – Савета
ЕУ и Парламента.
Као што је речено, без обзира на значајне институционалне промене
од ступања на снагу Лисабонског уговора о ЕУ, које се у великој мери тичу
спољних активности Уније, укључујући и ЗСБП, њихово финансирање
није суштински измењено и регулише се годишњим плановима буџета
и оквирним плановима вишегодишњег финансијског развоја. Сва фи�
нансијска документа утврђују се међуинституционалним споразумима.
Најновији међуинституционални споразум о вишегодишњем распоређи�
вању финансијских средстава за спољне акције Уније утврђен је 2006. го�
дине за период од седам година (2007–2013).95 Глава 19.03. овог Споразума
односи се на ЗСБП. Сви трошкови намењени ЗСБП разврстани су у седам
области, и то: надгледање поштовања и спровођења мира и безбедности
(19.03.01); непролиферација и разоружање (19.03.02); спровођење резолу�
ција о спречавању конфликта и других стабилизационих мера (19.03.03);
хитно реаговање (19.03.04); припрема и провођење мера (19.03.05); спе�
цијални представници (19.03.06) и полицијске мисије (19.03.07). Очиглед�
но је да се прва, трећа и седма област активности у оквиру ЗСБП непосред�
но односе на цивилне мисије ЗБОП, односно да се буџетом усмереним за
ЗСБП предвиђа покривање њихових оперативних трошкова, као што су
мисије надгледања и контроле граница (19.03.01), затим мисије владавине
права (19.03.03) и полицијске мисије (19.03.07).
Илустрације ради, наведимо да су за ЗСБП у овом седмогодишњем пе�
риоду, према истим подацима, планирана средства у износу од око две ми�
лијарде евра, што на годишњем нивоу износи просечно око 290 милиона
евра. Планиран годишњи раст средстава за ЗСБП је 3,5%, тако да је плани�
рани буџет ЗСБП за 2007. годину износио око 285 милиона евра, док је за
2013. годину планиран у износу од око 405 милиона евра. Ипак овај дуго�
рочни план није у потпуности реализован, тако да је буџет ЗСБП за 2007.
годину реално износио 159,2 милиона евра, а за 2009. годину 243 милиона
евра. Такође, према истим подацима трошкови из буџета ЗСБП за цивилне
мисије у оквиру ЗБОП у 2009. години износили су око 210 милиона евра.
Нема дилеме да је опште питање буџета ЕУ, а посебно финансирање
операција ЗСБП/ЗБОП, вишеструко осетљиво. С једне стране за институ�
ције ЕУ (Савет, Комисију и Парламент) које настоје да ЕУ дају потребне
способности, као регионалног и глобалног безбедносног актера, а с друге
Inter-institutional Agreement between the European Parliament, the Council and
the Commission on budgetary discipline and sound financial management, Official Journal
of the European Union, 2006/C 139/01, Brussels, 14 June 2006.
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за државе чланице које такође желе веће способности у спољном наступу
ЕУ, али истовремено и смањење издвајања и за заједнички буџет ЕУ и за
националне буџете одбране. У том смислу постоји стална тенденција ЕУ
да се повећа део трошкова мисија у оквиру ЗБОП који падају на терет др�
жава чланица. Најчешћи захтеви су да свака држава чланица финансира
учешће својих припадника и ангажованих средстава, чак и када су у пи�
тању полицијске мисије. С друге стране, државе чланице настоје да се што
већи део активности финансира из заједничког буџета ЕУ.
Дакле, према актуелним решењима о финансирању ЗСБП, утврђеним
Уговором о ЕУ усвојеним у Лисабону (поглавље 2, члан 41)96 и бројним међу�
институционалним споразумима у оквиру Уније, укључујући и одлуку Са�
вета ЕУ о успостављању Европске службе за спољну акцију, и администра�
тивни и оперативни трошкови ЗСБП/ЗБОП финансирају се из буџета ЕУ,
изузев трошкова операција и мисија које имају војни и одбрамбени карактер.
Трошкове који се не покривају из буџета ЕУ сносе државе чланице, уколико
Савет ЕУ једногласно о томе не одлучи другачије. То значи да се из буџета
ЕУ финансирају сталне заједничке управно-планске и оперативно-штабне
структуре ЗСБП/ЗБОП (директорати, стални штабови и друга заједничка
тела) и активности (операције и мисије) које имају цивилни карактер. Док
се део структура и активности из оквира ЗБОП, у које првенствено спадају
привремени или ad hoc војни штабови, органи и тела, затим војне операције и
мисије, што је све скупа често финансијски врло захтевно, финансирају делом
из посебних утврђених средстава која обезбеђују чланице према тзв. Атена
механизму (Athena mechanism),97 а део трошкова за конкретне операције сно�
се непосредно саме државе чланице ЕУ које учествују у њима.

3. ИНСТИТУЦИЈЕ, ОРГАНИ И ДРУГЕ СТРУКТУРЕ
ЕУ НАДЛЕЖНЕ ЗА ЗСБП/ЗБОП
3.1. Институције ЕУ надлежне за ЗСБП/ЗБОП
Лисабонским уговором укинута је тзв. „тростубна” организација ЕУ,
а функције главних институција обједињене су тако да се њихове на�
длежности, без посебног подвајања, протежу на све области заједнич�
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The
Funcioning of The European Union, http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm.
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ких интереса. Такође, знатно снажније међуинституционално једин�
ство Уније обезбеђује се и увођењем нових инструмената одлучивања и
структура у организацији институција. Укратко, нове одредбе о инсти�
туцијама и функционисању ЕУ треба да јој обезбеде ефикасније одлу�
чивање, већи демократски капацитет, већу транспарентност, снажнију
заштиту слобода и права грађана, снажнији међународни легитимитет,
јединственији наступ на светској сцени и снажнију улогу у европској и
међународној безбедности.
Ипак, степен надлежности ЕУ, односно њених институција, у односу
на државе чланице, и даље је строго омеђен и различит од области до об�
ласти заједничких интереса. У суштини и даље постоје два степена или
нивоа надлежности. Један је ниво наддржавних надлежности, у коме
важе комунитарна (заједничка) правила и права.98 Овај ниво надлеж�
ности односи се на област интеграција, односно области (питања) које
обухватају Европске заједнице. Други ниво искључује наддржавност
Уније, тј. права и надлежности држава чланица су изнад надлежности
Уније. Овај ниво односа ЕУ и чланица карактеристичан је и за Заједнич�
ку спољну, безбедносну и одбрамбену политику.
Са аспекта начина успостављања (конституисања) институција ЕУ
и структуре њиховог чланства, постоје две групе институција: представ�
ничке – чине их представници држава чланица који првенствено засту�
пају националне интересе своје државе и интегрисане – које се према
начину конституисања такође деле на две групе: институције чији се
састав бира путем непосредних слободних демократских избора (пред�
ставници политичких партија и грађана) и институције чији се састав
именује посебним процедурама, на основу стручних компетенција и ев�
ропског опредељења, а заступају интересе Уније као целине.
Према члану 13, тачка 1 Лисабонског уговора о ЕУ, институције
Уније су:
– Европски парламент (the European Parliament);
– Европски савет (the European Council);
– Савет ЕУ (the Council of the European, или само Савет − the
Council);99
– Европска комисија (the European Commission, или само Комиси�
ја – the Commission);
98
Извори комунитарног права у ЕУ су: уговори, одлуке институција овлашће�
них уговорима и општа правна начела која су заједничка свим националним системи�
ма држава чланица.
99
У пракси има појава да се због сличности назива мешају институције ЕУ и неке
друге европске организације и асоцијације, као што је Европски савет и Савет са Саветом
Европе (који је међународна организација), што захтева прецизност у писању и изговору.

68

– Суд правде ЕУ (the Court of Justice of the European Union);
– Европска централна банка (the European Central Bank) и
– Ревизорски суд (the Court of Auditors).
Европском парламенту, Савету и Комисији помажу Економски и со�
цијални комитет (the Economic and Social Committee) и Комитет региона (the
Committee of the Regions), који имају саветодавно-консултативну улогу.
Готово све институције ЕУ, изузев судских и донекле финансијских,
имају одређене (али не једнаке) надлежности и утицај у областима спољ�
не, безбедносне и одбрамбене политике ЕУ.
Европски парламент100 представља грађане Европске уније. Чланове Парламента бирају грађани Уније на општим изборима (директним
тајним гласањем) од кандидата које номинују најснажније политичке
партије чланица, на период од пет година. Састав новог сазива Парла�
мента утврђује Европски савет на основу резултата избора, уз сагласност
старог сазива Парламента. Укупан број чланова Европског парламента
је 750, плус председник. Број чланова по државама утврђен је методом
дегресивне пропорционалности, тако да најмање може бити шест, а нај�
више 99 чланова по држави.
Седиште Европског парламента је традиционално у Стразбуру
(Француска), где се и одржавају пленарна заседања. Хитна кратка за�
седања Парламента и рад парламентарних комитета одржавају се у
Бриселу, док је Генерални секретаријат парламента у Луксембургу. Ев�
ропски парламент, заједно са Саветом, врши функцију законодавног и
буџетског органа Уније, спроводи политичку контролу, даје мишљења
по одређеним питањима у складу са условима предвиђеним у уговори�
ма, бира председника Европске комисије и утврђује њен састав. У ок�
виру Парламента постоји 20 различитих комитета и велики број дру�
гих органа и радних тела који се баве појединим областима заједничких
интереса. Питањима која спадају у спољне, безбедносне и одбрамбене
активности Уније бави се Комитет за спољне послове (Foreing Affairs
Committee), који има два подкомитета: за људска права и за безбедност
и одбрану (Subcommittee on Security and Defence – SEDE).
До ступања на снагу Лисабонског уговора улога Парламента у об�
ласти ЗСБП/ЗБОП била је углавном формална, а претежно се односила
на политичка и буџетска питања, по којима је Парламент морао бити
консултован у вези са „кључним аспектима и основним опцијама”. У
пракси, осим годишњих разматрања (формалног усвајања) извештаја о
Одредбе о Европском парламенту дате су у чл. 14 Уговора о ЕУ и члановима од
223 до 234, Уговора о функционисању ЕУ. Consolidated version of The Treaty on European
Union and The Treaty on The Funcioning of The European Union, интернет, исто.
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ЗСБП (политичким аспектима и буџетским трошковима), Парламент
није имао озбиљнији утицај на развој и примену ове политике, а још
мање на безбедносну и одбрамбену политику.
Ступањем на снагу Лисабонског уговора о ЕУ, тј. јачањем функ�
ције Парламента као законодавног саодлучиоца и обједињавањем
дужности Високог представника Уније за спољне послове и безбед�
носну политику са функцијом потпредседника Европске Комиси�
је, учешће и утицај Парламента у ЗСБП Уније (посебно у спољним
пословима) знатно је повећана. Високи представник Уније, пре под�
ношења предлога Савету за успостављање организације и функци�
онисања Европске службе за спољно деловање, мора да консултује
Парламент и добије сагласност Комисије (чл. 27. тачка 3 Уговора о
ЕУ).101 Затим, према чл. 36, „Високи представник Уније за спољне по�
слове и безбедносну политику редовно консултује Европски парла�
мент о основним аспектима и кретањима у области ЗСБП/ЗБОП и
обавештава га о развоју ових политика. Он се стара о томе да ставови
Европског парламента буду пажљиво размотрени”. Европски парла�
мент може постављати питања или давати препоруке Савету или Ви�
соком представнику.
У Парламенту се два пута годишње расправља о напретку у примени
ЗСБП, обухватајући и ЗБОП. Дакле, Високи представник, који предводи
ЗСБП/ЗБОП и спољно деловање Уније, поред редовног информисања
Парламента, мора да консултује и узме у обзир његове ставове по пи�
тањима која се тичу ових области. Мада консултативна улога Парламен�
та по питањима из ЗСБП/ЗБОП не значи његово право на доношење
одлука у овим областима, она се повећава надлежностима Парламента у
усвајању (одобравању) буџета, који укључује и део намењен за акције у
оквиру ЗСБП/ЗБОП.
Повећање ангажовања Уније у управљању кризама, нарочито кроз
цивилне мисије које се углавном финансирају из буџета Уније, изискује
врло честа буџетска усаглашавања у троуглу Савет–Комисија–Парла�
мент. У циљу ефикаснијег и поузданијег управљања финансијама ЕУ на�
мењених акцијама Уније у области ЗСБП/ЗБОП, између ове три инсти�
туције је 17. маја 2006. године усвојен посебан Међуинституционални
споразум о буџетирању (Inter-Institutional Agreement – IIA). Према овом
споразуму, Политичко-безбедносни комитет мора најмање пет пута го�
дишње да консултује одговарајуће комитете Парламента (за спољне по�
Консултације Парламента, односно разматрања у SEDE, обухватају и прет�
ходе и сваком постављењу лица на дужности у органима Европске службе за спољно
деловање, укључујући и одређивање Високих представника Уније у трећим државама
и међународним организацијама.
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слове и за буџет), пре израде предлога годишњег буџета за ЗСБП. Распра�
ве у парламентарним комитетима о предлозима буџета за ЗСБП/ЗБОП и
те како обухватају и разматрање активности ЕУ у овим областима. Чак
и када се ради о хитном поступку одобравања буџета за финансирање
ванредних (новоискрслих) мисија ЗБОП, Савет може донети одлуку тек
„после консултовања Европског парламента” (чл. 41. тачка 3. Уговора о
ЕУ). Ово јасно показује да се улога Европског парламента у буџетирању
ЗСБП/ЗБОП не своди само на просто давање сагласности.
Улога Европског парламента у ЗСБП/ЗБОП увећава се и кроз са�
радњу са националним парламентима чланица, у оквиру које се орга�
низују и заједничке међупарламентарне конференције на теме које обух�
ватају и ЗСБП и ЗБОП Уније (члан 9 и 10 Протокола бр. 1, усвојеног
уз Уговор о ЕУ). Овако широке расправе о ЗСБП/ЗБОП, поред јачања
улоге европског и националних парламената у питањима заједничке
безбедности и одбране, дају и додатни демократски легитимитет Унији
у спољном наступу и предузимању спољних акција.
Дакле, иако Европски парламент и даље нема суштинску законо�
давно-одлучујућу и контролну улогу у области ЗСБП/ЗБОП ЕУ, може се
рећи да је ступањем на снагу Лисабонског уговора његова улога у овим
областима ипак прешла из претежно формалне на ниво партнерске.
Европски савет чине шефови држава или влада земаља чланица, његов
председник и председник Европске комисије. У његовом раду учествује и
Високи представник Уније за спољне послове и безбедносну политику. Ев�
ропски савет даје подстицај развоју ЕУ и утврђује њене опште политичке
смернице и приоритете, али нема и не врши законодавну функцију.102
Европски савет се састаје два пута полугодишње али, уколико ситу�
ација захтева, председник може да сазове ванредно заседање. Такође, када
то захтева дневни ред, чланови Европског савета могу одлучити да их на
заседању прати по један министар (односно председника Комисије може
пратити члан Комисије). Састанцима Европског савета редовно при�
суствује и председник Европског парламента, који је дужан да по одређе�
ном питању изнесе став Парламента. На дневном реду готово сваког засе�
дања Европског савета налази се и проблематика ЗСБП/ЗБОП, обично у
виду разматрања извештаја Савета ЕУ за спољне послове о развоју, актив�
ностима и иницијативама у области ових политика. Европски савет усваја
одлуке једногласно, изузев када је то уговорима другачије регулисано.
Надлежности и функционисање Европског савета одређени су чл. 15 Угово�
ра о ЕУ и члановима 235 и 236, Уговора о функционисању ЕУ. Consolidated version of
The Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning of The European Union,
интернет, исто.
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Европски савет бира свог председника квалификованом већином,
на период од две и по године, са могућношћу једног поновног избора.103.
Он председава заседањима, руководи радом и обезбеђује континуитет
рада Европског савета, делује у правцу лакшег усклађивања ставова и
постизања консензуса при одлучивању. Председник Европског савета
подноси извештај Европском парламенту после сваког заседања и, на
нивоу своје функције, представља Унију на спољном плану.
У области ЗСБП Европски савет дефинише: опште принципе, смернице
и приоритете спољне политике; даје став (сагласност) по предлозима и из�
вештајима Савета ЕУ о развоју и активностима у оквиру ЗСБП/ЗБОП; поста�
вља захтеве, одређује политички оквир за доношење одлука из области ЗСБП
и ствара услове Савету ЕУ да их примењује; усваја заједничке стратегије и
одговоран је за доношење одлука о примени посебних инструмената и акција
у оквиру ЗСБП, било на основу сопствене или на иницијативу Савета ЕУ.
Савет Европске уније је главно одлучилачко тело у ЕУ и, уз Европ�
ски парламент, основни законодавни орган. Чине га министри држава
чланица, који имају мандат да преузимају обавезе у име својих држава104.
Савет може да се састаје и да ради у више различитих састава, зависно
од питања која разматра. Основни и главни форум је Савет за опште по�
слове (General Affairs Council – GAC).105 У том смислу, када се каже Савет ЕУ,
или само Савет, то се односи на Савет за опште послове, док се за остале
конфигурације обично наглашава ресорна надлежност, као на пример Са�
вет министара за судство и унутрашње послове, или Министарски савет ЕУ
за пољопривреду итд. Међутим, и Савет за опште послове поред основног
формата, као Савет за опште послове, има и други радни формат као Савет
за спољне послове (Foreign Affairs Council – FAC). Оба облика чине мини�
стри иностраних послова држава чланица, а основне разлике су у предсе�
давању, областима (питањима) којима се баве и додатним лицима која по
потреби могу учествовати у раду једног, односно, другог облика Савета.
У колико дође до спречености за обављање дужности или озбиљне греш�
ке, разрешење функције председника Европског савета врши се истом процедуром.
За првог председника Европског савета изабран је Херман Ван Ромпеј (Herman Van
Rompuy), бивши премијер Белгије, који је на ову дужност ступио 1. децембра 2009.
године.
104
Основне одредбе о организацији, надлежностима и функционисању Савета
дате су у чл. 16 Уговора о ЕУ и члановима од 237 до 243 Уговора о функционисању ЕУ.
Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The Funcioning
of The European Union, интернет, исто.
105
У складу са чл. 236 Уговора о функционисању ЕУ (ЛУЕУ), листу конфигура�
ција Савета ЕУ, изузев Савета за опште послове и Савета за спољне послове (који су
стални), утврђује Европски савет. Према досадашњој пракси уобичајено је да Савет
има укупно девет различитих конфигурација.
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Саветом за опште послове председава министар спољних послова
државе чланице која председава ЕУ (ротирајућа улога међу чланицама
са шестомесечним мандатом). Савет за опште послове је основни зако�
нодавни орган ЕУ (у саодлучивању са Европским парламентом) и форум
који доноси основне одлуке у свим областима. Такође, овај Савет коор�
динира и обезбеђује кохерентност рада осталих састава Савета, припре�
ма периодичне извештаје и заједно са председником Европског савета
и другим органима припрема седнице Европског савета. Важну улогу и
помоћ у раду Савета за опште послове, укључујући и припреме састана�
ка Европског савета, имају: Комитет сталних представника (Permanent
Repersentatives Committee, или франц. Comité des représentants permanents
– COREPER), кога чине представници држава на нивоу амбасадора;106
Специјални комитет за пољопривреду (Special Committee on Agriculture,
или франц. Comité spécial de l’Agriculture – CSA); саветодавни комитети
(Економски и социјални комитет и Комитет региона) и Генерални се�
кретаријат Савета, у оквиру кога постоји више директората (за разли�
чите области), бројне службе (правна, персонална, административна,
финансијска, за комуникације, штампу, јавност и сл.), агенције и други
стални или ad hoc органи и тела.
У Савету ЕУ одлуке се доносе на један од три начина – једногла�
сно (консензусом), квалификованом и простом већином, зависно од
важности и осетљивости питања, што је одређено Протоколом – пра�
вилником о надлежностима и одлучивању Савета ЕУ. Принцип једно�
гласности примењује се када се доносе одлуке о допунама оснивачких
уговора, креирању нове заједничке политике, пријему нових држава у
чланство ЕУ, пореским питањима и већини питања из ЗСБП/ЗБОП, као
што су стратегије (регионалне, тематске), предузимање заједничких ак�
ција и слична. Када се у доношењу одлука примењује принцип одлучи�
вања квалификованом већином, онда не важи правило једна чланица
један глас, већ се вредност гласа сваке чланице утврђује критеријумом
„пондерације” (скала у којој глас најмање чланице вреди три, а четири
највеће по 29 тзв. пондерисаних гласова).
Да би једна одлука била донета по принципу квалификоване већи�
не, према садашњим одредбама, које важе до 2014. године, за њу мора
да гласа већина чланица, али тако да обухвата 72% држава чланица и
истовремено 62% становништва ЕУ, што значи да добије 255 од укуп�
но 345 пондерисаних гласова. Од 31. октобра 2014. године, када ће
У ствари, постоје два COREPER: COREPER I, који се бави организацијским,
административно-техничким, правним и другим питањима, а чине га лица из сталних
националних делегација при ЕУ која одреде њихови шефови представништва (амбаса�
дори), и COREPER II, кога чине стални представници чланица на нивоу амбасадора.
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се прећи на принцип тзв. двоструке већине (double majority), да би
нека одлука била усвојена за њу мора да гласа најмање 55% чланица,
али тако да оне обухватају најмање 65% становника ЕУ. Мањина за
блокаду одлука Савета ЕУ, односно за спречавање стварања квали�
фиковане већине, мора да има број гласова чланица који обухватају
најмање 35% становника Уније, али не мање од четири државе чла�
нице.107
За ЗСБП (укључујући ЗБОП, као њен интегрални део) надлежан је
Савет за спољне послове, који је у овој области и кључна институција
Уније. Његовим састанцима председава Високи представник Уније за
спољне послове и безбедносну политику. Поред министара спољних
послова чланица, који чине обавезан састав овог Савета, на састан�
цима могу да учествују и министри одбране држава чланица. Савет за
спољне послове у области ЗСБП делује на основу смерница Европског
савета и има обавезе и надлежност да: разматра политичко-безбеднос�
ну ситуацију; покреће сопствене иницијативе; разматра иницијативе
покренуте од чланица и других институција и органа ЕУ; разматра
препоруке надлежних политичко-војних тела Уније у овој области; до�
носи одлуке (укључујући директиве, декларације, смернице, препоруке
и мишљења) о свим битним питањима и активностима Уније у области
ЗСБП (подразумевајући и одлуке о предузимању конкретних акција
ЗБОП, тј. мисија/операција под вођством Уније); врши надзор и кон�
тролу реализације спољних акција Уније; даје одговарајућа овлашћења
(политички оквир) и задатке Политичко-безбедносном комитету за
надгледање и политичко вођење мисија/операција под вођством Уније
и, регулише сва друга питања из оквира спољног деловања и ЗСБП
Уније, на начин и према одговарајућим процедурама у складу са уго�
ворима.
За подршку Савету и Високом представнику Уније за спољну и
безбедносну политику у развоју, вођењу и реализацији ЗСБП и ЗБОП
и представљању Уније на међународној сцени успостављено је више
сталних наменских политичко-безбедносних, војних и цивилних тела,
која раде под њиховим ауторитетом: Политичко-безбедносни комитет,
Војни комитет, Комитет за цивилне аспекте управљања кризама и радне
групе за поједине специфичне области и питања. Такође, важну улогу у
раду Савета и пружању подршке Високом представнику Уније за спољ�
не послове и безбедносну политику имају Генерални секретаријат Саве�
та и Европска служба за спољне послове. У оквиру ових, организацијски
Принципи доношења одлука у Савету ЕУ регулисани су чланом 16 (тачке 4 и
5.) Уговора о ЕУ и чланом 238 Уговора о функционисању ЕУ. Слични принципи важе
и за доношење одлука у осталим институцијама ЕУ.
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врло разгранатих целина Уније, поред заједничких служби за различите
области међувладине сарадње (генералних директората), успостављене
су и наменске структуре („извршни органи”) ЗСБП/ЗБОП.
Европски савет

COREPER
ПБК
BK

CIV COM

представници
чланица
/највиши ниво/

Представници
државних чланица

Европски савет

Припрема одлука

Европска
комисија
VP/HR

ОДЛУКЕ

Европски
парламент

Савет за спољне послове (FAC)

ПВГ

РГ

Инструкција

стални
представници
чланица
/мисије при ЕУ/

Заједничке структуре

Судови
Банке
Саветодавни
комитети

Спољна служба
(EEAS)
Управни одбор
ГД Е
SITCENв
Интегрисане
структуре ЗБОП:
ВШ
CPMD
CPCC

Генерал, секретаријат
Савета ЕУ
генерални
директорати
заједничке службе

агенције
(EDA, ISS,
SATCEN)

Шема 1. Институције ЕУ и структуре надлежне за ЗСБП/ЗБОП108
На шеми 1 дат је поједностављен приказ свих структура Уније које
се баве ЗСБП/ЗБОП.
После ступања на снагу Лисабонског уговора нарочито важну уло�
гу у пружању помоћи Савету и осталим институцијама Уније у вођењу
и реализацији ЗСБП/ЗБОП, посебно у обједињавању спољног насту�
108
Организацијска структура ЗСБП/ЗБОП дата на шеми 1 је транзициона, јер је
у току њено усклађивање са одредбама Лисабонског уговора.

75

па Уније, има Европска служба за спољно деловање. Организација ове
службе утврђена је одлуком Савета ЕУ од 26. јула 2010. године,109 а њена
реализација започета је 1. децембра 2010. године. Комплетирање Европ�
ске спољне службе, укључујући и прелазак структура ЗСБП/ЗБОП у њен
састав, планирано је да се заврши до краја 2012. године. Пун радни капа�
цитет треба да достигне до 2014. године.110
Европска комисија је задужена за унапређење и заштиту општих
интереса Уније.111 Она се стара о примени уговора Уније, поштовању
одлука институција донетих у складу са уговорима, правилној при�
мени права Уније која се спроводе под контролом Суда правде ЕУ.
Затим, реализује буџет и руководи програмима Уније, врши коорди�
национе, управне и извршне функције у складу са процедурама и ус�
ловима утврђеним уговорима и осигурава представљање и заступање
интереса Уније према спољном свету (предлаже платформе приступа
и дефинисање услова, стара се о примени међународних уговора, пра�
ти развој односа са трећим земљама и међународним организацијама,
реализацију економске помоћи и санкција, и друго). Из ових надлеж�
ности изузета је област ЗСБП и питања која су другачије регулисана
уговорима. Такође, Комисија израђује годишње и вишегодишње про�
граме развоја ЕУ. Законски акт Уније може се усвојити само на пред�
лог Комисије, са изузетком када је то другачије одређено уговорима.
У суштини, као извршни орган Европске уније, Комисија делује као
менаџер развоја Уније, чувар њеног правног поретка и спроводилац
усаглашених политика у оквиру Уније и међународних уговора са
спољним светом.
Европска комисија има 27 чланова, укључујући и њеног председника
и потпредседнике. Комисија се бира на период од пет година, а избор
Комисије кореспондира периодичности избора за Европски парламент.
У складу са одредбама Лисабонског уговора чл. 17 (5), почев од 1. де�
цембра 2014. године број чланова Комисије биће смањен на две трећине
броја држава чланица Уније.
109
Council Decision No. 427/2010 of 26 July 2010, 2010 O.J. (L 201), dostupno na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:201:0030:0040:EN:PDF.
110
Handbook on CSDP/The Common Security and defence Policy of The European
Union/, ed. Jochen Rehrl and Hans-Bernhard Weisserth, The Federal Ministry of Defence and
Sports of The Republic of Austria, Wienna, 2010, pp. 37–38. Генерални секретаријат Савета
и Европска служба за спољно деловање биће посебно размотрени у наредном тексту.
111
Одредбе о организацији, надлежностима и функционисању Европске коми�
сије дате су у чл. 17 Уговора о ЕУ и члановима од 244 до 250 Уговора о функциони�
сању ЕУ. Consolidated version of The Treaty on European Union and The Treaty on The
Funcioning of The European Union, интернет, исто.
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Чланови комисије бирају се између лица номинованих од чланица,
према утврђеном систему ротације функција (утврђује Европски савет),
а на основу њихове опште способности, европског опредељења и анга�
жовања, која гарантују да ће своје улоге вршити потпуно независно од
националних или других утицаја. Чланови комисије уздржавају се од
сваке активности која није у складу са њиховим функцијама.
Значајну улогу и одговорност за рад комисије има њен председник.
Избор кандидата за председника Европске комисије врши Европски са�
вет (квалификованом већином) на основу резултата избора за Европ�
ски парламент и после консултација између институција ЕУ и чланица.
Затим, Европски савет упућује свој предлог кандидата за председника
комисије на гласање Европском парламенту. Након изгласавања пред�
лога у Парламенту, Савет ЕУ и изабрани председник комисије утврђују
њен састав од лица која су чланице предложиле, а према изнетим крите�
ријумима. Предлог састава комисије такође подлеже изгласавању пове�
рења у Парламенту, после чега Европски савет формално званично име�
нује комисију, одлучујући квалификованом већином. Парламент може
прихватити и захтев за изгласавање неповерења комисији током њеног
мандата, када она мора поднети колективну оставку. Забележен је један
такав пример 1999. године, када је комисија под председавањем Жака
Сантера замењена комисијом Романа Продија.
Председник Европске комисије утврђује смернице за њен рад, од�
лучује о унутрашњој организацији, именује потпредседнике и даје са�
гласност Европском савету на именовање Високог представника Уније
за спољне послове и политику безбедности, који је уједно и један од
потпредседника комисије.112 После ступања на снагу Лисабонског угово�
ра о ЕУ, унутрашњу организацију комисије чини њен председник, седам
потпредседника (укључујући и Високог представника Уније за спољне
послове и политику безбедност) и 19 осталих чланова („европских ко�
месара”), надлежних за поједине ресоре – области.
Надлежност комисије се, у складу са уговорима, протежу на све об�
ласти заједничких интереса у оквиру Уније, па је стога и њена организа�
ција веома разграната.113 У првом реду, председнику и комисији у раду
помажу Генерални секретаријат комисије, правна служба, Директорат
Актуелни председник Европске комисије је Жозе Мануел Баросо (José Manuel
Barroso), каријерни португалски дипломата, који је од 31. октобра 2009. године, започео
други петогодишњи мандат на овој дужности.
113
У свим структурама Европске комисије ради укупно око 27.000 лица. Шире о
организацији и функционисању Европске комисије у: Klaus-Dieter Borchardt, The ABC
of European Union law, Publications Office of the European Union, European Commission
Media Library, Brussels, 2010, pp. 62–66.
112
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за комуникације и биро политичких саветника. Затим, у оквиру и под
надлежношћу комисије (вертикална организација) успостављено је 28
генералних директората и седам различитих служби истог нивоа, у чијој
се надлежности, такође, налази велики број структура нижих нивоа.
Европска комисија има значајну улогу у ЗСБП, нарочито у спољној
политици и наступу Уније према трећим државама и међународним
организацијама. У области спољног деловања Уније, комисија иници�
ра и реализује међународне уговоре, одговорна је за рад дипломатских
мисија ЕУ и, у оквиру овлашћења Савета, одговорна је за преговоре
са трећим државама (не чланицама) и међународним организацијама,
обухватајући и приступне преговоре европских држава за чланство у
ЕУ. У сагласности са Високим представником Уније за спољну и безбед�
носну политику може да иницира коришћење других средстава и мера
Уније и чланица, изван ЗБОП, као инструмента Уније у функцији ста�
билизације и јачања мира и безбедности. Ове иницијативе су усмерене
на борбу против криминала, корупције, угрожавања људских права и
слично, а могу да обухватају разноврсна средства и мере, укључујући и
примену економских и других санкција у складу са одлукама Савета.
Улога Европске комисије у ЗСБП знатно је ојачана управо решењем
да Високи представник Уније за спољне послове и политику безбед�
ности буде један од потпредседника комисије. Увођењем ове функције,
која непосредно руководи ЗСБП, радом сазива Савета за спољне посло�
ве и Европском службом за спољно деловање, Европској комисији је на
најнепосреднији и знатно ефикаснији и кохерентнији начин омогућено
учешће у предлагању, вођењу и примени ЗСБП, нарочито спољним ак�
цијама Уније. Овом новом обједињеном функцијом укинута је бивша
функција Комесара ЕУ за спољне послове, која је раније често доводила
до двојности у спољном наступу Уније.
Из овог кратког прегледа институционалне организације и функционал�
них надлежности у ЕУ може се уочити да ЗСБП и ЗБОП спадају у основне
надлежности (дужности и одговорности) највиших институција Уније. Њи�
хове активности у овим областима првенствено су усмерене на развој међув�
ладине и међуинституционалне сарадње у циљу јачања заједничких способ�
ности, субјективитета и јединства Уније за очување европске безбедности и
релевантније учешће и утицај у свим токовима на међународној сцени.
Може се уочити да надлежности институција Уније у областима спољне,
безбедносне и одбрамбене политике прате и значајна ограничења. Основно
ограничење, које је истовремено и основна слабост Уније у овим области�
ма, јесте немогућност успостављања субординативне хијерархије, односно
примене принципа „одозго на доле”, као што то могу државе или на начин
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као што то чине неке међународне организације, на пример НАТО. Због ове
чињенице и, иначе, изражене унутрашње и спољне међузависности и ва�
ријабилности чинилаца ЗСБП и ЗБОП, улоге институција Уније у овим об�
ластима знатно су комплексније и њихово функционисање сложеније него
у областима интеграција. Отуда се пред ЕУ намеће потреба сталне доградње
и прилагођавања институција специфичним односима и динамичним про�
цесима у области ЗСБП/ЗБОП, као и за развијањем додатних органа, тела и
структура за ефикасну реализацију заједничких политика у овим области�
ма. Док се институционално прилагођавање углавном врши периодично,
кроз промене и доградњу основних уговора о ЕУ, развој и прилагођавање
осталих структура ЗСБП/ЗБОП је у надлежности одговарајућих институ�
ција Уније и одвија се готово непрекидно.
3.2. Органи и тела ЕУ у области ЗСБП/ЗБОП
Високи представник Уније за спољне послове и безбедносну политику је управно-извршни орган ЕУ уведен Лисабонским уговором,114 који
обједињава бивше функције ротирајућег председавајућег Савета за опште
послове и спољне односе у делу који се односи на спољне односе и безбед�
носну политику, Високог представника за ЗСБП и Комесара за спољне од�
носе. У ствари, нови пун назив овог органа је Високи представник Уније
за спољне послове и безбедносну политику и потпредседник Европске ко�
мисије (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
and Vice-Presidents of the Commission – HR/VP). У даљем тексту претежно
ће бити коришћен скраћени назив – Високи представник Уније.
Основне дужности Високог представника Уније су:
– води заједничку спољну и безбедносну политику Уније у
својству мандатара Савета ЕУ;
– председава Саветом ЕУ за спољне послове и стара се о примени
одлука и споразума у области ЗСБП;
– д елује у области заједничке безбедносне и одбрамбене политике;
– као потпредседник Европске комисије обезбеђује конзистент�
ност и кохерентност учешћа комисије и предузимање одгова�
рајућих мера, са њене стране, у спољним активностима Уније;
– представља Унију на међународној сцени (пред трећим држа�
вама и међународним организацијама) по питањима која се од�
носе на ЗСБП, води политичке дијалоге и заступа позиције и
интересе Уније у овој области на међународним форумима;
Основне одредбе о Високом представнику Уније дате су члановима 18 и 27
Лисабонског уговора о ЕУ. Consolidated version of The Treaty on European Union and
The Treaty on The Funcioning of The European Union, интернет, исто.
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– предводи спољне акције Уније и руководи радом спољно
дипломатске службе ЕУ, координира и контролише рад стал�
них и ad hoc делегација и других представника Уније у трећим
земљама и међународним организацијама.
Приметно је да је у широком спектру веома захтевних дужности Ви�
соког представника Уније, веома битно деловање у области ЗБОП, које
многи сматрају кључним за ову област. У конкретне, непосредне дуж�
ности и деловање Високог представника Уније у области ЗБОП спадају:
учешће у раду Европског савета (информисање, иницирање питања за
разматрање, предлагање закључака, смерница и препорука) и старање о
реализацији његових закључака у овој области; предвођење рада Саве�
та за спољне послове, што обухвата припрему и председавање његовим
састанцима, допринос усаглашавању ставова представника чланица,
усвајању одлука Савета и старање о реализацији одлука; усмеравање,
координацију и надгледање рада Политичко-безбедносног комитета;
праћење политичко-безбедносне ситуације (у Европи, окружењу и све�
ту), предвођење, праћење и надгледање спољних акција ЕУ (укључујући
и надгледање војних и цивилних операција и мисија), разматрање пред�
лога чланица, као и извештаја и предлога органа и тела ЗБОП о конкрет�
ним спољним акцијама ЕУ и иницирање одговарајућих одлука; одржа�
вање и развијање сарадње на највишем нивоу у области безбедности и
одбране са НАТО и другим партнерима.
Именовање лица на функцију Високог представника Уније врши Ев�
ропски савет квалификованом већином, на основу сагласности председ�
ника комисије.115 Лицу на овој дужности у раду помажу бројни органи,
тела и заједничке структуре ЕУ. Неке од њих, као што су Политичкобезбедносни комитет, Европска служба за спољно деловање и агенције у
области ЗСБП/ЗБОП, раде под његовим непосредним ауторитетом, док
друге, као што је Генерални секретаријат Савета и службе комисије са
њим непосредно сарађују и пружају подршку са различитих аспеката.
Политичко-безбедносни комитет – ПБК (ен. акр. PSC, или фр.
COPS – Comité politique et de sécurité) је „највиши (стратегијски) орган ев�
ропске безбедносне и одбрамбене политике и заједничке спољне и без�
бедносне политике, и игра централну улогу у одговору ЕУ на кризе”.116
Високи представник Уније за спољне послове и безбедносну политику, ујед�
но потпредседник Европске комисије је Кетрин Ештон (Catherine Ashton), бивши Ко�
месар ЕУ за трговину. На ову дужност је изабрана у складу са Лисабонским уговором
о ЕУ, на састанку Европског савета, 19. новембра 2009. године, а дужност је преузела
ступањем на снагу Лисабонског уговора, 1. децембра 2009. године.
116
Presidency Conclusions, Nice European Council Meeting, 7,8 and 9 december
2000, Доступно на интернету: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
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Званично је успостављен 22. јануара 2001. године.117 Одредбе о ПБК,
као и другим структурама ЕБОП, утврђиване су на низу узастопних
договора на највишем нивоу ЕУ, а усаглашене су и усвојене на Самиту
ЕУ одржаном у Ници (децембра 2000), као поданекс III у оквиру паке�
та одредби о организацији, задацима и надлежностима нових структура
ЕБОП ЕУ (анекс VI Закључака са овог самита). Са изменама Уговора о
ЕУ, ПБК је уведен у уговорни оквир (члан 25) као стална структура и
основни наменски орган ЕУ у области ЕБОП.
Политичко-безбедносни комитет чине амбасадори (стални предс�
тавници) чланица ЕУ, који се редовно састају два пута недељно, а ње�
гово седиште је у Бриселу. До ступања на снагу Лисабонског уговора
о ЕУ овај комитет је радио под непосредним ауторитетом Савета за
опште послове и спољне односе (General Affairs and External Relation
– GAERC) и Високог представника за ЗСБП, а председавао је роти�
рајући председник – представник чланице председавајуће ЕУ. Према
Лисабонском уговору, ПБК је под непосредним ауторитетом Савета за
спољне послове, а преко њега и COREPER II и Савета за опште посло�
ве, као основне институције одлучивања. Уведена је функција сталног
председавајућег ПБК, чији је избор у надлежности Високог представ�
ника Уније, док његово формално именовање врши Савет.118 У погледу
израде препорука Савету ЕУ, о циљевима и начину управљања криза�
ма, ПБК сада ради у блиској сарадњи и координацији са Европском
службом за спољно деловање.
Основна одговорност ПБК је праћење политичко-безбедносне
ситуације, утврђивање и реализација одговора ЕУ на кризе. За време
криза он је одговоран за процену ситуације и израду различитих поли�
тичких опција и предлога дефинисања политичких интереса и циље�
ва Уније, које доставља Савету са препоруком правца акције. Када се
донесе одлука и покрене одређена операција управљања кризом, онда
ПБК има задатак да врши политичку контролу и стратегијско упра�
вљање операцијом у оквиру одговорности које су му додељене од Са�
вета. Током саме операције ПБК може бити овлашћен и за доношење
одређених (хитних) одлука.
pressdata/en/ec/00400-r1.%20ann.en0.htm.
117
Council Decision 2001/78/CFSP setting up the Political and Security Committee,
22 January 2001, Official Journal EC L 27/1, 30 January 2001. О оснивању и развоју ПБК
шире у: Simon Duke, ”The Lynchpin COPS. Assessing the workings and institutional
relations of the Political and Security Committee”, Working Paper 2005/W/05, European
Institute of Public Administration, Maastricht, 2005.
118
Први председавајући ПБК са петогодишњим мандатом је шведски диплома�
та Улоф Ског (Olof Skoog). На ову дужност је постављен одлуком Високог представни�
ка Уније, Кетрин Ештон, од 17. 11. 2010. године. http://euobserver.com/9/31291.
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Једна од важних улога ПБК је усаглашавање ставова чланица у при�
преми одлука Савета ЕУ у области ЗБОП, слична улози Комитета стал�
них представника (COREPER) у осталим областима. Међутим, због при�
роде питања која разматра ПБК (спољнополитичка, војноодбрамбена и
безбедносна), која су осетљива за сваку чланицу и за Унију као целину,
усаглашавање ставова и постизање консензуса за одлуке овде је знатно
сложеније и теже. У том смислу, састанцима и расправама у оквиру ПБК
често присуствују и додатни представници држава чланица, експерти
из Комисије и других институција ЕУ. Због тога, поред координације и
усмеравања рада субординираних комитета, ПБК интензивно сарађује и
са другим органима и телима ЕУ која се баве специфичним географским
и тематским експертизама у контексту ЗСБП и спољних односа.119
У субординиране, тзв. фамилијарне комитете и друга тела ЗБОП,
који раде под вођством и координацијом ПБК (видети шему 2), спадају:
Војни комитет ЕУ (EU Military Committee – EUMC), Политичко-војна
група (Political Military Group – PMG), Комитет за цивилно управљање
кризама (Committee for Civilian Crisis Management – CIVCOM), Канце�
ларија (група) спољних односа (Group of Foreign Relations Counsellors
– RELEX) и сталне или привремене радне групе – РГ (Workin Groups
– WG) за праћење ситуације на одређеном подручју/одређене кризе и
припрему предлога активности и мера ПБК. За нека важна питања, која
захтевају стално и дуготрајно праћење, ове радне групе могу бити ранга
Комитета, који у неким случајевима своје анализе, ставове и препоруке
могу достављати непосредно Високом представнику Уније, а преко њега
и Савету ЕУ. Примери су: Комитет за борбу против тероризма, Комитет
за непролиферацију оружја, Комитет за разоружање, Комитет за Запад�
ни Балкан и други.
Функција ПБК у области ЗБОП, одређена његовим оснивањем (2001.
године), није битније мењана ни током протекле деценије. Тако и према
члану 38. Лисабонског уговора о ЕУ, ПБК прати међународну ситуацију
по питањима из оквира ЗСБП и доставља своје мишљење Савету, по ње�
говом захтеву и захтеву Високог представника Уније или на сопствену
иницијативу. Такође, надгледа примену усаглашених политика у обла�
Припремајући се за примену Лисабонског уговора о ЕУ, Савет ЕУ је 30. јуна
2009. године израдио Листу тела која учествују у припреми његових одлука. На тој Лис�
ти евидентирано је чак 36 различитих радних тела ЕУ која раде на припреми одлука
Савета у областима спољних односа, безбедности и одбране. Сарадња и консултације
ПБК су нарочито интензивни са директоратима VIII и IX из Генералног директората
„Е”− Спољни и политичко-војни послови. Ова сарадња је, после успостављања Европ�
ске службе за спољне послове, знатно олакшана, јер је Директорат „Е” трансферисан у
ову службу. Council document 11602/09, List of Council preparatory bodies, 30 June 2009.
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сти ЗСБП, али без повреде надлежности додељених Високом представ�
нику Уније у овој области. У оквиру ЗБОП, а под руководством Савета
и Високог представника Уније, ПБК спроводи политичку контролу и
стратегијско управљање операцијама управљања кризама предвиђених
чланом 43 Уговора о ЕУ. Током трајања одређене операције Савет ЕУ
може овластити ПБК да у хитним ситуацијама може донети одређене
одлуке у вези са политичком контролом и стратегијским управљањем
операције. Дакле, основна функција ПБК остаје иста – управљање кри�
зама у оквиру и кроз ЗБОП.
Војни комитет ЕУ (MC EU) је највише војно тело ЗБОП. Чине га
начелници генералштабова оружаних снага земаља чланица ЕУ, које у
свакодневном раду заступају њихови стални војни представници при ЕУ
(Military Representatives – MilReps).120 На нивоу начелника генералштабо�
ва ВК се састаје два пута годишње, али ако ситуација то захтева, могу се
сазвати и ванредни састанци ВК на овом нивоу.
Војни комитет је форум за војне консултације и сарадњу између чла�
ница ЕУ у области превенције конфликата и управљања кризама. Уз то,
овлашћен је за војно усмеравање свих војноодбрамбених активности
које се предузимају на нивоу ЕУ. У односу на ПБК има саветодавну уло�
гу у вези са свим војним питањима, као што су могући ризици, оцене
способности којима располаже ЕУ и сл. У случају појаве кризе, на ос�
нову захтева ПБК, Војни комитет издаје одговарајуће директиве Војном
штабу ЕУ за израду нацрта стратегијских војних опција. Војни комитет
разматра нацрте свих опција и прослеђује их ПБК, заједно са својом оце�
ном. На основу војних опција које одобри Савет ЕУ, Војни комитет на�
ређује команданту Оперативне команде војне операције израду нацрта
плана операције и почетних директива. Такође, ВК надгледа све аспекте
рада Војног штаба и спровођење војних операција ЕУ са војног аспекта.
Војним комитетом председава председник (генерал са четири звез�
дице), кога бира највиши сазив ВК, а поставља Савет ЕУ на период од
три године.121 Председавајући ВК има четири веома важне дужности:
обезбеђује војне савете Високом представнику Уније; учествује у раду
ПБК и присуствује састанцима Савета ЕУ (само по питањима са војном
импликацијом); даје војне директиве и смернице Војном штабу и, пред�
С обзиром да је већина чланица ЕУ истовремено и чланице НАТО, чије је
седиште такође у Бриселу, војна представништва већег броја чланица при НАТО ис�
товремено су и војна представништва при ЕУ, изузетак су само Француска, Белгија и
Луксембург. Тако су и њихови војни представници у Војном комитету ЕУ истовремено
и представници у Војном комитету НАТО.
121
Актуелни председавајући ВК ЕУ је шведски генерал H. Siran (Håkan Syrén),
постављен на ову дужност 6. новембра 2009. године.
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ставља главни контакт (primary point of contact) са командантом Опе�
ративне команде војне операције под вођством ЕУ. Kао помоћ у раду
по одређеним питањима, Војни комитет може да формира сталне или
привремене (ad hoc) радне групе.
Цивилни комитет (CIVCOM) или, како се чешће назива, Комитет за
цивилне аспекте управљања кризама, највише је наменско цивилно тело
основано за непосредно разматрање цивилних питања ЗБОП. Његова
позиција и улога у управљању кризама цивилним средствима је врло слич�
на месту и улози Војног комитета у војном управљању кризама. Цивилни
комитет је успостављен одлуком Савета ЕУ од 22. маја 2000. године,122 а
прву седницу одржао је 16. јуна 2000. године. Чине га цивилни предста�
вници држава чланица, који су експерти или имају значајно искуство у
раду националних цивилних тела за ванредне ситуације или међународно
искуство у реаговању на кризе. Допуна и конкретизација улоге и задатака
CIVCOM извршена је на састанку Европског савета у Феири.123
За разлику од Војног комитета, а због чињенице да су ниже структу�
ре ЕУ за цивилне аспекте управљања кризама слабије развијене него вој�
не, фокус рада Цивилног комитета, све до првих цивилних мисија ЗБОП
(2003. године), био је више усмерен на развој капацитета за цивилно уп�
рављање кризама, првенствено на планирање и усаглашавање потреба
и централизацију националних цивилних ресурса чланица. Од предузи�
мања прве цивилне мисије под вођством Уније у оквиру ЗБОП, CIVCOM
постепено преноси тежиште свог рада на надгледање и вођење цивилних
мисија, саветовање ПБК и израду предлога и препорука Савету у вези са
предузимањем цивилних мисија у одговору на поједине кризе. Због по�
раста броја цивилних мисија указала се потреба за успостављањем додат�
них структура за цивилне аспекте управљања кризама. На иницијативу
CIVCOM, Савет је 2007. године усвојио одлуку да се у оквиру Генералног
секретаријата успостави посебна организациона целина за Цивилно пла�
нирање и вођење капацитета (Civilian Planning and Conduct Capability –
CPCC). После ступања на снагу Лисабонског споразума CIVCOM ће орга�
низационо бити у саставу структура ЕУ за управљање кризама, али и даље
под политичким вођством ПБК, односно Савета ЕУ.
Политичко-војна група (PMG) је помоћни орган ПБК задужен за
усаглашавање политичких и војних интереса и циљева чланица са поли�
тичким и војним циљевима ЗБОП. Успостављена је 2001. године, одлу�
Council Decision setting up a Committee for civilian aspects of crisis management,
22 May 2000. Official Journal L 127/1, 27 May 2000.
123
Presidency Conclusions Santa Maria Da Feira European Council 19 and 20 June
2000, Annex I, Title III Civilian Aspects of Crisis Management, интернет: http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Feira.
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ком Комитета сталних представника (COREPER).124 Као консултативносаветодавни форум ПВГ формулише и даје ПБК одговарајуће препоруке
и савете о политичко-војним аспектима управљања кризама. Поред ПБК
задатке може добијати и од председавајућег Савета ЕУ за разматрање и
достављање ставова и предлога са аспекта политичко-војних и цивилновојних односа по питањима која су на распореду за разматрање на нивоу
Савета. Због такве улоге састав ПВГ чине национални представници из
министарстава спољних послова и министарстава одбране држава чла�
ница. Поред доприноса у формулисању ставова у управљању одређеним
кризама са политичко-војног аспекта, ПВГ се ангажује у политичко-вој�
ним експертизама развоја капацитета ЗБОП, затим у припреми тимова
за мисије помоћи реформама сектора безбедности (EU SSR) у појединим
државама, као и у усаглашавању политичко-војних ставова чланица и
институција Уније по другим питањима у оквиру ЗБОП.
Група за административно-правна и финансијска питања спољних односа (Foreign Relations (RELEX) Counsellors, у даљем тексту само
RELEX) је орган ПБК који се бави институционалним, правним и буџет�
ским аспектима одлука Савета о заједничким акцијама, тј. мисијама и
операцијама управљања кризама.125 Мада је улога RELEX дискретна, она
је веома значајна. Све структуре ЗСБП/ЗБОП су упућене на блиску са�
радњу са овом групом са аспекта легалности свих аката и одлука донетих
у контексту ЗСБП и ЗБОП. RELEX надгледа и правне консеквенце биро�
кратског развоја институција, органа и тела ЗСБП/ЗБОП, као што су на
пример правна заснованост успостављања нових органа, одговарајућа
заступљеност чланица у њима, финансирање и други аспекти. Такође,
овај орган има круцијалну улогу у надгледању реализације трошкова
ЗСБП/ЗБОП и, у том смислу, он је важна спона са Европском комисијом
и чланицама, а њихови представници активно учествују у расправама
ове групе по питањима буџетирања ЗСБП/ЗБОП.
Генерални секретаријат Савета (General Secretariat of the Council
of the European Union) и Европска служба за спољно деловање (European
External Action Service – EEAS) су две организационе целине које обје�
дињују структуре подршке (органе, службе и агенције) Европском са�
вету, Савету, комисији и Високом представнику Уније у припреми и
COREPER Decision amending COREPER decision of 5 July 2000 on the
establishment of a Politico-Military Working Party. Потврђено одлуком Савета 12. априла
2001. године. Видети у Council Document 7992/01, 12 April 2001. Наведено према према
European Security and Defence Policy: the first ten years (1999−2009), исто, стр. 32.
125
RELEX је настао одлуком COREPER (од 24. новембра 1999. године) о тран�
сформацији првобитне Радне групе Канцеларије за ЗСБП (CFSP Counsellors Working
Party, основане 1994).
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доношењу одлука, њиховој дистрибуцији и реализацији. Основне улоге
су стварање организационо-техничких, процедуралних, правних, кому�
никацијских, информативних и логистичких услова за неометан и ефи�
касан рад кључних институција Уније. Генерални секретаријат Савета
ради под непосредним ауторитетом Савета ЕУ, док је Европска служба
за спољно деловање у надлежности Високог представника Уније.
До ступања на снагу Лисабонског уговора основни организациони
оквир свих сталних и ad hoc органа за подршку Савета био је Генерални
секретаријат Савета. У његовом оквиру, у органском смислу, налазиле
су се и интегрисане структуре ЗСБП и ЗБОП (извршно-плански и по�
моћни органи, службе и агенције) и генерални директорати, међу који�
ма и Генерални директорат „Е” – за спољне послове и политичко-војне
односе. Генералним секретаријатом Савета руководио је Високи пред�
ставник за ЗСБП, који је истовремено био и генерални секретар, а коме
су у функционалном смислу, посредно и непосредно, биле субордини�
ране интегрисане структуре ЗСБП/ЗБОП. Лисабонским уговором (чл.
21, 22 и 27) извршено је значајно функционално обједињавање спољног
наступа Уније и реорганизација њених органа за спољне активности
(инфраструктуре Савета и комисије) у јединствен организациони ок�
вир – Европску службу за спољно деловање. Одлуку о организацији и
функционисању EEAS, у складу са чл. 27 (3) Лисабонског уговора, донео
је Савет ЕУ 26. јула 2010. године,126 а истовремено, такође под надлеж�
ношћу Савета ЕУ (чл. 240 Уговора о функционисању ЕУ), извршена је
и реорганизација Генералног секретаријата Савета.127 Успостављањем
Европске спољне службе, она постаје основни организациони оквир
извршних структура Уније у области спољног деловања, укључујући и
структуре ЗСБП и ЗБОП. Практично формирање EEAS и утврђивање
(конкретизација) унутрашњих веза и односа њених органа (хоризонтал�
них релација) и односа са осталим органима Савета ЕУ и Комисије још
увек траје, а треба да се заврши до краја 2012. године. На шеми 2 дат
је приказ нове (прелазне или транзиционе) организационе структуре
Уније у области ЗСБП/ЗБОП, укључујући и структуре у оквиру Европс�
ке спољне службе.
Council Decision No. 427/2010 of 26 July 2010, O.J. L 201, интернет: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:201:0030:0040:EN:PDF.
127
У складу са чланом 240 (2) УФ ЕУ, Савет ЕУ је, 22. децембра 2010. године, на
дужност Генералног секретара Савета поставио немачког дипломату Уве Корсипиуса
(������������������������������������������������������������������������������������������
Uwe Corsepius), са мандатом од 26. јуна 2011. до 30. јуна 2015. године. Од ступања на сна�
гу Лисабонског уговора (1. децембра 2009.) до преузимања дужности новоименованог
Генералног секретара, Генералним секретаријатом Савета је уместо Високог представ�
ника ЗСБП руководио заменик Генералног секретара, Пјер де Боси (Pierre de Boissieu).
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/123116.pdf.
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Подржавајуће, саветодавне и извршне

Шема 2: Структуре ЕУ у области ЗСБП/ЗБОП, према Лисабонском
уговору
Према одредбама из већ помињане Одлуке Савета ЕУ о успоста�
вљању EEAS (чл. 1, став 2 и 3), Европска служба за спољно деловање је
функционално аутономно тело ЕУ, одвојено од Генералног секретаријата
Савета и комисије са потребним капацитетима за реализацију задатака
и задатих циљева, а ради под ауторитетом високог представника Уније.
Задаци Европске службе за спољно деловање (чл. 2 Одлуке Савета ЕУ) су:
1) подршка Високом представнику Уније у извршавању његових
обавеза у складу са чл. 18 и чл. 27 УЕУ, и то: у вођењу ЗСБП обух�
ватајући ЗБОП (кроз помоћ у изради предлога за развој ових по�
литика и њихову реализацију у својству мандатара Савета и кроз
обезбеђивање конзистентности спољних акција Уније); у обављању
дужности председника Савета за спољне послове и у обављању
дужности вођења и координације спољних послова и акција коми�
сије које проистичу из његове улоге потпредседника комисије;
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2) помоћ председнику Европског савета, председнику комисије и
комисији у обављању функција у области спољних односа.
Европска служба за спољно деловање ради у сарадњи и подршци са
дипломатским службама држава чланица, Генералним секретаријатом
Савета и службама Комисије, у циљу обезбеђивања конзистентности
између различитих области спољног наступа Уније и између ових обла�
сти и других политика у оквиру Уније.
Према члану 1 (4) и члановима 4, 5 и 6 (исте Одлуке Савета) EEAS
има свој Управни одбор (Board), Централну администрацију (са више
подцелина) и департман Делегација Уније у трећим земљама и међуна�
родним организацијама.
Непосредним радом EEAS руководи Генерални секретар, који има
два заменика, а потчињен је Високом представнику Уније.
Централна администрација је организована у генералне директора�
те, департмане и службе.
• Генерални директорати састављени су од служби (одсека) који по�
кривају поједине географске регионе (све заједно цео свет), мул�
тилатералних и тематских група. Ови одсеци су или бивше целине
Генералног секретаријата Савета или одговарајућих служби коми�
сије, а раде у блиској координацији са одговарајућим структурама
Генералног секретаријата Савета и комисије.
• Генерални директорат који покрива административно-штабне,
буџетске, безбедносне и комуникацијско-информацијске послове,
иако је под непосредном управом Генералног директора EEAS, а
преко њега и Високог представника Уније, ради у складу са опш�
тим правилима и процедурама утврђеним на нивоу Уније по овим
питањима и блиско сарађује са буџетским и другим службама Ко�
мисије и осталих институција.
• Подцелина коју чине интегрисане структуре ЗБОП – Директорат
за управљање кризама и планирање, департман за Цивилно пла�
нирање и управљање капацитетима, Војни штаб ЕУ и Ситуациони
центар – непосредно је потчињена Високом представнику Уније.
• Департман за политику стратегијског планирања.
• Правни одсек блиско сарађује са правним службама Генералног се�
кретаријата Савета и Комисије.
• Департман за међуинституционалне односе, информисање и
јавну дипломатију, унутрашњу контролу, инспекцију и заштиту
података.
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Европска спољна служба попуњава се људством из Генералног се�
кретаријата Савета и Комисије128 и дипломатских служби држава чла�
ница. Особље из дипломатских служби држава чланица треба да чини
најмање трећину укупног броја људства EEAS, укључујући и делегације
Уније у трећим земљама и међународним организацијама. Постављење
лица на дужности у EEAS (изузев тела са ротирајућим шестомесечним
председавањем или у којима се председавајући бира гласањем), у на�
длежности је Високог представника Уније, који је такође надлежан и за
постављења председавајућих неких других тела за подршку Савета за
спољне послове, као што је председник Политичко-безбедносног коми�
тета.129 Према подацима EEAS, ова служба би после завршетка трансфе�
ра одговарајућих структура из Генералног секретаријата Савета и Коми�
сије и попуне новим особљем требало да има око 2.000 припадника.130
Шта је успостављање EEAS донело или ће донети ЕУ са аспекта ја�
чања њених способности у области безбедности и одбране?
Европски званичници и други ауторитети износе очекивања да
ће функционално повезивање бројних служби (департмана) у оквиру
EEAS значајно ојачати међуобласну и међуинституционалну синергију
и јединство у спољном наступу Уније, укључујући и поље безбеднос�
ног деловања. Како истичу, значајна компаративна предност безбед�
носног наступа Уније је могућност свеобухватног приступа и утицаја
у решавању безбедносних криза. То до сада није могло да се примени
на адекватан и ефикасан начин, јер је покретање и коришћење неких
важних невојних сегмената Уније (инструмената и средстава) за регу�
лисање криза било изван тела надлежних за превенцију и управљане
кризама, а њихово активирање изискивало је знатно време и сложене
процедуре. Односно, EEAS треба да отклони неке успутне степени�
це које су у прошлости често дестимулативно деловале на одлучност,
јединство и свеобухватност акција Уније. Такође, очекује се да EEAS
обезбеди равноправнију поделу терета у предузимању заједничких
спољних акција Уније, како међу институцијама, тако и у погледу
учешћа чланица у њима, нарочито у превенцији конфликата и одго�
вору на безбедносне кризе.
У Анексу уз одлуку Савета ЕУ (427/2010), од 26. јула 2010, дат је списак де�
партмана и функција Генералног секретаријата Савета и Комисије који у целости (људ�
ство и објекти) или делом прелазе у састав и надлежност EEAS. Council Decision No.
427/2010 of 26 July 2010, O.J. L 201.
129
Листа подржавајућих тела Савета за спољне послове и преглед надлежности
за одређивање њихових председавајућих дата је у Анексу II одлуке Савета 2009/908, OJ
L 322 od 9. 12. 2009, p 28. Доступно на интернету: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do.
130
http://eeas.europa.eu/background/index_en.htm.
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3.3. Унутрашње – интегрисане структуре ЗБОП
Војни штаб ЕУ – ВШ ЕУ (European Union Military Staff – EU MS) јесте
стална интегрисана војна структура ЕУ. Основна улога ВШ је да „обез�
беди војне експертизе структурама у оквиру Савета и пружи подршку
заједничкој европској политици безбедности и одбране, укључујући и
подршку Унији у извођењу војних операција за управљања кризама”.131
Улога, задаци и организација ВШ ЕУ дефинисани су анексима председ�
ничких закључака са Самита ЕУ у Ници, док је формална одлука Савета
о његовом успостављању усвојена 22. јануара 2001. године.132 У пракси,
ВШ ЕУ је почео да функционише 11. јуна 2001. године.
Основни задаци ВШ ЕУ су: процена ситуације и рано упозорење;
обезбеђивање војних експертиза и савета политичко-безбедносним те�
лима ЕУ (првенствено за Високог представника Уније); учешће у стра�
тегијском планирању управљања кризама и изради планова конкретних
операција; вођење каталога потреба војних капацитета на располагању
ЕУ, прегледа доприноса чланица и планова унапређења (у сарадњи са
војним штабовима држава чланица и ЕОА); вођење и праћење обуке,
вежби и евалуације војних способности снага; обавештајно обезбеђење
одговарајућих институција, органа и тела ЕУ, команди операција под
њеним вођством, као и размена обавештајних података са чланицама,
НАТО и другим партнерима; учешће у креирању оперативних штабо�
ва операција под вођством ЕУ и, у том смислу, сарадња са чланицама и
НАТО (SHAPE); самостално успостављање Оперативног штаба опера�
ције (ограниченог обима), у складу са одговарајућим одлукама; одржа�
вање сталне непосредне сарадње са НАТО и координација активности,
планова и употребе ресурса (у складу са Споразумом „Берлин плус”);
сарадња са УН, другим међународним организацијама (ОЕБС, АУ) и
трећим земљама, укључујући и координацију активности на подручју
операција управљања кризама; планирање и организација логистич�
ке подршке операција (укључујући и учешће у процени финансијских
трошкова војних операција ЕУ) и планирање и организација комуника�
цијских и информатичких система.
131
Уводна преамбула Анекса V (European Union Military Staff Organisation),
који је саставни део Анекса VI Председничких закључака Европског савета из Нице
(7−9. decembar 2000.). Presidency Conclusions, Nice European Council Meeting, 7,8 and 9
december 2000, исто.
132
Council Decision 2001/80/CFSP on the establishment of the Military Staff of the
European Union, 22 January 2001. Official Journal L 27, 30 January 2001.
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Председавајући
ВК ЕУ/РГ ВК

Генерални директор ВШ ЕУ

Одсек ВШ ЕУ у
НАТО (SHAPE)

Заменик ГД ВШ

Oфицир ВШ ЕУ
за везу са УН
у Њујорку

Извршна служба
/канцеларија
за везу/

Јединица за
подршку
ВК и РГ ВК

НАТО тим за
везу у ВШ ЕУ

Управа за концепте и
способности

Управа за логистику

Обавештајна управа:

Управа за комуникационе и

концепти
снаге
вежбе, обука, анализе и оцене

обавештајна политика
прикупљање података
израда информација

логистичко обезбеђење
ресурси
администрација

информационих система
информационе технологије и
безбедност
обезбеђење КИС (CIS)

Оперативна управа:

војне процене и планирање
одговор на кризе/текуће операције
Оперативни центар/праћење ситуације

Шема 3: Структура Војног штаба ЕУ
Од 1. јануара 2011. године ВШ ЕУ налази се у саставу EEAS (до
тада у саставу Генералног секретаријата Савета), везан за кабинет Ви�
соког представника Уније, али ради по директивама Војног комите�
та ЕУ. То значи да, на једној страни, ВШ непрекидно обезбеђује по�
датке и експертизе са војног аспекта о ситуацији у Европи и свету
(тежишно у зонама криза и рано упозорењ�������������������������
е������������������������
о њиховој појави) �����
и����
по�
требе Високог представника �������������������������������������
Уније. На другој страни, под директи�
вом и смерницама Војног комитета, ВШ ЕУ води прегледе (планове
и анализе) војних капацитета на располагању ЕУ, израђује концеп�
те и планове њиховог унапређења, прикупља искуства и разрађује
концепте и доктрине војних операција ЕУ, учествује у стратегијском
планирању управљања кризама и процесу израде оперативних плано�
ва конкретних војних операција ЕУ (од процене ситуације и предлога
стратегијских војних опција, до иницијалне директиве за реализацију
операције), прати ток текућих операција, сарађује и координира војне
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активности ЕУ у оквиру ЗБОП (укључујући и конкретне операције)
са одговарајућим штабовима чланица, међународних организација
(НАТО, УН и друге) и трећим земљама партнерима и реализује дру�
ге задатке са војног аспекта управљања кризама. Такође, за одређене
војне операције под вођством ЕУ, по одлуци Савета, Војни штаб ЕУ
формира Штаб операције.
По свим питањима из свог делокруга рада ВШ ЕУ редовно извешта�
ва ВК ЕУ, укључујући и достављање процена, планова, предлога, прегле�
да, анализа и других војних података.
Иако сложена, оваква позиција и улога ВШ ЕУ обезбеђује врло важну
везу између оружаних снага држава чланица и Савета ЕУ, као и војне
везе, координацију и сарадњу ЕУ са војним штабовима трећих држава и
са одговарајућим војним органима других међународних организација
(УН, НАТО), а у реализацији своје улоге и задатака ВШ ЕУ и непосредно
блиско сарадњу са осталим структурама за управљање кризама у окви�
ру ЗБОП (CMPD, CCPC, Ситуациони центар) и агенцијама Уније (ЕОА,
IISS, Сателитски центар, Војни колеџ).
У Војном штабу стално ради око 200 војних и цивилних лица. Већину
чине официри држава чланица, деташовани из оружаних снага чланица,
према одређеном критеријуму националних доприноса и личне способ�
ности. Део људства (махом цивилних службеника) је из структура ГД
„Е”. Припадници ВШ ЕУ не заступају националне интересе чланица, већ
своје дужности обављају по правилима рада припадника интегрисаних
(заједничких) структура Уније.133
Од успостављања ВШ ЕУ до данас структура његове унутрашње ор�
ганизације је неколико пута мењана и прилагођавана. Актуелна струк�
тура ВШ ЕУ (2011) приказана је на шеми 3. Као што се види, чине је:
руководећи део, пет штабних управа, јединица за подршку ВК и радних
група ВК ЕУ, Одсек ВШ ЕУ у НАТО, Тим ВШ у УН и тим НАТО за везу
са ВШ ЕУ.
Радом ВШ ЕУ руководи Генерални директор, кога формално поста�
вља Савет на основу предлога Високог представника Уније, уз препору�
ке и сагласност и Политичко-безбедносног и Војног комитета ЕУ.134
Према одредбама чл. 1 став 2, Одлуке Савета ЕУ (2005/395/CFSP) од 10. маја
2005. године, о изменама Одлуке о успостављању Војног штаба ЕУ (2001/80/CFSP),
особље Војног штаба подлеже правилима пријема и рада запослених у Генералном се�
кретаријату Савета утврђених Одлуком Савета (2003/479/EC) od 16. juna 2003. Council
Decision (2005/395/CFSP), OJ L 132, ���������������������������������������������������
доступно на интернету������������������������������
: http://eur-lex.europa.eu/JO�
Index.do.
134
Од 28. маја 2010. године директор ВШ ЕУ је холандски генерал-потпуковник
Тон Ван Ош (Ton Van Osch).
133
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Управа за концепте и способности има три целине: за концепте, за
капацитете и за спремност снага, у оквиру које су обука, вежбе и анализе.
Ова управа је одговорна за израду концепта и доктрина војних операција,
планирање војних снага и развој способности, као и за сарадњу са ЕОА.
Обавештајна управа је одговорна за непрекидно прикупљање оба�
вештајних података, рано упозорење и процену ситуације. Такође,
обезбеђује потребне податке о ситуацији на одређеном подручју током
процеса планирања и трајања одређене операције. Основни извори по�
датака су оперативни штабови на подручјима операција, војни предста�
вници ЕУ у трећим државама и организацијама, обавештајне структуре
држава чланица, НАТО и других партнера (држава и организација). Раз�
мена обавештајних података између ВШ ЕУ са одговарајућим службама
чланица, међународних организација и трећих држава регулише се по�
себним споразумима.
Оперативна управа учествује и помаже у стратегијском планирању
одговора ЕУ на кризе, пројектује планове за војне операције управљања
кризама које предводи ЕУ, укључујући и израду почетних замисли вој�
них операција, које ВШ доставља ВК као предлоге стратегијских опција.
Такође, прати све војне операције под вођством ЕУ, нарочито са спекта
обезбеђења потребних снага. Оперативна управа ВШ ЕУ има три цели�
не: за војне процене и планирање, за одговор на кризе и текуће опера�
ције и Оперативни центар са Одсеком за надгледање тока и генерисање
снага текућих цивилних операција (Watchkeeping). Одсек за праћење
цивилних операција, у ствари, ради под управом Цивилног команданта
операције (CPCC/Civ OpCdr), као веза са шефом цивилне мисије на те�
рену (Head of Mission – HoM), али се из техничких разлога налази у ВШ
ЕУ ради коришћења заједничких система командовања и контроле ми�
сија. По потреби (одлуци Савета ЕУ) Оперативни центар може разви�
ти аутономни Оперативни штаб за војне операције предузете у оквиру
ЗБОП. Ради се о оперативном штабу за операције ограниченог обима,
величине до укупно 2.000 ангажованих људи, што је еквивалент самос�
талне операције једне борбене групе ЕУ. У случају развијања самостал�
ног Оперативног штаба операције, ВШ ЕУ може бити ојачан (допуњен)
одговарајућим официрима из штабова држава чланица.
Управа за логистику одговорна је за све послове и планове везане за
логистичку подршку управљању кризама у оквиру ЗБОП, од израде кон�
цепта и доктрина логистичког обезбеђења, преко учешћа у изради ло�
гистичких сегмената стратегијских планова операција и логистике кон�
кретних (текућих) операција, до обезбеђења административне подршке
ВШ ЕУ. Има три целине: за логистичку политику, развој и подршку ре�
сурса и за администрацију.
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Управа за комуникационе и информационе системе доприноси по�
литици развоја и практичном усмеравању развоја командно-информа�
ционих система (КИС) за подршку акција ЗБОП. Ова управа ради све
експертизе о КИС потребне за планирање управљања кризама на стра�
тегијском и оперативном нивоу. Одговорна је за непрекидност функци�
онисања и безбедност КИС у оквиру Војног штаба/Оперативног центра,
као и између Војног штаба и штабова текућих операција и са штабовима
чланица и партнера. Такође, прати развоја информативних технологија
(ИТ), стара се о њиховој примени у пракси и обезбеђењу КИС за текуће
операције и вежбе у оквиру ЗБОП. Има две целине: за политику развоја
КИС и за примену ИТ и безбедност КИС.
Извршна служба или канцеларија ВШ ЕУ за везу координира унутра�
шње штабне процедуре и врши дистрибуцију информација између ин�
терних структура ВШ (у седишту и изван седишта штаба) и спољних
партнера у оквиру ЗБОП из и изван ЕУ.
Јединица ВШ за подршку Војном комитету (председавајућем ВК и
радним групама) обезбеђује непрекидност одговора на директиве ВК и
захтеве РГВК у функцији подршке рада ових тела, односно делује као
служба за везу између ВК и ВШ ЕУ.
Одсек ВШ ЕУ у НАТО (у SHAPE) има задатак да врши припрему опе�
рација ЕУ када користи заједничка средства Савеза и пружање подрш�
ке заменику команданта врховне команде савезничких снага у Европи
као потенцијалном команданту војне операције ЕУ која се изводи ко�
ришћењем НАТО средстава. Такође, представља стални војни елемент
стратегијског партнерства између НАТО и ЕУ у управљању кризама и
обезбеђује координацију и транспарентност активности у овом доме�
ну. Сличне улоге (обезбеђење транспарентности и координације актив�
ности између две стране) имају НАТО тим за везу у оквиру ВШ ЕУ и
официр ВШ ЕУ за везу са УН у Њујорку.
Са војног аспекта посматрано, може се уочити да ВШ ЕУ нема кла�
сичну штабно-оперативну улогу у односу на војне снаге на располагању
ЕУ, као што имају штабови у националним оружаним снагама или НАТО,
нити у мирнодопско време ни током извођења одређених операција на
терену. Разлози за такав статус ВШ ЕУ су бројни, неки су већ елабори�
рани, а кључни је несагласност неколико чланица ЕУ (Велике Британије,
Холандије) и САД за јачање такве његове улоге и капацитета, уз образ�
ложење да би то водило дуплирању капацитета са НАТО и слабљењу
трансатлантских веза. Због тога се ЕУ, по питању обезбеђења оператив�
них штабова за војне операције које предузима у оквиру ЗБОП, и даље
ослања на штабове НАТО (SHAPE и штабове команди здружених снага),
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односно на националне штабове војних снага држава чланица Уније, које
су оне декларисале да ће према потреби ставити на располагање Унији.
Трећа опција је успостављање аутономног Оперативног штаба ЕУ али,
као што је већ изнето, за војне операције врло малог обима.135 Овако не�
потпуна улога ВШ ЕУ слаби и остале елементе поузданости у способ�
ност ЕУ за аутономно војно управљање кризама. У поређењу војних са
цивилним способностима за управљање кризама Унија има далеко веће
способности и аутономност управљања кризама цивилним средствима.
Директорат за управљање кризама и планирање (Crisis
Management and Planning Directorate – CMPD) је новија цивилно-вој�
на структура Уније одговорна за стратегијско планирање и цивилних и
војних мисија/операција у оквиру ЗБОП. Директорат је успостављен но�
вембра 2009. године, у складу са председничким закључцима Европског
савета усвојеним децембра 2008. године.136 Циљ успостављања CMPD је
унапређење и интегрисање стратегијског планирања управљања криза�
ма на политичко-стратегијском нивоу, нарочито са аспекта превазила�
жења цивилно-војног дисбаланса капацитета за планирање. У том сми�
слу, од CMPD се првенствено очекује да ојача способност и јединство
цивилно-војних сегмената ЗБОП у планирању и одговору на кризе.
Поред интегрисаног цивилно-војног планирања управљања криза�
ма на стратегијском нивоу, које покрива иницијалне планове, израду
стратегијских концепта, планове мисија у различитим фазама и одгова�
рајуће надгледање њихове реализације, CMPD подржава и друге аспекте
развоја и јачања ЗБОП, као што су учешће у планирању и развоју ка�
пацитета (посебно цивилних), развој и одржавање партнерства са дру�
гим актерима управљања кризама, укључујући НАТО, УН, АУ и треће
земље, до планирања заједничких вежби, обуке и коришћења искустава.
Такође, CMPD блиско сарађује и пружа подршку осталим телима Савета
у области ЗБОП.
Особље CMPD претежно је из ГД „Е” (из директората VIII – за од�
брамбена питања и IX – за цивилне аспекте) и Цивилно-војног одсе�
ка ВШ ЕУ, а мањи број и из структура Европске комисије. Унутрашњу
Од укупно седам војних операција под вођством ЕУ за две су, као оперативни
штабови, коришћени штабови НАТО (КЗС Напуљ), за четири, оперативни штабови
чланица (Француске, Немачке и В. Британије) и тек за једну, најмању, мисију обуке
(EUTM Somalia) аутономни Оперативни штаб успостављен у оквиру Оперативног
центра ВШ ЕУ, Impetus, bulettin of the EU Miltary Staff, Spring/Summer 2010, Issue no 9,
2010, pp. 11–14.
136
European Council, Presidency Conclusion, Brussels 11–12 december 2008, Annex
II, ”Enhancement of the ESDP”, Article 6, interenet: http//register.consilium.europa.eu/pdf/
en/08/st17/st17271-re01.en08.pdf.
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структуру овог директората чине: управни део – заменик директора са
одговарајућим бројем помоћника (заменика), саветника, координато�
ра и административног особља; интегрисана јединица за стратегијско
планирање (цивилно и војно особље); јединица за партнерство и војне
капацитете; јединица за концепте, обуку, вежбе и цивилне капацитете и
јединица (целина) за хоризонталну сарадњу и институционална питања.
Као и ВШ ЕУ, и Директорат за управљање кризама и планирање је од по�
четка 2011. године у саставу Европске службе за спољно деловање.
Јединица (директорат) за Цивилно планирање и управљање капацитетима (Civilian Planning and Conduct Capability – CPCC) је стална,
интегрисана цивилна штабна структура првенствено намењена за пла�
нирање, развој, вођење и надгледање цивилних мисија у оквиру ЗБОП,
под стратегијским усмеравањем и управљањем Политичко-безбедносног
комитета. Ова цивилна структура, коју је најприкладније сврстати у кате�
горију директората, има сличну улогу у управљању кризама са цивилног
аспекта као Војни штаб ЕУ са војног аспекта. Директорат CPCC је успоста�
вљен августа 2007,137 а постао је оперативан маја 2008. године.138 Повод за
успостављање овог директората било је то што се цивилним капаците�
тима за руковођење и планирање цивилних мисија (за управљање криза�
ма са цивилног аспекта) дуго придавао мањи значај него развоју војних
структура за планирање и подршку операцијама у оквиру ЗБОП.
До 2008. године штабови за руковођење цивилним мисијама ЕБОП
ЕУ формирани су на ad hoc основи, ослонцем на Генерални директорат
„Е” Генералног секретаријата Савета (директорат IX – за цивилна аспек�
те управљања кризама), националне капацитете чланица и, на до тада
постојећи Цивилно-војни одсек ВШ ЕУ. Број цивилних мисија ЗБОП
знатно је брже растао од војних, што је наметало потребу за јачањем ци�
вилних планских капацитета, за планирање и вођење цивилних мисија.
После неколико извештаја и предлога Високог представника за ЗСБП,
током 2007. године Савет ЕУ је овластио Високог представника да у ок�
виру Генералног секретаријата Савета, непосредно под његовим аутори�
тетом успостави одговарајућу јединицу за планирање, вођење и праћење
цивилних операција.
Са успостављањем CPCC одређено је да је директор ове целине ис�
товремено и цивилни Оперативни командант свих цивилних мисија.139
Задатак цивилног Оперативног команданта је руковођење целокупним
На основу документа „Guidelines for Command and Control Structure for EU Civilian
Operations in Crisis Management”, који је Савет ЕУ одобрио 17. јуна 2007. године. Doc 10381/07 EU.
138
Odluka Saveta EU: S 167/08, 14. May 2008.
139
Актуелни директор CPCC и шеф цивилних мисија ЗБОП је немачки диплома�
та Хансјорг Хабер (Hansjoerg Haber), постављен на ову дужност 28. марта 2011. године.
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током цивилних мисија ЕУ на стратегијском нивоу, укључујући плани�
рање, праћење и надгледање реализације. Њему су потчињени шефови
свих цивилних мисија (Head of Mission – HoM), а он ради под контролом
и усмеравањем ПБК, док је у погледу извештавања непосредно везан и
за Високог представника Уније, кога извештава о току свих операција, а
преко њега и Савет ЕУ.
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР/ЦИВИЛНИ
ОПЕРАТИВНИ КОМАНДАНТ ОПЕРАЦИЈА

ПЛАНИРАЊЕ, КОНЦЕПТИ
ОПЕРАЦИЈА и ПОДРШКА
КОНЦЕПТИМА
УПРАВЉАЊА КРИЗАМА

САВЕТНИК

ШЕФ ШТАБА/ЗАМЕНИК
ЦИВ ОП К ТА

ИЗВРШНА СЛУЖБА
/општа канцеларија/

КООРДИНАЦИЈА,
РЕСУРСИ и
БЕЗБЕДНОСТ
МИСИЈА

ПОДРШКА
МИСИЈАМА

ВОЂЕЊЕ
МИСИЈА

УПРАВЉАЊЕ УПРАВЉАЊЕ
ПРОЦЕСИМА РЕСУРСИМА

ЕВРОПА АФРИКА

АЗИЈА/
БЛИСКИ
ИСТОК

Шема 4: Структура CPCC140
Директорат CPCC има око 70 припадника, комбинованог састава
експерата за област полиције, судства и права, заштиту, обезбеђење гра�
ница, царинску службу и администрацију. Основну структуру органи�
зације CPCC, као што се види на шеми 4, чине четири департмана: за
планирање, вођење мисија, подршку и за координацију, ресурсе и без�
бедност мисија.
Према Handbook on CSDP/The Common Security and defence Policy of The
European Union/, ed. Jochen Rehrl and Hans-Bernhard Weisserth, The Federal ministry of
defence and sports of The Republic of Austria, Wienna, 2010, p.48
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CPCC ради у блиској сарадњи са Европском комисијом (одгова�
рајућим службама и директоратима), одговарајућим службама чланица,
међународних организација и трећих држава, као и са осталим структу�
рама за управљање кризама у оквиру ЗБОП ЕУ.
Главни задаци CPCC су:
− обезбеђење полазних података за израду концепта управљања
кризама цивилним средствима, обухватајући развој цивилних
стратегијских опција;
− процене ситуације са цивилног аспекта и процене расположи�
вих капацитета и потреба у функцији стратегијског планирања
цивилних мисија;
− израда докумената оперативног планирања на стратегијском
нивоу;
− планирање и развој (генерисање) снага за цивилне ЗБОП ми�
сије;
− идентификација потреба у људству, средствима (опреми) и фи�
нансијама за конкретне ЗБОП мисије и предлози решења у том
смислу;
− развој правног оквира за различите цивилне ЗБОП мисије
(формулације одлука, правила ангажовања и статуса мисија);
− утврђивање финансијског оквира, тзв. финансијске конструк�
ције, за сваку мисију, заједно са Европском комисијом;
− припрема директива и наређења институција за потребе цивил�
ног Оперативног команданта мисије;
− помоћ шефовима и штабовима појединачних, конкретних ми�
сија у развоју оперативних планова мисије (OPLAN);
− надгледање, праћење и инспекција (оцена) цивилних ЗБОП ми�
сија, пријем и анализа извештаја од субординираних шефова
мисија и израда извештаја за надређене ауторитете (Високог
представника Уније, CIVCOM и ПБК);
− успостављање сарадње између цивилних ЗБОП мисија, прерас�
подела средстава и размена искустава;
− предлагање мера и других препорука цивилног Оперативног
команданта према ПБК и Високом представнику Уније (преко
њих и Савету ЕУ) за прилагођавање и усклађивање оквира ми�
сија са променом политичко-оперативне ситуације на подручју
мисије;
− прикупљање искустава за развој и усклађивање (унапређење)
метода вођења и стандарда оперативних процедура (начина) на
стратегијском нивоу за планирање, покретање, реализацију и
завршетак цивилних ЗБОП мисија;
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− утврђивање најбољих решења у пракси (модела) за различите
типове цивилних мисија (полицијских, мисија подршке влада�
вини права, подршке успостављању цивилне администрације
и сл.);
− успостављање и одржавање веза са државама чланицама, међу�
народним организацијама и релевантним трећим државама
(партнерима) у размени информација о мисијама и обезбеђи�
вање сарадње са другим актерима у међународном управљању
криза по одређеним питањима око конкретних цивилних
ЗБОП мисија;
− развој и одржавање везе са ВШ ЕУ;
− обезбеђивање веза са службом за јавност у EEAS ради одгова�
рајућег информисања јавности о мисијама и
− допринос развоју општег концепта, доктрина, планова и про�
цедура коришћења цивилних средстава и капацитета у сврху
управљања кризама.
Дакле иако CPCC нема развијене све штабне елементе, као што има
ВШ ЕУ (Оперативни центар, обавештајну службу, сталне елементе ло�
гистичког планирања, командно-информационе системе, и друге), и у
том смислу се и даље ослања на ВШ ЕУ, ова целина допринела је да се у
кратком периоду превазиђу значајни недостаци у планирању, а нарочи�
то у ланцу командовања (руковођења) цивилним ЗБОП мисијама. Ус�
постављање CPCC значајно повећало могућности ЕУ да користи своје
компаративне предности огромних цивилних безбедносних ресурса. Од
почетка 2011. године CPCC је прешао у састав Европске службе за спољ�
но деловање.
Ситуациони центар (Situation Centre – SitTCen) је аутономно тело
ЕУ које непрекидно (24 часа сваког дана у години) прати и процењује
догађаје и ситуацију широм света, са тежиштем на актуелним и потен�
цијално кризним регионима, тероризму и пролиферацији оружја за
масовно уништење. Формално, његове функције су ограничене на при�
купљање података о ситуацији, анализу, рано упозорење, иницијалне
процене, израду и дистрибуцију информација. Информације које ради
SitCen су цивилне и војне природе, али не обухватају оперативне или
политичке формулације (препоруке).
Ситуациони центар је директно потчињен кабинету Високог пред�
ставника Уније, а шеф SitCen је истовремено и саветник Високог пред�
ставника. Поред Високог представника Уније SitCen обезбеђује инфор�
мацијама о ситуацији у Европи и свету и друге институције и тела Уније
надлежна за ЗСБП/ЗБОП, а такве информације доставља (размењује) и
са државама чланицама.
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Ситуациони центар има три дела (одсека): оперативни (прикупљање
података), аналитички (анализе, процене, израда и дистрибуција инфор�
мација) и канцеларијско-административни. Људство центра (око 110
лица) делом је из структура Генералног секретаријата Савета и Комисије
(Службе за праћење криза – Commission,s Crisis Room), а делом (око по�
ловине) из држава чланица, постављено по процедурама пријема људ�
ства у заједничке структуре Уније141. Све државе чланице немају своје
представнике у саставу SitCen, али све добијају његове информације,
или непосредном разменом (по процедурама и на начин који се утврђује
споразумима) или преко сталних представника (амбасадора) у ПБК.
Податке о политичко-безбедносној, војној и економској ситуацији у
свету и другим индикаторима криза, SitCen прикупља из више извора, који
се генерално могу класификовати на јавне (отворене) и тајне. У отворене
изворе спадају средства јавног информисања, сателитски подаци и други
јавни подаци држава и међународних организација. Другу категорију по�
датака, тј. тајне или заштићене податке, прикупља кроз размену обавештај�
них података са државама чланицама, међународним организацијама (УН,
НАТО, АУ, ОЕБС и другим), са трећим државама (према утврђеним спора�
зумима), посебним врстама сателита појединих држава чланица, од штабо�
ва мисија/операција ЗБОП на терену и делегација ЕУ (представништава) у
трећим државама и међународним организацијама и сличним начинима. У
овом смислу, SitCen је и „контакт тачка” (focal point) ЕУ за везу са центрима
за управљање кризама и одговарајућим службама држава чланица, међуна�
родних организација и релевантних трећих држава. Као и остале интегри�
сане структуре ЗБОП ЕУ и Ситуациони центар је почетком 2011. године
трансферисан из Генералног секретаријата Савета ЕУ у Европску службу за
спољно деловање.
3.4. Агенције у оквиру ЗСБП/ЗБОП
Ма колико чланице Уније показивале спремност за блиском са�
радњом у оквиру ЗСБП и ЗБОП на јачању институционалних структура
и обезбеђењу одговарајућих капацитета, ипак остаје чињеница да су оне
области добровољне сарадње чланица. То значи да хетерогеност војно�
безбедносних капацитета чланица не може бити превладана одлукама
централних ауторитета (институција) Уније, нити се њима могу наметати
одређени стандарди или норме које чланице морају да испуне у погледу
сопствених и заједничких одбрамбених капацитета. Ова материја је врло
осетљива за сваку чланицу и зато је предмет пажљивог усаглашавања и
141
Andrew Rettman, „EU diplomats to benefit from new intelligence hub“,
EUObserver.com, 22 February, 2010.

100

договарања. Због тога се показала потреба за успостављањем посебних
служби (агенција, института, центара) у оквиру којих би се трагало за од�
говарајућим заједничким решењима, односно које би утврђивале потребе
ЗСБП/ЗБОП и подстицале чланице на усаглашавање и заједнички развој
у овим областима. Дакле, основна намена агенција Уније успостављених
у оквиру ЗСБП/ЗБОП је да подрже развој ових политика у специфичним
техничко-технолошким, научним, образовним, културолошким и другим
сегментима у функцији јединства, заједничког приступа и напора чла�
ница на јачању појединачних и заједничких способности. У том смислу
њихови задаци су праћење развоја и иновирање (унапређење) различитих
сегмената ЗСБП/ЗБОП и подстицај чланица на појединачно и заједнич�
ко достизање захтеваних (потребних) стандарда у појединим сегментима
ових политика.
Агенције ЕУ у области ЗСБП/ЗБОП су:
− Европска агенција за одбрану – ЕАО (European Defence Agency
– EDA),
− Институт за безбедносне студије ЕУ (European Union Institute
for Security Studies – EU ISS),
− Сателитски центар ЕУ (European Union Satellite Centre – EUSC).142
Сателитски центар ЕУ је настао од Европског сателитског центра
успостављеног још 1992. године за помоћ у телекомуникацијама и са�
обраћају (поморском, ваздухопловном), праћење метеорoлошке ситу�
ације, климатских промена и других појава од интереса за државе ос�
ниваче, Западноевропску унију у целини и Европску заједницу. Налази
се у шпанском месту Торејон (Torrejon de Adroz) у непосредној близи�
ни Мадрида. У надлежност ЕУ инкорпориран је 1. јануара 2002. годи�
не одлуком Савета ЕУ.143 У Одлуци о трансферу Сателитског центра из
ЗЕУ у надлежност ЕУ каже се: „Успостављање Сателитског центра ЕУ је
есенцијално за ојачавање њене способности раног упозорења и праћење
криза у контексту ЗСБП, а посебно ЕБОП”.144 За политичку контролу и
надгледања рада Сателитског центра надлежан је ПБК ЕУ, док његовим
непосредним радом руководи директор са стручним штабом.145
Поред обезбеђења сателитских података за потребе ЕУ, држава члани�
ца ЕУ и релевантних трећих држава, захтеве Сателитском центру за пода�
цима у контексту безбедности, мировних и хуманитарних операција могу
142
Подаци о агенцијама ЗСБП/ЗБОП ЕУ могу се наћи на интернету: http://www.
eda.europa.eu/ i http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/security_agencies/index_
en.htm.
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Council Joint Action (2001/555/CSDP) on 20th of July 2001, OJ L 200, 25th July 2001.
144
Исто.
145
Шире о Сателитском центра ЕУ на интернет: http://www.eusc.europa.eu
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упутити и одговарајуће међународне организације (УН, НАТО и ОЕБС).
Сателитски центар служи и као европски стручни форум за развој кос�
мичке осматрачке технологије и њену примену у мировне сврхе.
Институт за безбедносне студије ЕУ је аутономна агенција Уније,
намењена за обезбеђење анализа и препорука које могу бити коришћене
у формулисању и унапређењу ЗБОП и опште спољне и безбедносне по�
литике Уније. Такође, ISS служи као експертски дебатни форум између
представника доносиоца одлука у ЕУ и европских и националних научних
институција и организација. Ова установа је наследник Института за без�
бедносне студије ЗЕУ, успостављеног још 1990. године. У општем транс�
феру институција, структура и капацитета ЗЕУ у надлежност ЕУ (ЗСБП/
ЕБОП), у периоду 2000/2002, одлуком Савета ЕУ од 20. јула 2001. године,
ISS је такође од 1. јануара 2002. прешао у састав и надлежност ЕУ.146
Основни садржај рада ISS чине истраживања, организација кон�
ференција и других облика научно-стручних расправа по различитим
питањима у контексту ЗСБП/ЗБОП, израда анализа, студија, препоруке
и предвиђања из области ЗСБП/ЗБОП. Институт израђује и објављује
бројне публикације, међу којима су најпознатије студије из едиције
Chaillot paper, периодични часописи – Occasinlal paper, редовни из�
вештаји – Report, бројне књиге и друге публикације.
3.4.1. Мисија и задаци Европске одбрамбене агенције
Европска агенција за одбрану (European Defence Agency – EDA)
формирана је 12. јула 2004. године147 и представља значајан „инструмент”
држава чланица Европске уније, а посебно министарстава одбране тих
земаља у контексту решавања низа питања одбране и безбедности. Све�
обухватан ангажман држава чланица ЕУ од пресудног је утицаја на ток
активности, деловање и успешан рад EDA. У том смислу агенција блиско
сарађује са оним доносиоцима одлука и стручњацима држава чланица,
који представљају кључне актере у процесу планирања одбране, инве�
стиционих улагања у области истраживања и технологија, набавке сав�
ремене опреме и других питања од значаја за одбрамбену индустрију и
тржиште наоружања и војне опреме.148
Свој рад и планиране активности агенција спроводи у оквиру де�
финисаног и, сходно утврђеним надлежностима, прихваћеног стратеш�
Детаљни подаци о историјату, организацији, садржају рада и активностима
ISS EU могу се наћи на интернету: http://www.iss.europa.eu/.
147
Council Joint Action 2004/551/CFSP, of 12 July 2004, on The establishment of the
European Defence Agency, OJ L 245, 17.7.2004, интернет, исто.
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ког оквира. Чине га четири корпоративне стратегије, узајамно повезане
чврстим везама заснованим на темељима заједничке спољне и��������
�������
безбед�
носне политике Европске уније. Усвајање поменутих стратегија је у на�
длежности�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Управљачког комитета EDA������������������������������
, а кључна поља деловања фоку�
сирана су на следеће области:
− развој одбрамбених способности (Development of defence capabilities),
− промовисање истраживања и технологија у области одбране
(Promotion of defence esearch and Technology – R&T),
− промовисање сарадње у области опремања наоружањем и вој�
ном опремом (Promotion of armament cooperation) и
− стварање конкурентног тржишта наоружања и војне опре�
ме и јачање технолошке и индустријске базе Европске уније
(Creation of a competitive European Defence Equipment Market and
strengthen the EDTIB).
Ове четири области деловања окосница су за формирање ланца у раз�
воју потребних одбрамбених способности, почев од дефинисања захте�
ва������������������������������������������������������������������
, преко
����������������������������������������������������������������
истраживањa�����������������������������������������������
и сарадњ��������������������������������������
e�������������������������������������
, до испоруке наоружања и војне опре�
ме из индустријских капацитета. Тако успостављен и општеприхваћен
интегрисани прилаз доприноси кохерентном развоју способности,
где се захтев и испорука НВО оптимално повезују са тежиштем на
рационализацију времена и трошкова средстава, не нарушавајући
постављене циљеве са аспекта квалитета, поузданости и функционално�
сти. Већа сарадња и међусобна повезаност држава чланица ЕУ ће, с друге
стране, обезбедити успешно реструктурирање индустријских капаците�
та, те унапређење механизама понуде и тражње наоружања и војне опре�
ме у европским размерама, што је и примарна потреба индустрије.149
Европском стратегијом безбедности, усвојеном од Европског савета,
идентификована је потреба за успостављање EDA��������������������
, као важног елемен�
та у развоју флексибилнијих и ефикаснијих европских војних ресурса.
Европска одбрамбена агенција усмерена је на развој одбрамбених капа�
цитета у области управљања кризама, промовисање и унапређење ев�
ропске сарадње у области наоружања и војне опреме, јачање технолошке
и индустријске базе Европске уније и стварање конкурентног европског
тржишта наоружања и војне опреме. Поред тога, препозната је потреба
за промовисањем у вези са истраживачким активностима Заједнице, где
је то примерено, оних истраживања која имају за циљ стварање лидерс�
ке позиције ЕУ у стратешким технологијама неопходних за изградњу бу�
дућих одбрамбених и безбедносних способности, чиме се јача европски
индустријски потенцијал у овом домену.
149
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Агенција идентификује оперативне захтеве, промовише мере за за�
довољење тих захтева и, по потреби, спроводи било коју меру потребну
за јачање индустријске и технолошке базе у сектору одбране, учествује
у дефинисању европских способности и политике наоружања и помаже
Савету у евалуацији побољшања војних способности.
Од укупно двадесет и седам држава чланица Европске уније, њих
двадесет и шест учествује у раду и функцонисању EDA – све осим
Краљевине Данске. У Управљачком комитету EDA су министри одбране
држава чланица ЕУ које финансирају годишњи буџет EDA, обезбеђују
учешће националних експерата у пројектима и програмима EDA, те
финансирају део пројеката од националног интереса ради унапређења
својих одбрамбених способности.
Европска одбрамбена агенција има статус правног лица, а управљање
агенцијом спроводе:
1. генерални директор агенције,
2. Управљачки комитет и
3. извршни директор.
Генерални директор је одговоран за целокупну организацију и функ�
ционисање агенције, обезбеђује спровођење смерница и одлука и пред�
седава министарским састанцима Управљачког комитета.
Управљачки комитет је највиши орган одлучивања у агенцији, чине
га министри одбране држава чланица ЕУ, представник Европске коми�
сије и генерални директор у својству председавајућег. На челу EDA на�
лази се Високи представник ЕУ за спољну и безбедносну политику�����
, ���
за�
дужен за деловање и организацију агенције.
Извршни директор руководи особљем агенције150 и одговоран је за
надзор и координацију активности агенције.
У оквиру агенције делују следеће дирекције:
1. Дирекција за развој способности (Capabilities directorate)
Дирекција за развој способности тежишно се ангажује на актив�
ностима везаним за развој одбрамбених способности, посебно у хар�
монизацији захтева ради задовољења војних потреба. Област деловања
односи се на изградњу различитих елемената способности, од обуке до
концепције и опремања наоружањем и војном опремом. Рад на развоју
способности реализује се кроз шест области способности, груписаних у
три подручја за управљање способностима:
150
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− знање (командовање и информације),
− употреба (ангажовање и заштита) и
− покрет (размештање и одрживост).
2. Дирекција за истраживање и технологије (R&T Directorate)
Један од најважнијих задатака EDAје да подстиче и унапређује ниво
сарадње држава чланица ЕУ у области истраживања и технологија (R&T
Research and Technology) ради подизања одбрамбених способности ЕУ.
Активности се одвијају кроз програме и пројекте истраживања и тех�
нологија у области одбране са посебним акцентом на заједничке инвес�
тиционе програме за заштиту снага и примену нових концепцијских и
технолошких решења.
3. Дирекција за наоружање (Armaments Directorate)
Дирекција за наоружање је одговорна за подстицање сарадње у об�
ласти развоја и набавке наоружања и војне опреме за потребе земаља
чланица Европске уније. Унапређење одбрамбених способности ЕУ је
централна мисија EDA коју реализује кроз повећање обима и квалитета
заједничких програма у области наоружања и војне опреме.
Дирекција подстиче нове облике сарадње и преузима одговорност
за координацију и управљање постојећим програмима. Ово је могуће
остварити кроз успостављање блискoг контакта са заинтересованим
странама и компетентним учесницима из земаља чланица ЕУ.
4. Дирекција за индустрију и тржиште
(Industry&Market Directorate)
Очување јаке технолошке и индустријске базе у области одбране
(Defence Technological and Industrial Base – DTIB) у Европи има ослонац у
заједничкој спољној и безбедносној политици Европске уније. У том кон�
тексту мисија Дирекције за индустрију и трговину огледа се кроз допринос
у идентификацији и примени корисних мера за јачање индустријске и тех�
нолошке базе у области одбране, ради побољшања ефективности система
трошења војних буџетских средстава и усвајање ефективних и компатибил�
них метода набавки. У том смислу Дирекција блиско сарађује са државама
чланицама, Европском комисијом и одбрамбеном индустријом, настојећи
да успостави равнотежу између индустријског развоја и потреба тржишта.
5. Дирекција за опште послове (Corporate Services Directorate)
Дирекција подржава основну делатност агенције кроз попуну и уп�
рављање људским ресурсима, планирање и управљање финансијама,
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подршку у реализацији послова правне природе и уговарања, подрш�
ку и развој информационих технологија, одржавање инфраструктуре и
очување захтеваног нивоа безбедности.
Корпоративна сарадња између прве четири дирекције обухвата
интеграцију њихових кључних процеса у остварењу заједничког циља,
како је приказано на слици.
Развој војних способности

CAP

Промоција колаборације у
одбрамбеним технологијама

R&T

Припрема технологија потребних за будуће способности

Промоција сарадње у области наоружања

ARM

Достизање потребних способности боље,
брже и јефтиније

CI&MAP

Креирање компетитивног ЕУ тржишта
НВО и јачање EDTIB

Унапређење одбрамбених
способности ЕУ у области
управљања кризама и обезбеђење
ЗБСП сада и у будућности

Дефинисање и достизање потреба за
способностима у складу са ЗСБП

Обезбедити тренутну и будућу сигурност снабдевања НВО

Шема 5: EDA – интеграција кључних процеса кроз корпоративну
сарадњу четири дирекције
Европска одбрамбена агенција основана је 2004. године заједничким
напором Савета министара ради „подршке држава чланица и Савета у
њиховим настојањима да унапреде Европске одбрамбене способности у
области управљања кризом, да се Заједничка спољна и безбедносна по�
литика одржи на достигнутом нивоу те да се предузму мере на њеном
унапређењу у будућности.”151
Деловање EDA се огледа у подстицању и промовисању сарадње, ге�
нерисању нових иницијатива и прихватању решења којима се побољша�
вају одбрамбене способности Европске уније.
Прва од наведених корпоративних стратегија, „Развој одбрамбених
способности”, представља кључну карику у развоју потребних одбрам�
бених способности, а циљеви дефинисани у стратегији реализују се кроз
План развоја способности.
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Europeаn Defence Agency (www.eda.europa.eu).

План развоја способности (Capability Development Plan – CDP)
обезбеђује земљама чланицама поуздану слику о процени трендова и
захтева за развој способности у краткорочном, средњорочном и дуго�
рочном периоду, у циљу добијања информација н��������������������
еопходних за доноше�
ње националних одлука у домену инвестиција у одбрани.
У том контексту план укључује препознавање области сарадње ради
побољшања способности и предлога могућих опција за избор заједнич�
ки прихватљивог решења.
План развоја способности је стратешки алат и својеврсни покре�
тач инвестиција у области истраживања и технологије, ради успоста�
вљања чвршће сарадње у вези са наоружањем и војном опремом, као и
унапређења капацитета одбрамбене индустрије.
Циљ друге од поменутих стратегија „Истраживање и технологија у
области одбране „(European Defence Research & Technology – EDRT)”, јесте
успостављање ефективнијег
�����������������������������������������������������
механизма деловања на истраживања и тех�
нологије у области одбране ради подршке у достизању потребних војних
способности. EDRT стратегија дефинише циљеве, односно крајње жеље�
на стања „Ends” у смислу кључних технологија за инвестирање, средства
којима се то реализује „Means” и начина „Ways” за имплементацију ис�
тих, реализацијом акционих планова.
Трећа стратегија EDA „Сарадње у области опремања наоружањем и
војном опремом” (European Armaments Cooperation EAC) усмерена је на
промоцију и јачање сарадње у области наоружања и војне опреме, кроз
подршку у изградњи потребних способности. Ова стратегија дефинише
начине за побољшање ефективности и ефикасности европских програ�
ма развоја наоружања и војне опреме кроз спровођење низа акција, при�
мењујући научене лекције и раније стечена искуства, што је детаљније
дато у документу „Водич кроз најбољу праксу у сарадњи у развоју наору�
жања и војне опреме – Guide to Armaments Co-operation Best Practice”.
И на крају, четврта стратегија „Технолошка и индустријска база
Европске уније” – European Defence Technological and Industrial Base
(EDTIB), описује будући изглед Европске одбрамбене индустрије, засно�
ване на: потребним Способностима, Компетентности и Конкурентно�
сти (Capability-driven, Competent and Competitive).
Интенција поменуте стратегије је стварање Технолошке и индус�
тријске базе Европске уније која је интегрисана, независна, без дупли�
раних капацитета, са вишим нивоом специјализације, при чему је једно
од могућих решења успостављање индустријских центара изврсности.
То би се превасходно односило на оне области деловања које су под ин�
геренцијама влада држава чланица, као што је усклађивање захтева и
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инвестиција. У складу са наведеним, стратегија повезује рад на оствари�
вању будућег концепта Технолошке и индустријске базе Европске уније
са активностима агенције на европском тржишту наоружања и војне
опреме. Посебна пажња посвећује се значају малих и средњих преду�
зећа, чија је типична карактеристика флексибилност и способност брзог
унапређења и прилагођавања тржишним кретањима.
Поменуте стратегије дају смернице и правце будућег деловања ак�
тивностима EDA кроз четири функционалне области. Међутим, оне не
стварају способности саме по себи, већ се те способности генеришу кроз
конкретне пројекте и активности.
Управљачки комитет EDA одобрио је марта 2011. године приоритетне задат�
ке који ће представљати тежишне активности агенције у наредном периоду.
План развоја способности десет кључних приоритетних активности
састоји се од:
− заштите од импровизованих експлозивних направа (Counter
Improvised Explosive Device C – IED);
− медицинске подршке;
− обавештајно-извиђачке активности;
− повећане расположивости хеликоптера;
− сајбер одбране;
− мултинационалне логистичке подршке;
− протока информација у оквиру Заједничке спољне и безбед�
носне политике;
− управљања ваздушним транспортом на стратегијском и тактич�
ком нивоу;
− горива и енергије;
− обезбеђења покретљивости снага.
У оквиру поменутих приоритетних активности постоји група ак�
тивности која је у поодмаклој фази: противмере од дејства морнарич�
ке мине, одбрана од хемијског, биолошког, радиолошког и нуклеарног
дејства, борбени системи против преносних ПВО система (Counter-Man
Portable Air Dеfence Systems) и војнообавештајно деловање.
Такође, поред ових активности, постоји група „кључних носилаца”
„Core drivers/Environments”, који одговарају различитим областима пре�
ко којих се унапређују способности неопходне за заједничку спољну и
безбедносну политику. То су: свеобухватност, неопходне способности,
управљање са радио�����������������������������������������������
-����������������������������������������������
фреквентним опсегом неопходним за ЕУ способно�
сти, територија, јединствен ваздушни простор.
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4. ИНСТРУМЕНТИ ЗСБП/ЗБОП
4.1. Заједничке позиције, заједничке акције, одлуке
и заједничке стратегије
У складу са чл 288. Лисабонског уговора о ЕУ (Уговора о функцио�
нисању ЕУ), институције ЕУ у извршавању својих надлежности усвајају:
прописе (regulations), директиве (directives), одлуке (decisions), препоруке
(recommendations) и мишљења (opinions).
Прописи имају општу примену и у потпуности обавезују све стране
(Унију и државе чланице) на њихову примену и поштовање.
Директиве обавезују све државе чланице на које се односе и које су
учествовале у њиховом доношењу, али је на националним властима чла�
ница избор форми и метода реализације.
Одлуке су обавезујуће у потпуности. У специфичним случајевима
одлукама може бити регулисано на кога се само односе.
Препоруке и мишљења немају обавезујућу снагу, већ се односе и оба�
везност истичу кроз њихов садржај.
Међутим, у области ЗСБП (укључујући и ЗБОП) правна инструмен�
та која Савет ЕУ може користити разликују се од законских аката, од�
носно немају снагу правних аката.
У оквиру ЗСБП Савет ЕУ и друге релевантне институције Уније могу
усвајати: заједничке позиције (common positions), заједничке акције (joint
actions)/одлуке (decisions)152 и заједничке стратегије (common strategies).
Заједничке позиције (гледишта или ставови) дефинишу погледе и
спољну политику ЕУ према посебним питањима (тематске природе) у
трећим земљама (на пример, људска права, демократија), одређеним
регионима (стабилност) или активностима међународних институција
и органа (на пример, према активностима Међународног суда за ратне
злочине). После усвајања заједничког става, од земаља чланица се за�
хтева да обезбеде да њихове државне политике остану на спољнополи�
тичкој „линији” коју је усвојила ЕУ.
Заједничке акције као инструмент остваривања интереса и циљева Уније у
области ЗСБП уведене су Амстердамским уговором, члан 12, глава V (Provisions on a
Common Foreign and Security Policy). Лисабонским уговором је извршена измена зајед�
ничких акција као инструмента са одлукама (decisions), односно, чланом 24 (1), чл. 25 (б),
чл. 26 (1) и чл. 28 (1) ЛУЕУ, одређено је да ће Европски савет и Савет ЕУ доносити одго�
варајуће одлуке (decisions) у области ЗСБП. На промену назива заједничке акције Уније
у одлуке Савета (Councli Decisions) указује и Mattelaer Alexander: The CSDP Mission
Planning Process of the European Union: Innovations and Shortfalls, in: Vanhoonacker,
Sophie, Hylke Dijkstra and Heidi Maurer (eds), исто.
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Заједничке одлуке се односе на предузимање координиране зајед�
ничке акције чланица Уније и ангажовање заједничких ресурса да би се
остварили циљеви заједничке спољне, безбедносне и одбрамбене поли�
тике. Оне се доносе (усвајају) у ситуацијама које захтевају да ЕУ, умес�
то једноставног усвајања политичког става, предузме „оперативну ак�
цију”. Одлуке о заједничкој акцији (операцији/мисији) усваја Савет ЕУ у
складу са процедурама доношења одлука. У принципу, одлуке у области
ЗСБП/ЗБОП, нарочито ако имају и одбрамбене (војне) импликације до�
носе се једногласно. С обзиром на то да је свака акција специфична по
циљу, обиму, средствима на располагању Унији, условима у којима се
спроводи и по трајању, за сваку се мора донети посебна одлука, која ће
узети у обзир специфичности одређене акције на коју се односи.
Заједничке стратегије као инструмент ЕУ у области ЗСБП уведе�
не су Амстердамским уговором о ЕУ, са циљем да се на уређен начин
прикажу свеобухватни средњорочни и дугорочни погледи ЕУ у одно�
су на најзначајнија спољнополитичка и безбедносна питања, дефини�
шу циљеви, приоритети и ресурси за њихово остваривање. Заједничке
стратегије усваја Европски савет на препоруке Савета ЕУ за оне области,
земље и регионе у којима ЕУ има посебне интересе.
Од ступања на снагу Амстердамског уговора (1999. године) усвоје�
но је више заједничких стратегија, као што су Стратегија европске без�
бедности (Брисел, децембар 2003), стратегије за Русију (Келн, јун 1999),
Украјину (Хелсинки, децембар 1999), регион Медитерана (Феира, јун
2000), Стратегија борбе против тероризма (Брисел, 2004), Стратегија
унутрашње безбедности ЕУ (Брисел, 2010) и друге. У области општег
спољнополитичког наступа према окружењу ЕУ развијене су три по�
себне стратегије: Стратегија стабилизације и приближавања, Стратегија
проширења и Европска политика (стратегија) односа према суседству.
4.2. Стратегија европске безбедности
Један од битних недостатака у области заједничке безбедности, не�
колико година од успостављања ЕБОП, био је недостатак основног зајед�
нички усаглашеног безбедносног концепта – стратегије безбедности.153
Међутим доношење заједничког стратегијског документа у области
ЗСБП није ишло једноставно и брзо. Поред ограничења из чињенице да
ЗСБП спада у област сарадње, израду ЕСБ пратиле су и друге тешкоће
везане за:
На формулисању и усвајању заједничког концепта приступа европској без�
бедности нарочито је инсистирао Хавијер Солана, тада Високи представник ЕУ за
Заједничку спољну и безбедносну политику.
153
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− постизање опште европске сагласности о документу којим се
обједињују веома различите безбедносне традиције, а чија амби�
ција није само очување европске безбедности, него и спремност
за шире заједничке међународне акције под вођством Уније;
− превладавање сумњи да она не представља слабљење и конку�
ренцију трансатлантској вези, нарочито ако се има у виду да је
њено усвајање уследило управо у време одбијање неких кључ�
них чланица ЕУ да подрже америчку акцију у Ираку и
− одређивање приоритета претњи, с обзиром на различита иску�
ства и интересе чланица ЕУ.
Због тога је Европска унија формулисала и усвојила заједничку, Ев�
ропску стратегију безбедности – ЕСБ (European Security Strategy – ESS),
тек деценију после оснивања, 12. децембра 2003. године.154
Циљ Европске стратегије безбедности је уједначавање приступа чланица
ЕУ европској безбедности и стварање доктринарног оквира, који је истовре�
мено довољно широк да обухвати стратегијске интересе чланица и довољно
динамичан и прецизан да усмери развој заједничке безбедносне и одбрамбене
политике на области и на начине који ће омогућити успешно очување европске
безбедности и адекватан међународни безбедносни наступ ЕУ.
Стратегија садржи три целине: (1) Безбедносно окружење, (2) Стра�
тешке циљеве и (3) Политичке импликације за Европу. Први део полази од
констатације „да су сви аспекти унутрашње и спољне безбедности међу�
зависни”. Према ЕСБ, главне претње европској и међународној безбед�
ности долазе првенствено од: (1) тероризма; (2) неконтролисаног ширења
ОМУ; (3) регионалних сукоба; (4) нестабилних државних режима, тј. сла�
бих држава и (5) организованог криминала. У образложењу претњи Стра�
тегија укључује широки спектар утицаја, као што су различити аспекти
глобализације и незаобилазне чињенице „да у већем делу света у развоју,
сиромаштво и болести изазивају велике патње и доприносе повећању
безбедносних ризика”. Тероризам, ширење ОМУ и њихова спрега, нагла�
шени су као главна претња европској и међународној безбедности, док
су „пропале државе и организовани криминал” убројани у кључне реги�
оналне претње. Истиче се да „организовани криминал може да поспеши
слабљење државних структура”, а „профит који се остварује у трговини
драгим камењем, опојним материјама и наоружањем може да проузрокује
сукобе у другим деловима света”.
”A Secure Europe in a Better World” Стратегија европске безбедности је ус�
војена 12. децембра 2003. Интернет: www.europa-eu.org/doc/ess. Доступно у Antonio
Missiroli, ”From Copenhagen to Brussels. European defence: core documents, Volume IV”,
Chaillot Paper 67, ISS EU, December 2003, pp.106–109. На српском језику, Стратегија ев�
ропске безбедности − Безбедна Европа у бољем свету, ISAC Fond, Београд, 2006.
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Други део почиње навођењем стратегијских циљева супротстављања
претњама. Као први циљ, „ЕУ је посвећена достизању универзалног
придржавања међународних споразума, јачању уговора и верификацији
њихових одредби”. Други циљ је „изградња безбедности у суседству
Европске уније”. У констатацијама о Балкану истиче се да су европске
интеграције стратегијски циљ, али и подстицај за реформе. Трећи стра�
тегијски циљ је „стварање међународног поретка заснованог на делот�
ворном мултилатерализму”, под окриљем УН.
Трећи део се односи на јачање способности Уније за аутономније ан�
гажовање у политичко-безбедносним питањима Европе. У њему се ис�
тиче да Унија мора да изграђује пун спектар инструмената за управљање
кризама и превенцију конфликата, те да у ту сврху „користи средства и
инструменте која су на располагању Европској унији”. То обухвата по�
литичка, дипломатска, војна и цивилна средства, трговину, економију
и активности у функцији развоја. Посебан нагласак стављен је на спо�
собност Уније да делује и пре него што се стање на кризним подручјима
погорша, чим се појаве индикатори кризе.
Стратегија потенцира регионални приступ решавању проблема и
криза: „ЕУ су потребне кохерентне политике за регионе, посебно при�
ликом решавања сукоба”, јер се „проблеми ретко решавају на једнодр�
жавној основи и без региона”. Што се трансатлантских односа тиче, циљ
је „уравнотежено партнерство са САД”, због чега ЕУ мора да развија
унутрашње јединство и адекватне способности за заједнички наступ са�
везника. Наглашава се, такође, да је „Русија важан фактор безбедности и
просперитета” Европске уније и да „поштовање заједничких вредности
може да допринесе напретку према стратегијском партнерству”.
Тежиште ЕСБ је тако на борби против тероризма и других актуелних
изазова, изградњи безбедности у непосредном суседству (Западни Бал�
кан, Кавказ, Блиски исток, Медитеран) и изградњи међународног порет�
ка заснованог на ефикасном мултилатерализму.
На усвајање ЕСБ гледано је различито, од подршке „правој мери” у
погледу безбедносне улоге ЕУ, до критика минимизирања њене улоге.
Наравно, није било очекивања да је документ савршен и непроменљив,
већ да је, као и сва документа чије је исходиште „збиљска стварност”,
и ЕСБ подложна повременим ревизијама, доградњи и прилагођавању.
Прва, до сада и једина анализа примене ЕСБ извршена је пет годи�
на после њеног доношења. Децембра 2008. године Европски савет ус�
војио је Извештај о спровођењу ЕСБ, који садржи и сугестије за њено
унапређење.155 У извештају се констатује да кључне претње европског и
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глобалној безбедности нису превазиђене ни током протеклих пет година
од усвајања ЕСБ. Ипак, редослед главних безбедносних претњи је неш�
то измењен. Као прва претња наводи се неконтролисано ширење ОМУ,
другу представљају тероризам и организовани криминал, трећа је угро�
жавање информационо-технолошких система (тзв. сајбер криминал) и
критичне инфраструктуре, четврто су претње енергетској безбедности
и пето климатске промене, по први пут наведене као извор претњи.
Други део извештаја односи се на актуелне и будуће напоре ЕУ у
обезбеђењу сопствене и шире међународне безбедности. Истиче се да су
досадашњи заједнички напори били оправдани, али да чланице и ЕУ у
целини морају да повећавају и шире своје ангажовање. Поред постојећег
деловања, морају се ангажовати и на супротстављању новим претњама
као што је пиратство на морима и недозвољена трговина лаким наору�
жањем, минско-експлозивним направама и слично.
У трећем делу извештаја истичу се правци даљег заједничког безбед�
носног ангажовања чланица и ЕУ као целине. Нарочито се наглашава
потреба за већом ефикасношћу и јачањем капацитета (способности) за
одговор на актуелне и будуће изазове и претње, као и потреба за јачањем
сарадње са суседством, партнерима и наставком изградње ефикасног
мултилатерализма.
4.3. Војни и цивилни капацитети ЗБОП
Један од највећих изазова за ЗБОП (ЕБОП), од њеног успостављања
1999. године, био је „како пронаћи адекватне ресурсе којима би она ефикас�
но испуњавала своју улогу и доприносила међународној безбедности”.156
У дефинисању капацитета које Унија треба да има на располагању за
спровођење ЗБОП пошло се од већ утврђених потреба („Петерсбершких
задатака”) и од постојећих, реално расположивих капацитета чланица.
Такође, узето је у обзир да савремене безбедносне кризе нису увек војне
или чисто војне. Њихово управљање намеће потребу за ангажовањем
војних, али све чешће и широког спектра невојних (цивилних) капаци�
тета, нарочито у постконфликтном периоду криза, као и за регулисање
криза изазваних различитим врстама невојних чинилаца. Чланице ЕУ
располажу изузетним цивилним потенцијалима, па њихово укључи�
вање у спектар способности Уније за регулисање криза представља њену
in a Changing World, Brussels 11 December 2008. doc S 407/08. Tekst u Handbook on CSDP/
The Common Security and defence Policy of The European Union/Anexx 3, ed. Jochen Rehrl
and Hans-Bernhard Weisserth, The Federal Ministry of Defence and Sports of The Republic
of Austria, Wienna, 2010.
156
European Security and Defence Policy: the first ten years (1999−2009), исто, стр. 69.
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значајну компаративну предност. Искуства из регулисања криза деве�
десетих година показала су велики дефицит невојних способности свих
актера управљања кризама. Унија се определила за успостављање вој�
них и врло широког спектра цивилних снага, како би могла адекватно
и свеобухватно да одговори на различите типове криза у свим фазама
њиховог регулисања.157
Узимајући у обзир изнете чињенице и околности, као и друге ути�
цаје, на Самиту ЕУ у Хелсинкију, децембра 1999, утврђен је главни оквир
војних капацитета које Унија треба да има на располагању до 2003. годи�
не (Headline Goal 2003).158 Убрзо затим, на Самиту ЕУ у Феири, утврђен
је и главни оквир цивилних способности којима, такође путем допри�
носа чланица, треба ситуирати Унији до 2003. године.159 Временом, са
променама микро и макропараметара безбедности у Европи и свету, са
развојем и ширењем Уније, првопостављени циљеви развоја војних и
цивилних способности су допуњавани и прилагођавани. Током 2004.
године постављени су нови, додатни циљеви развоја капацитета ЗБОП,
и то: војних до 2010. године – „Главни циљ 2010” (Headline Goal 2010),160
и цивилних до 2008. године – „Главни цивилни циљ 2008” (Headline
Civilian Goal 2008)161.
После деценије заједничког рада и напора чланица у оквиру ЗСБП/
ЗБОП, ЕУ има на располагању респективне војне и цивилне капацитете
за широк спектар мисија и задатака у служби мира и безбедности. Међу�
тим, анализе и пракса ангажовања показују да они и даље нису у сраз�
Опредељење Уније и чланица за развој свеобухватних капацитета касније је
трансформисано у знатно шири став у ЕУ о свеобухватном приступу (Comprehensive
Approach − CA), који укључује политичка, дипломатска, економска, војна и друга
средства и инструменте. О овом приступу видети у: ”Towards a CA – The Operating
Implications”, Council of the EU, doc. 9830/10, May 2010. Интернет: http://www.consilium.
europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/9830.pdf
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Presidency Conclusions Helsinki European Council (uz koje je priključen ANEX
IV sa dva Predsednička izveštaja, kao dodaci 1 i 2), Helsinki, December 1999. 10-11/SN
300/99. Такође доступно на интернету http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/ACFA4C.htm.
159
Presidency Conclusions Santa Maria Da Feira European Council 19 and 20 June
2000, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Feira%20European%20CouncilPresidency%20conclusions.pdf.
160
Declaration on European Military Capabilities, донета на Конференција ми�
нистара одбране чланица ЕУ, 22 новембра 2004 у Бриселу, под истим насловом на:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms.pdf.
161
Детаљније о „Цивилном главном циљу 2008” видети у, Agnieszka Nowak,
”Civilian crisis management within ESDP”, in Agnieszka Nowak (ed.), ”Civilian crisis
management: the EU way”, Chaillot Paper no. 90, EU Institute for Security Studies, Paris,
June 2006.
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мери са потенцијалима, интересима и потребама Уније. Отуда су развој
и јачање војних и цивилних капацитета ЗСБП/ЗБОП предмет сталне
пажње и разматрања свих релевантних институција ЕУ и чланица. Ев�
ропски савет најмање једном годишње разматра извештаје Савета ЕУ о
напретку у овој области. Остале институције, тела и органи Уније, на�
длежни за ЗБОП, непосредно и кроз сарадњу са ресорним институција�
ма држава чланица раде на унапређењу војних и цивилних капацитета
ЗБОП. Такође, у ЕУ је 2004. године успостављена Европска агенција за
одбрану, као посебна наменска структура за развој и унапређење војних
и цивилних капацитета ЗБОП.162 Развој капацитета ЗБОП је и предмет
значајне НАТО пажње, посебно држава које нису чланице Уније (САД,
Турске, Норвешке). Две организације врше непрекидно усаглашавање
потреба и развој капацитета за управљање кризама, нарочито војних.
У том циљу успоставиле су заједничку Групу за координацију и развој
војних капацитета.
Може се очекивати да ће ЕУ и чланице наставити јачати заједничке капа�
цитете и способности за делотворно спровођење интереса и циљева утврђе�
них у оквиру ЗБОП, прилагођавајући њихову физиономију и квалитет захте�
вима за успешан одговор на постојеће и нове безбедносне изазове, ризике и
претње, с једне, и могућностима њихове одрживости, с друге стране.
4.3.1. Војни капацитети ЗБОП
Војне капацитете на које ЕУ може да рачуна у управљању безбед�
носним кризама и за друге задатке (операције и мисије) предвиђене од�
редбама тачке 1. члан 42. и тачке 1. члан 43 Лисабонског УЕУ, чине: (а)
командно-штабне структуре, (б) војне снаге (појединачни национални
и мултинационални војни састави) и (в) агенције и инфраструктура у
области заједничке безбедности и одбране.
Генерално, основна карактеристика војних капацитета на распола�
гању ЕУ је да су у „миру” (време дезангажовања) претежно у надлеж�
ности националних војних власти, а тек по потреби (захтеву) од ЕУ (по
одлуци о предузимању одређене мисије/операције) стављају се у њену
надлежност, односно ангажују се у одговарајућим мисијама/операција�
ма под вођством ЕУ. Већи део војних снага које чланице стављају на рас�
полагање ЕУ јесте да имају двојну намену (неке и вишеструку) – као сна�
ге у НАТО, у ЕУ, за националне задатке одбране и безбедности, а често и
као снаге које партиципирају у операцијама тзв. коалиција (коалиционе
снаге). У погледу првенства ангажовања снага које имају вишеструку
намену, најчешће, првенство има НАТО.
162

Ова агенција детаљније је приказана у претходном поглављу.
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У Европској унији се чине напори да се утврде и усвоје заједнички
концепти и доктрине употребе снага, али због компликованих процеду�
ра и већ постојећих националних и НАТО концепата усаглашавање око
ових докумената тече споро. До сада је усаглашен део војних концепата, и
то: Војни концепт брзог одговора, 22. јануар 2003 (Military Rapid Response
Concept), Концепт борбених група ЕУ, 18. јуни 2004/2. октобар 2006 (EU
Battle Group Concept), Концепт брзог одговора поморских снага, 15. но�
вембар 2007 (Maritime Rapid Response Concept) и Концепт брзог одговора
ваздухопловних снага, 21. децембар 2007 (Air Rapid Response Concept).163
Унија нема израђену војну стратегију, стратегију одбране и стратегијске
концепте интегрисаних операција. Концепти операција под вођством
Уније утврђују се за сваку операцију посебно. Такође, у оквиру ЕУ/ЗБОП
нису развијени критеријуми и стандарди евалуације способности (оцењи�
вања) војних снага стављених на располагање Унији, већ се као норма�
тиви у овом смислу користе одговарајући стандарди утврђени у НАТО.
У погледу сталних система командовања, контроле, комуникација, осма�
трања (извиђања) и обавештавања (тзв. Система C2(3)I), изузев јединице
за рано упозорење (у оквиру Ситуационог центра) и Оперативног центра
Војног штаба, задуженог за везу и надгледање текућих операција, ЕУ се у
операцијама које предводи углавном ослања на системе НАТО и капаци�
тете чланица (претежно носиоце команде одређене операције).
(а) Командно-штабне структуре
Европска унија нема ни на једном нивоу сталне команде војних сна�
га у њеној непосредној надлежности као део структура ЗБОП. Команде
операција које предводи ЕУ и команде снага које у њима учествују ус�
постављају се за сваку операцију посебно, на један од три начина који
су већ описани. ЕУ у својој непосредној надлежности нема ни сталне
оперативне штабове снага, тако да и њих, исто као и команде операција
и снага, одређује за сваку операцију посебно. У целокупној институци�
оналној структури ЕУ, надлежној за ЗБОП, постоје само два стална војна
тела на стратегијском нивоу: Војни комитет и Војни штаб.
Војни комитет је највише стално војно тело у ЕУ, али нема функцију
оперативног војног командовања снагама ЕУ.164 Поред осталих функ�
Концепти војних снага на располагању ЕУ, могу се наћи на интернету: Military
Rapid Response Concept, http://www.statewatch.org/news/2009/apr/eu-council-militaryrapid-response.pdf, EU Battle Group Concept, http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/
Battlegroup1DefenseandSecurity.pdf, Air Rapid Response Concept, http://bapex08-gb.overblog.com/pages/Air_Rapid_Response_Concept-848066.html и Maritime Rapid Response
Concept, http://www.chens.eu/products/ENV%202025.pdf.
164
Војни комитет ЕУ успостављен је одлуком Савета ЕУ, 21. јануара 2001.
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ција, као војно представничко тело држава чланица Уније, има улогу
форума за консултације, сарадњу и усаглашавање ставова о развоју и
унапређењу војних снага на располагању ЕУ и учествује у утврђивању
заједничког приступа решавања криза са војног аспекта. У конкретним
војним операцијама ВК је прва и једина војна инстанца ЕУ изнад ко�
манданта операције када се реализује аутономно, без коришћења НАТО
ефектива. У општем смислу политичке контроле и стратегијског упра�
вљања операцијама, свим операцијама ЕУ, у име и према одлукама Саве�
та ЕУ, руководи Политичко-безбедносни комитет ЕУ, док Војни комитет
има улогу војносаветодавног органа ПБК, а тек уз његову сагласности
врши одређено (ограничено) усмеравање, контролу и помоћ команди
војне операције. Дакле, ВК није војностратегијска команда у оквиру вој�
не структуре ЗБОП, али има веома значајну улогу у планирању и развоју
војних снага и планирању и реализацији војних операција под вођством
ЕУ. Улога ВК у операцијама под вођством ЕУ, које се реализују ослон�
цем на ефективе НАТО (штабове и средства), знатно је умањена самом
чињеницом да таквом операцијом, у складу са споразумом Берлин плус,
командује европски официр са високом функцијом у Савезничкој ко�
манди за операције (најчешће заменик команданта савезничких снага),
а командно-штабна структура и систем командовања таквих операција
успостављају се у оквиру једне од Команди здружених снага НАТО.
(б) Војне снаге
Европска унија нема сталне сопствене војне снаге. Међутим, Унија
има доступне војне јединице националних снага чланица, као и одређене
мултинационалне војне снаге (формиране међудржавним споразумима
дела чланица ЕУ), које су јој чланице путем добровољних доприноса, у
складу са утврђеним потребама за војним капацитетима и способности�
ма за реализацију ЗБОП, ставиле на располагање. Део мултинационалних
снага на располагању ЕУ формиран је још у оквиру ЗЕУ, као наменске сна�
ге за учешће у колективној одбрани Алијансе и спровођење „Петерсберш�
ких задатака”, а део је успостављен касније, током последње деценије, као
одговор на појаву нових безбедносних претњи и потребе за хитним реа�
говањем на угрожавање европског и међународног мира и безбедности.
Потребне војне снаге и снаге које ЕУ реално има доступне на рас�
полагању воде се у посебним прегледима или каталозима снага: катало�
гу потреба (Requirements catalogue) и каталогу доприноса чланица (Force
г одине, (Council Decision of 22 January 2001 setting up the Military Committee of the
European Union (2001/79/CFSP)), доступно на: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cmsUpload/l_02720010130en00040006.pdf,
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catalogue), који је, у ствари, преглед стварно постојећих војних снага на
које ЕУ може да рачуна за потребе ЗБОП. Због честог раскорака између
потребних и снага које чланице стављају на располагање ЕУ утврђују се
и листе или прегледи недостајућих војних снага и њихових способности
(Identification of shortfalls). Ради праћења ефикасности превазилажења
квантитативних и квалитативних недостатака војних капацитета, под�
стицаја за отклањање недостатака и избегавања дуплирања капацитета,
у ЕУ се континуирано води и каталог унапређења или прогреса војних
способности ЕУ (Progress Catalogue). Сви ови каталози, укључујући и оце�
ну (евалуацију) способности војних снага на располагању ЕУ, воде се у
Одељењу за развој концепата и способности ВШ ЕУ, које има три одсека:
за концепте, за капацитете снага и за вежбе, обуку, анализе и евалуацију.
Војне снаге које ЕУ има на располагању условно се могу разврстати
у две категорије: Снаге за брзо реаговање (често називане и Европске
снаге за брзо реаговање – ЕСБР) и Борбене групе ЕУ.165
Снаге за брзо реаговање
Ову категорију снага чине војни састави (јединице), средства и
објекти сва три вида (компоненти) војних снага, које су државе чланице
ЕУ, појединачно или као заједничке мултинационалне саставе, ставиле
на располагање ЕУ за реализацију задатака утврђених Петерсбершком
декларацијом, Европском стратегијом безбедности, „Главним циљем
2010” и Лисабонским уговором.
(1) Копнена компонента
То је најбројнији вид војних снага на располагању ЕУ (око 100.000
људи), а чине их мултинационални састави – Еврокорпус, Европске
мултинационалне снаге групе евромедитеранских држава чланица ЕУ
(EUROFOR) и више мањих мултинационалних и једнонационалних вој�
них састава.
Еврокорпус (EUROCORPS) је формиран 1992. године, као стални
мултинационални војни састав ЗЕУ, за задатке учешћа у колективној од�
брани НАТО и задатке ЗЕУ у европској безбедности. Државе чије војне
јединице учествују у снагама овог корпуса су Белгија, Француска, Не�
мачка, Луксембург и Шпанија. Још седам држава чланица ЕУ и НАТО
(Аустрија, Грчка, Италија, Пољска, Румунија, Турска и САД) пријави�
ле су део својих јединица као допринос Еврокорпусу. За сада оне имају
Категоризација је дискутабилна због нејасне дефиниције ове категорије снага
у ЕУ, и зато што се не ради о сталним снагама, издвојеним и наменски успостављеним
првенствено за потребе ЕУ, него о снагама које су претежно двојне намене − као ЕСБР
и истовремено у саставу НАТО снага у високој спремности (HRF) или снага одговора
(NRF), при чему НАТО има првенство у њиховој употреби.
165
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само официре за везу у штабу корпуса. Достизање оперативне способ�
ности Еврокорпуса проглашено је 1995. године. Од 2000. године, у ок�
виру трансфера војних капацитета и способности ЗЕУ у надлежност ЕУ,
Еврокорпус постаје основна војна мултинационална јединица на распо�
лагању ЕУ.
Структура Еврокорпуса
• Команда (Стразбур, Француска): командант, командна група,
штаб, логистички батаљон за подршку, четири национална деташ�
мана за подршку командовању и штаб мултинационалне бригаде
за подршку командовању. Стални састав команде има око 900 вој�
ника и официра и 70 цивилних лица.
•Б
 орбене јединице: француско-немачка бригада, француске снаге (ја�
чине једне дивизије), немачке снаге (јачине дивизије), белгијске сна�
ге (две бригаде), шпанске снаге (две бригаде) и снаге Луксембурга
(извиђачка чета) интегрисане у белгијске снаге у саставу корупса.
• Јединице за непосредну борбену подршку.
• Јединице за обезбеђење борбене подршке.
• У пуном саставу корпус има око 56.000 припадника.
Политичко-војно вођство корпуса врши Заједнички комитет, кога
чине начелници генералштабова партиципирајућих држава и поли�
тички директори (ранг државних секретара) из министарства спољних
послова држава оснивача Еврокорпуса.166
Мултинационалне снаге групе чланица ЕУ, декларисане као Европске
снаге (EUROFOR), основале су Француска, Италија, Шпанија и Португа�
лија, заједничком декларацијом од 15. маја 1995. године, као наменске ев�
ропске снаге за „Петерсбершке задатке”. Од сталног састава EUROFOR има
само мање мултинационално језгро – Штаб европских снага (EUROFOR
Headquaters) са седиштем у Виа Аретини (Фиренца, Италија), док се пар�
тиципирајуће јединице (бригаде) у време дезангажовања налазе на матич�
ним локацијама у надлежности националних снага.167
Поред Еврокорпуса и EUROFOR-a, према каталогу снага, на основу
пријаве појединачних држава чланица ЕУ168 или групе држава, затим на
основу споразума ЕУ–НАТО и билатералних споразума ЕУ са појединач�
Детаљније о Еврокорпусу, интернет, http://www.eurocorps.org/.
Детаљније о Еурофор-у, интернет, http://www.eurofor.it/.
168
На пример као допринос „Главном циљу” војних снага на располагању ЕУ,
В. Британија је пријавила (ставила на располагање), „од случаја до случаја” (зависно
од потреба) војне снаге јачине око 12.500 војника сва три вида (до 3 бригаде КоВ, једне
ваздушно десантне бригаде једне амфибијске бригаде, 18 ратних бродова и 72 борбена
авиона). Интернет: http://www.armedforces.co.uk/mod/listinga/lo23.html.
166
167
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ним европским државама чланицама и нечланицама ЕУ, Унији су за опе�
рације које она предводи доступне и следеће снаге: Стална бригада групе
европских земаља високе готовости (SHIBRIG – Stand by High Readiness
Brigade); Бригада групе земаља Југоисточне Европе (SEEBRIG – SouthEastern Europe Brigade); део Немачко-холандског корпуса (једна брига�
да) и више јединица (еквивалента батаљона) за специјалне операције,
борбену подршку, војно-полицијске и задатке заштите снага, транспорт,
логистику и друге задатке, из готово свих чланица ЕУ, појединачно.
(2) Ваздухопловна компонента
Ваздухопловне снаге доступне ЕУ за операције под њеним вођством
ставиле су: Белгија, Холандија, Француска, Немачка, Италија, Шпа�
нија и Велика Британија. У односу на потребне снаге, према „Главном
циљу” развоја војних способности, Унија има доступан планирани број
од око 300 борбених авиона и 10 авиона из система за рано упозорење
(AWACS), са потребном опремом и средствима. Међутим, све ове снаге
првенствено су у надлежности националних војних команди, а на рас�
полагање ЕУ се стављају по потреби.
На нивоу ЕУ формирани су центри за координацију и обједињавање
употребе ваздухопловних борбених и помоћних снага.
• Европска ваздухопловна група – ЕВГ (European Air Group – EAG),
коју чине: Белгија, Француска, Немачка, Италија, Холандија, Шпа�
нија и В. Британија. Седиште ЕВГ је у В. Британији. Њен основни
циљ је подизање нивоа интероператибилности РВ земаља чланица,
развој капацитета, ПВО, пружање услуга у ваздухопловном транс�
порту, укључујући и пуњење авиона горивом у ваздуху, заједничке
припреме официра за дужности у мултинационалним командама
и оперативним центрима и други.
• Европски центар за координацију ваздухопловног транспорта ЕУ
(European Airlift Centre – EAC), формиран од истих чланица ЕВГ,
као њен део, али са седиштем у Ајндховену (Холандија). Основни
задатак EAC је рационализација, координација и планирање упо�
требе коришћења расположивих ваздухопловно-транспортних ка�
пацитета и авио-цистерни земаља чланица.
Важно је истаћи да се команде ваздухопловних снага, које се укљу�
чују у операције под вођством ЕУ, успостављају за сваку операцију
посебно, претежно од националних ваздухопловних команди члани�
ца Уније (према прегледу доприноса) или у оквиру једне од команди
ваздухопловних снага развијених као сталне у оквиру Здружених ко�
манди снага НАТО, када се операција изводи ослонцем на ефективе
Алијансе.
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(3) Поморска компонента
Основне снаге поморске компоненте на располагању ЕУ
• Европске поморске снаге (EUROMAFOR), формиране од истих ев�
ромедитеранских држава чланица ЕУ (Француске, Италије, Шпа�
није и Португалије) и истом декларацијом (15. маја 1995. године)
као EUROFOR. Од 2001. године учешће у EUROMAFOR понудиле
су Турска и Грчка, које имају своје представнике са статусом пос�
матрача у команди ових снага. EUROMAFOR броје око 15.000 вој�
ника (рачунајући све поморске и амфибијско-десантне формације,
укључујући и одговарајуће снаге за подршку) и имају око 70 бродо�
ва различите намене. Немају посебан заједнички штаб, већ се ко�
ординација активности обавља по систему ротације националних
штабова учествујућих држава, као заједничког штаба.
• Шпанско-италијанске амфибијске снаге (SIAF), јачине амфибиј�
ско-десантне бригаде.
• Британско-холандске амфибијске снаге (BNAF), исте јачине.
Поред ових снага, за координацију и планирање поморског транс�
порта за потребе снага ЕУ успостављен је Поморско-транспортни коор�
динациони центар (Sealif Coordination centre – SCC) са седиштем у Ајн�
дховену (Холандија).
Борбене групе ЕУ
Идеја о успостављању борбених група на располагању Европској
унији покренута је 2003. године, као одговор чланица Уније на пораст
изазова европској и широј међународној безбедности, који захтевају ре�
аговање војних снага у што краћем року.169 До краја исте године ВШ ЕУ
разрадио је Концепт БГ,170 са којим се сагласио ВК ЕУ, а Савет ЕУ увр�
стио је успостављање БГ у нови циљ развоја војних способности Уније
до 2010. године.
Јуна 2004. године Европски савет се, у оквиру сагласности на ново�
постављени „Главни циљ 2010”, сагласио са Концептом и развојем БГ као
једним од кључних елемената нових војних способности Уније.171 Кон�
кретна одлука о отпочињању, са формирањем БГ за потребе ЗСБП/ЕБОП,
Идеја је потекла са Француско–Британског самита одржаног у Тукеу (Le
Touquet), 3. фебруара 2003. године.
170
EU Battle Group Concept http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/
Battlegroup1DefenseandSecurity.pdf
171
Council of the European Union, General Affairs and External Relations Council,
Headline Goal 2010, Brussels, 17 May 2004, endorsed by the European Council, Brussels,
17-18 June 2004. Доступно на интернету: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cmsUpload/2010%20Headline%20Goal.pdf.
169
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донета је на министарској Конференцији о доприносу војним способно�
стима, одржаној у Бриселу 24. новембра 2004. године. Тада је планирано
да чланице ЕУ, појединачно или на принципу подрегионалне сарадње, до
краја 2007. године формирају 13 БГ на располагању ЕУ. Свака БГ треба
да броји око 1.500 војника, из свих видова војних снага (КоВ, РВ и РМ),
опремљених и оспособљених за брз размештај и извођење средње тешких
операција управљања кризама. Борбене групе треба да буду способне да
се распореде у области ангажовања („у кругу полупречника до 6.000 km од
Брисела”) за 5–15 дана и да могу самостално да се одрже у операцијама до
30 дана, а са подршком до 120 дана. Намера је да се брзим распоредом БГ
отклоне последице немогућности брзог развоја ЕСБР. Према почетној за�
мисли, формирање БГ треба да се реализује у две фазе. У првој, 2005–2006.
године, формирале би се БГ са почетним оперативним могућностима
(Initial Operational Capability), а у другој, до краја 2007. године, све БГ тре�
ба да достигну пуну оперативну способност (Full Operational Capability).
Операционализацијом ове одлуке, већ до новембра 2005. године ор�
ганизацијски је успостављено 13 БГ. До јануара 2007. године формирана
је још једна БГ, а већи број раније формираних достигао је оперативну
способност за ангажовање према захтевима Концепта БГ. Од 1. јануара
2007. године на нивоу ЕУ је уведено „дежурство” по две БГ у „стању шес�
томесечне приправности за оперативну употребу”. До 2009. године опе�
ративну способност достигло је укупно 14 БГ, а формирано је још 3 БГ,
чија ће оперативна способност бити процењена у наредном периоду.
После формирања, а пре преузимања дужности „БГ у приправности”,
свака борбена група мора да спроведе врло захтевну појединачну и зајед�
ничку обуку. Обука БГ завршава се заједничком вежбом (свих партици�
пирајућих јединица БГ), која је истовремено и провера и сертификација
њене оспособљености за ангажовање у операцијама под вођством ЕУ.
Критеријуми за проверу оспособљености БГ идентични су стандарди�
ма којима се утврђује борбена способност НАТО снага одговора (NATO
Resonse Force – NRF), док провером руководи Војни штаб ЕУ.
За сада нема искустава из употребе БГ у војним операцијама јер још
ниједна није употребљена. Међутим, само њихово формирање допри�
носи јачању европске безбедности, нарочито ако их формирају државе
из истог подрегиона. Заједнички рад на њиховом успостављању, обуци
и одржавању борбене спремности доприноси јачању регионалног пове�
рења и сарадње.
Значајан проблем у изградњи војних способности ЕУ потиче од недос�
татка дугорочних стратегијских планова. Због тога постоји ризик да ће на
једној страни бити превише средстава и способности које нису потребне,
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док ће стварне потребе бити у недостатку. Такође, због разлике у способ�
ностима међу чланицама ЕУ проблем сарадње може се увећавати, јер ће
чланице са јачим капацитетима форсирати виши ниво сарадње. Отуда се
још увек не може дати ни процена утицаја одредби најновијег УЕУ (тачка
6, члан 42) којима се управо предвиђа таква могућност кроз успостављање
сталне структурисане сарадње. Да ли оваква сарадња наговештава могуће
пукотине (раслојавања) у ионако недовољно изграђеној и стабилизованој
војној структуру ЗБОП, можда успостављање чвршћег војног језгра у ок�
виру ЗБОП, или ће остати само могућност, остаје да се види.
4.3.2. Цивилни капацитети и способности
Процес развоја цивилних капацитета за управљање кризама на рас�
полагању Унији почиње са успостављањем ЗБОП (1999. године), од�
носно утврђивањем главних потреба ЕУ за цивилним капацитетима на
Самиту у Хелсинкију (децембар 1999) и њиховом детаљном елабора�
цијом кроз закључке Самиту ЕУ у Феири (јун 2000).
Први корак у процесу успостављања заједничких цивилних капаци�
тета у оквиру ЗБОП било је утврђивање прегледа постојећих цивилних
ресурса, националних и у надлежности Уније, који могу бити коришће�
ни у регулисању криза са цивилног аспекта. То је био и примарни циљ
Акционог плана невојног управљања кризама, усвојеног на Самиту ЕУ у
Хелсинкију.172 Други циљ Акционог плана био је да се у што краћем року
утврде потребе ЕУ за заједничким невојним капацитетима и начини/ме�
ханизми на које би јој такви капацитети били доступни.
После низа консултација и усаглашавања између чланица и институ�
ција Уније, на Самиту ЕУ у Феири (2000) утврђене су конкретне области,
врсте и величина цивилних капацитета за управљање кризама, које би
требало комплетирати на располагању Унији до 2003. године.173 Као што је
раније напоменуто, одређене су четири приоритетне области развоја зајед�
ничких цивилних капацитета: полиција (полицијске снаге), снаге за влада�
вину права, за цивилну администрацију и, за цивилну заштиту.
Полицијске способности (нарочито њихова брза распоредивост на
подручју кризе) идентификоване су као централни сегмент цивилних
капацитета Уније и цивилних операција управљања кризама под њеним
172
Annex 2 to Annex VI, Presidency Conclusions, European Council, Helsinki, 1011. december 1999, интернет: http://www.europarl.europa.eu/summits/hel2-en.htm
173
Appendix 3, Study on Concrete Targets on Civilian Aspects of Crisis management,
Presidency Conclusions Santa Maria Da Feira European Council, 19 and 20 June 2000, ин�
тернет: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Feira%20European%20CouncilPresidency%20conclusions.pdf.
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вођством. Утврђено је да би до 2003. године Унија требало да има на рас�
полагању 5.000 полицајаца, од којих би 1.000 требало да буде спремно за
ангажовање у року до 30 дана.
У погледу капацитета за остале области регулисања криза са ци�
вилног аспекта, наглашено је да чланице треба да припреме, одреде и
имају у спремности искусно људство за сваку од ових области, у складу
са пријавама доприноса заједничким цивилним капацитетима, које ће
за почетак водити Цивилни комитет.
Важан корак у даљој конкретизацији потребних цивилних способ�
ности Уније, нарочито у формулисању могућих сценарија, предста�
вљају закључци Европског савета са састанка у Ници (децембра 2000.
године).174 У концепту употребе полицијских снага у мисијама ЕУ јасно
су дефинисане разлике између два начина (типа) ангажовања полиције
у њима. Први су тзв. мисије ојачања (подршке), где полицијске сна�
ге ЕУ првенствено надгледају, саветују и обучавају локалне полицијс�
ке структуре на подручју операције. Такве мисије углавном захтевају
искусно људство полиције за обуку и организацију полиције. Други
начин ангажовања је у операцијама за успостављање јавног реда, без�
бедности, истражитељске радње и сл. Примењује се на подручјима где
не функционише локална државна и полицијска апаратура. Ради се о
сложенијим и безбедносно далеко ризичнијим полицијским задацима,
што захтева и другачије способности људства, средства и организацију
полицијских снага мисије. Овакве мисије намећу потребу блиске са�
радње (синергије) свих структура мисије – владавине права, судства,
затворског система, и структура за реконструкцију и успостављање
државне администрације. Због тога су чланице ЕУ позване да ојачају
(нарочито у квалитативном погледу) доприносе заједничким цивил�
ним капацитетима.
Циљеви развоја цивилних капацитета ЕУ у областима владавине
права, цивилне администрације и цивилне заштите утврђени су на Са�
миту ЕУ у Гетебургу (2001).175 Државе чланице преузеле су обавезу да
до 2003. године ставе Унији на располагање 200 службеника из области
владавине права и 2.000 људи оспособљених за цивилну заштиту у угро�
женим подручјима. Број експерата из области цивилне администрације
Annex II (Strengthening of European Union Capabilities for Civilan Aspects of
Crisis Management) to Annex VI Presidency Conclusions, Nice European Council Meeting,
7,8 and 9. december 2000, интернет: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressdata/en/ec/00400-r1.%20ann.en0.htm.
175
Presidency Report on European Security and Defence Policy, Annex to Presidency
Conclusions, European Council, Geteburg, 15–16. june 2001, http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00200-r1.en1.pdf
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није децидно утврђен, али је усаглашено да то буду првенствено струч�
на лица за регистрацију становништва, изборе, пореска питања, царине,
организацију здравства, социјалних служби и основне инфраструкту�
ре (енергија, вода, телекомуникације). Такође је усвојен нови Акциони
план, фокусиран на развој капацитета за стратегијско и оперативно пла�
нирање и вођење полицијских операција. У склопу спровођења Плана,
током 2001. године, у оквиру Секретаријата Савета ЕУ успостављена
је Полицијска јединица (Police Unit – PU), чија је основна намена била
вођење прегледа полицијских капацитета, планирање и усмеравање по�
лицијских мисија.
Међутим, и поред успостављања Цивилног комитета и Полицијске
јединице, питање планско-управних структура за цивилно управљање
кризама постало је ургентно током 2001. и 2002. године. Решење је нађе�
но успостављањем цивилно-војне ћелије (одсека) у оквиру ВШ ЕУ, за�
дужене за планирање и вођење и цивилних операција. Током неколико
наредних година показаће се да ни ово решење није могло да одговори
на комплексност захтева око организације и употребе цивилних снага.
До целовитијег решења дошло се тек са успостављањем посебне планске
структуре за Цивилно планирање и вођење капацитета (2007), у окви�
ру Секретаријата Савета, која је затим прешла у обједињену Европску
службу за спољно деловање (о чему је већ писано).
Будући да је ЕУ у потпуности опредељена да операције подршке
миру и безбедности предузима искључиво у сагласности и под манда�
том УН, и у сарадњи са другим међународним организацијама, као што
је ОЕБС, током друге половине 2003. године ЕУ је покренула иниција�
тиву за утврђивање оквира међусобне сарадње са УН и ОЕБС у мисија�
ма ЕУ. Заједничка Декларација УН–ЕУ о сарадњи у управљању кризама
потписана је 24. септембра 2003. године.176 Оквир сарадње ЕУ са ОЕБС
дефинисан је Закључцима Савета ЕУ од 17. новембра 2003. године.177 За�
тим, током наредних година, Европска унија је утврдила и више спора�
зума о принципима сарадње са другим међународним организацијама,
укључујући и невладине организације.
До краја 2003. године ЕУ је остварила битне претпоставке за успеш�
но извођење мисија управљања кризама са цивилног аспекта. Подсети�
мо, чланице су путем добровољних доприноса ставиле на располагање
цивилне капацитете (људство и ресурсе) у складу са идентификованим
Joint Declaration on UN-EU Cooperation in crisis management, Council
document 12510/03 (Presse 266).
177
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потребама за све четири области регулисања криза; успостављена је
база података ресурса и координациони механизам ангажовања; у Се�
кретаријату Савета ЕУ успостављена је Полицијска јединица (организа�
ционо-плански елемент полицијских операција); ПБК је усвојио конц�
епт којим су дефинисани типови цивилних операција; успостављени су
модалитети сарадње са више других земаља које нису чланице ЕУ а желе
да учествују и сарађују са ЕУ у цивилном управљању кризама и утврђен
је стални дијалог (размена мишљења и ставова) и оквир сарадње са УН и
ОЕБС у управљању кризама цивилним средствима.
У 2004. години појавиле су се нове околности и захтеви за доградњом
капацитета за цивилне операције ЕУ. Прво, усвајањем Европске страте�
гије безбедности (крајем 2003) знатно прецизније је дефинисано укљу�
чивање ЕУ као актера у регионалној и глобалној безбедности. Друго, ис�
куства из првих цивилних мисија ЕУ на Западном Балкану показала су
потребе за новим способностима цивилних снага. Треће, Унија је про�
ширена новим чланицама, које су донеле и нове капацитете и искуства у
реформама сектора безбедности.
Према подацима презентованим на Конференцији ЕУ о доприноси�
ма цивилним капацитетима (новембра 2004) у Бриселу, ЕУ је већ 2004.
године имала на располагању цивилно-полицијске снаге чак веће у од�
носу на пројектоване. Конкретно, имала је следеће цивилне капацитете:
– европске полицијске снаге – 5.761 полицајац (од којих је 1.000
у спремности за распоређивање у оквиру 30 дана);
– снаге за примену владавине права – 631 службеник (судије, са�
ветници и други);
– цивилна администрација – 562 експерта за успостављање ци�
вилних структура власти;
– снаге за Цивилну заштиту – око 4.988 оспособљених и оп�
ремљених припадника;
– снаге за надгледање (monitoring) – 505 људи и
– снаге за подршку специјалних представника ЕУ – 391 експерт
за области људских права, реформу сектора безбедности, разо�
ружање, реинтеграцију и др.
Величина цивилних капацитета на располагању ЕУ није битније
мењана. Међутим, анализе новонасталих изазова, на основу којих су раз�
рађивани сценарији могућих будућих цивилних операција ЕУ за регули�
сање криза, указивале су на већу захтевност, односно на потребу за кван�
титативним јачањем цивилних капацитета ЕБОП, пре свега у погледу
уједначености знања, вештина и поступака (компатибилности) људства
из одговарајућих сегмената цивилних снага. Друго, требало је превазићи
одређене баријере – политичке, за државе чланице и психолошке, за ци�
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вилно људство, везане за ангажовање у мисијама на удаљеним подручји�
ма (изван Европе). Наиме, већина националних полиција (искључујући
жандармерију) била је обучена, организована и припремљена за унутар�
територијалне задатке, у оквиру сопствене државе. Ангажовање изван,
нарочито у мешовитим мултинационалним формацијама, захтевало је
нове способности, посебно способност за ангажовање у оквиру интегри�
саних операција и амбијенту могућег непријатељског окружења. Било је
евидентно да ће нове цивилне мисије управљања кризама постати све
захтевније. Ситуације на кризним подручјима постају све конфузније, са
мноштвом различитих сукобљених актера (војних и паравојних форма�
ција, етноверских фракција, милитантних политичких група, различитих
криминалних организација, често у спрези са корумпираним органима
локалних власти и другим), што захтева далеко шири, интегрисани ци�
вилно-војни приступ. Дакле, искуства из првих цивилних мисија ЕУ и
чињенице о физиономији нових криза указивале су на потребу за додат�
ним јачањем безбедносних капацитета ЕБОП.
У одговору на нове и шире потребе ЕБОП, прво је усвојен нови Акцио�
ни план њеног јачања (јуна 2004), а затим су, децембра исте године, утврђе�
ни нови циљеви развоја цивилних способности ЕУ до 2008. године.178
За разлику од нових циљева јачања војних способности, којима се
поред унапређења квалитативних способности захтева и повећање
квантитативних доприноса, нови „Цивилни главни циљ” је тежишно
усмерен на јачање способности већ постојећих капацитета:
– развој „комплета” цивилних снага за интегрисано управљање
кризама;
– вођење неколико цивилних мисија различитог нивоа ангажо�
вања;
– распоређивање цивилних капацитета у року од пет дана;
– унапређење заједничког ангажовања са војним снагама;
– јачање структура за планирање и вођење цивилних операција и
– одговор на захтеве других међународних организација, као УН,
ОЕБС, АУ.179
Компатибилност знања и поступака, обученост и увежбаност ци�
вилног људства, били су кључна димензија новог главног циља. Због
националне хетерогености, а ради обједињавања и уједначавања кри�
теријума обучености, у надлежности Европске комисије успостављена
„Цивилни главни циљ 2008” у Agnieszka Nowak, ”Civilian crisis management
within ESDP”, исто, стр. 359–363.
179
”EU: Civilian Crisis Management: Preparing for Flexible and Rapid Response,”
European Security Review, ISIS Europe. No 25, March 2005. Доступно на интернету:
http://www.isis-europe.org/ftp.
178
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је Европска група за обуку (European Group on Training) и развијени су
програми обуке различитих нивоа и специјалности. Такође, Унија и чла�
нице успоставиле су бројне националне и заједничке центре за обуку и
увежбавање цивилних капацитета.
Ширењем невојних мисија ЕУ у свету и њихових представништава
појавила се све већа потреба за сталним брзо распоредивим цивилним
снагама за заштиту и, евентуалну, евакуацију људства из ових мисија са
кризних подручја. Пракса великих европских држава показала је да је жан�
дармерија најпогоднија категорија снага за ове задатке. Успостављање Ев�
ропских жандармеријских снага – ЕЖС (European Gendarmerie Force – EGF)
идентификовано је као део безбедносних способности ЕУ још у „Главном
циљу”, утврђеном у Хелсинкију. Конкретна иницијатива за њихово фор�
мирање покренута је 2004. године, од стране пет европских држава (Фран�
цуска, Италија, Португалија, Шпанија и Холандија). Оне су усвојиле зајед�
ничку Декларацију о намерама за оснивање Европских жандармеријских
снага, коју је Савет ЕУ одобрио 22. новембра 2004. године.180 Убрзо затим
пет чланица ЕУ су, под окриљем Савета ЕУ, потписале заједнички Уговор181
и 2005. године успоставиле заједничке Европске жандармеријске снаге. Од
2008. године у ЕЖС учествује и румунска жандармерија, а Пољска и Литва�
нија имају статус посматрача. Европске жандармеријске снаге данас имају
на располагању 800 високо обучених припадника у непрекидној спремнос�
ти за хитну употребу широм света. Седиште ЕЖС је у Вићенци (Италија),
где се стално налази и контингент ЕЖС (део) у спремности за интервентну
употребу. Поред намене, као паравојне снаге на располагању ЕУ за хитне
интервенције, ЕЖС се могу ангажовати, по потреби, и на позив УН, ОЕБС,
НАТО и других организација уз сагласност ЕУ.
Крајем 2007. године закључено је да је „Цивилни главни циљ 2008”
испуњен и утврђен је нови Главни циљ развоја цивилних способности до
2010. године.182 Један од главних разлога за утврђивање новог циља била је
потреба за уграђивањем (усвајањем) практичних искустава из досадашњих
мисија ЗБОП, као водич у даљем развоју способности цивилних капаците�
та. Показало се да су професионалност, ефикасност, ефективност и одржи�
вост главне нове потребе, односно неопходне способности којима треба да
располажу цивилни капацитети ЗБОП за успешно предузимање нових, све
захтевнијих мисија цивилног управљања кризама.
180
Article 8, Civilian Capabilities Commitment Conference Ministerial Declaration,
Brussels, 22 november 2004, доступно на: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms.pdf
181
Treaty on The European Gendarmerie Force (EUROGENDRFOR), доступно на:
http://www.eurogendfor.org/referencetexts/EGF%20Treaty%20english%20version.pdf
182
New Civilian Headline Goal 2010, Council Document 14823/07, Brussels, 9
November 2007.
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Такође, значајна слабост цивилних капацитета, показана у претход�
ном периоду, био је недостатак планских (штабних) капацитета и спо�
собности за брзу распоредивост и поуздано снабдевање снага на под�
ручјима криза. У периоду 2008–2010. године, у оквиру ЕУ успостављена
је и значајно ојачана штабно планска структура за управљање кризама
са цивилног аспекта. Такође, успостављена су и заједничка цивилновојна тела која треба да обезбеде већу цивилно-војну синергију, како у
планирању и развоју капацитета, тако и у спровођењу мисија/операција
ЗБОП. Као што је изнето, успостављене су нове заједничке процедуре
израде стратегијског концепта и оперативног плана операција. Новоос�
новани Директорат за планирање и управљање кризама (CMPD) и ЕОА
усмеравају чланице на већу централизацију капацитета, на принципу
групе земаља (Cluster Countries), како би рационализовале трошкове и
истовремено заједнички обезбедиле неопходне капацитете.183
Док је питање цивилних планских структура ЗБОП углавном реше�
но, знатно већи проблем су капацитети за брз развој (распоређивање
и премештање) и снабдевање снага. Главни правац превазилажења ове
слабости усмерен је на чланице, тј. њихов допринос цивилним капаци�
тетима. Неповољна околност за значајније унапређење цивилних спо�
собности ЗБОП је снажан талас економске кризе који је захватио Европу
од 2008. године. Ипак, чланице и ЕУ чине напоре за даљим јачањем ци�
вилних капацитета ЗБОП за управљање комплексним кризама. Резими�
рајући достигнуте цивилне капацитете на располагању ЕУ за управљање
кризама, може се рећи да, упркос неких слабости, ЕУ има на распола�
гању квантитативно и квалитативно импозантне цивилне капацитете,
без премца у свету.

5. ВОЈНЕ И ЦИВИЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ И МИСИЈЕ
УПРАВЉАЊА КРИЗАМА ПОД ВОЂСТВОМ ЕУ
5.1. Ланац командовања и процес планирања
операција/мисија ЗБОП
Упркос неколико иницијатива појединих чланица Уније (првен�
ствено Француске и Немачке) за успостављање сталних војних команд�
но-штабних структура за операције у оквиру ЗБОП, о томе није постиг�
нута сагласност због истрајног противљења САД и неких чланица ЕУ (В.
Британије, Холандије). ЕУ тако нема на располагању стално задејствова�
183
Видети: Progress Report 2008 (report on civilian preparedness) on Civilian
Headline Goal 2010, Council Document 15253/08, 5 November 2008.
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Тактички
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Војни Комитет ЕУ
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ВШ ЕУ
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не команде и штабове у пуном капацитету способности за самосталну и
целовиту реализацију војних операција по одлуци Савета ЕУ о њиховом
предузимању. Овај недостатак сталних структура у ланцу командовања,
најизраженији на стратегијском нивоу, један је од два кључна недостат�
ка ЕУ са аспекта њене релевантности као глобалног војнобезбедносног
актера (Други је недостатак неких битних сегмената оперативних спо�
собности војних снага.). У таквој ситуацији, при успостављању ланца
командовања и контроле (C2) војним операцијама, у Унији се врше
одређене импровизације, комбинацијом постојећих (сталних) цивилних
и војних штабних структура ЕУ и команди и штабова НАТО (у складу са
Споразумом „Берлин плус”), односно коришћењем команди и штабова
војно способнијих држава чланица Уније.
На шеми 6 дат је приказ структура ланца командовања и контроле
војним и цивилним операцијама управљања кризама у оквиру ЗБОП.

Комадант снага
Штаб снага (FHQ)

Шеф комисије (HоМ)

Компонентне команде

Шефови снага / особља

копнена
поморска
ваздухопловна
снаге
снаге
снаге

полиција владавина права
цивилна администрација
снаге особље особље

Војне операције

Цивилне операције

Шема 6: Ланац командовања и контроле војним и цивилним
операцијама управљања кризама у оквиру ЗБОП
Како је већ наведено, команде и штабови војних операција управљања
кризама на стратегијском нивоу успостављају се: за конкретну операцију (1)
аутономно, непосредно у оквиру Војног штаба ЕУ, (2) аутономно, ослонцем
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на оперативне команде и штабове држава чланица или команде и штабове
мултинационалних састава чланица Уније или (3) ослонцем на командноштабну структуру НАТО, у складу са Споразумом „Берлин плус”.
У првој варијанти тзв аутономног командовања операцијом, ослон�
цем на ВШ ЕУ, командант операције (Operation Commander – OpCdr)
одређује се из састава ВШ ЕУ или чланица, а штаб операције (Operation
Headquarter – OHQ) се развија у оквиру Оперативног центра – Одељења
за операције, које у том случају може бити ојачано штабним официрима
држава чланица. За сада је капацитет команде и штаба који се успоста�
вљају на овај начин ограничен на операције у којима учествују снаге до
једне борбене групе (око 2.000 војника).
Успостављање команде и штаба операције ЕУ у другој варијанти врши
се ослонцем на војне капацитете – команде и штабове чланица, или шта�
бове мултинационалних састава, на основу добровољног стављања одго�
варајућих команди и штабова чланица на располагање ЕУ. То значи да се
одлуком Савета ЕУ о предузимању неке операције у оквиру ЗСБП/ЗБОП
одређује и држава носилац команде и штаба операције у име Уније. За сада
је само пет чланица ЕУ пријавило и ставило на располагање по један штаб
националних војних снага способан да развије команду и штаб операције
стратегијског нивоа: Француска (штаб оперативне команде у Монт Вале�
риен, Париз), Немачка (штаб у Потсдаму, Берлин), В. Британија (штаб у
Нортвуду), Грчка (штаб у Лариси) и Италија (штаб у Риму). Поред њих,
функцију штаба војне операције ЕУ може вршити и мултинационални
штаб Еврокорпуса. У обе варијанте ЕУ аутономног успостављања штаба
операције, Војни штаб ЕУ преко Оперативног центра успоставља стал�
ну везу са штабом операције, прати ток операције и пружа непрекидну
подршку команданту и штабу за све време трајања операције.
У варијанти успостављања команде и штаба операције ослонцем
на капацитете НАТО, командант операције се именује по договору са
НАТО, у складу са механизмима и процедурама Споразума „Берлин
плус”. У принципу то је лице (официр) из европске чланице НАТО,
на високој дужности у Савезничкој команди за операције, укључујући
и заменика команданта Савезничке команде за операције, који је увек
Европљанин. Штаб операције, у овој варијанти, успоставља се у оквиру
Врховног штаба савезничких снага за Европу (SHAPE, Монс, Белгија)
или једне од Команди здружених снага НАТО (Напуљ или Брунсум).
Састав штаба је мешовит, а чине га припадници војног штаба одгова�
рајуће НАТО команде, ВШ ЕУ (укључујући и из Одсека ВШ ЕУ у НАТО)
и, за ту сврху, деташовани официри чланица ЕУ и НАТО. Војни штаб ЕУ,
слично као у претходној варијанти, успоставља сталну везу са штабом
операције, прати њен ток и пружа непрекидну подршку.
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Европска унија такође нема успостављене сталне команде и штабо�
ве снага операција на нижим нивоима – оперативном и тактичком. На
оперативном нивоу, командант снага (The Force Commander – FCdr) и
Штаб снага на терену – војишту (The Force Headquarter – FHQ) именују
се и успостављају од случаја до случаја, у складу са природом, задацима и
обимом планиране операције, односно са варијантом њеног предузимања
(аутономна операција ЕУ или ослонцем на капацитете НАТО). У принци�
пу за команданта снага одређује се официр из чланице ЕУ (када се кори�
сте капацитети Алијансе обавезно је и чланица НАТО) која даје највише
снага у конкретној операцији (водећа нација операције). Штаб снага опе�
рације (на терену, војишту) такође се успоставља од случаја до случаја, на
сличне начине као и штаб операције, с тим да у саставу овог штаба учес�
твују и припадници (официри) војних снага свих учествујућих држава у
операцији, укључујући и треће (партнерске) државе које нису чланице
ЕУ. У варијанти ослонца на војне штабове чланица ЕУ, за успостављање
штабова снага на терену доприносе су пријавиле четири чланице Уније:
Француска, Немачка, Велика Британија и Италија.
Тактички ниво командовања спроводе команданти и команде ком�
понентних снага укључених у операције. Према каталогу снага, за овај
ниво командовања ЕУ може да рачуна на: (а) Команду копнене компо�
ненте (Land Component Command – LCC) – Француске, Италије, Шпаније,
Еврокорпуса, Немачко-холандског корпуса и Савезничког корпуса за
брзо реаговање; (б) Команду ваздухопловне компоненте (Air Component
Command – ACC) – Француске, Немачке, Италије и Велике Британије;
(в) Морнаричку компоненту команде (Maritime Component Command
– MCC) – Француске, Немачке, Италије, Шпаније, Велике Британије и
Холандије. Тактичке команде осталих снага укључених у операције ЕУ,
као што су специјалне снаге, логистика и други елементи подршке, орга�
низују се и успостављају, такође, од случаја до случаја, путем националних
доприноса чланица, с тим да су команде ових снага углавном придружене
команди снага на терену или компонентној команди водеће нације.
По питању командовања (руковођења) цивилним операцијама уп�
рављања кризама, ЕУ је у знатно повољнијој ситуацији, нарочито после
успостављања структуре за Цивилно планирање и управљање капаците�
тима и постављање њеног директора за команданта свих цивилних опе�
рација. Ланац командовања и контроле цивилним операцијама знатно је
једноставнији и аутономнији у погледу зависности ЕУ од других међу�
народних организација или појединачних чланица. Са цивилног аспекта
управљања кризама, на политичко-стратегијском нивоу кључну улогу
има Савет за спољне послове, односно Високи представник Уније као
његов стални председавајући. Други сегмент политичко-стратегијског
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нивоа управљања и контроле цивилним операцијама/мисијама је Поли�
тичко-безбедносни комитет, који непрекидно прати, усмерава и контро�
лише ток операција/мисија и развој ситуације, предузима одговарајуће
мере (одлуке у својој надлежности) за успех мисија, односно предлаже
предузимање потребних мера од стране Савета. У смислу непосредног
руковођења цивилним операцијама и спровођења одговарајућих одлу�
ка (инструкција, директива) на стратегијском нивоу одговоран је Опе�
ративни командант цивилних операција, који је, као што је наглашено,
шеф (директор) структуре за Цивилно планирање и руковођење цивил�
ним капацитетима.
Руковођење цивилним операцијама/мисијама на оперативном ни�
воу (на терену) врше шефови који се именују појединачно за сваку опе�
рацију/мисију.
На тактичком нивоу руковођење операцијама/мисијама врше ше�
фови особља по сегментима који чине одређену операцију (полиција
и жандармерија; особље за примену владавине права; за успостављање
администрације; за надгледање, заштиту и праћење, и друге задејство�
ване структуре). Значајну улогу у локалном политичком усмеравању
цивилних операција (на терену), нарочито у погледу конзистентности
са стратегијским политичким циљевима операције одређеним од стране
Савета ЕУ, имају и специјални представници ЕУ именовани за одређе�
на кризна подручја (EU Special Representatives – EUSR). Мада специјални
представници ЕУ нису у ланцу командовања цивилних операција, ше�
фови операција су у обавези да се међусобно консултују са специјалним
представницима о свим аспектима битним за обострани успех мисија.184
Негујући свеобухватни приступ управљању кризама, ЕУ је све више
у прилици да предузима истовремене цивилне и војне операције, на ис�
том кризном подручју, или комбиноване цивилно-војне операције.185
Отуда се намеће потреба за високом координацијом рада цивилних и
војних штабова операција, која се постиже утврђивањем јединственог
Концепта управљања одређеном кризом и кохерентним, међусобно усаг�
184
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Детаљније о ланцу командовања цивилним операцијама: Guidelines
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for Com�
mand and Control Structure for EU Civilian Operations in Crisis Management, Adopted
by Council on 17 June 2007, doc.10381/07, Annex of Chapter 11. Crisis Management, doc.
10898/08.
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Од укупно 24 операције у оквиру ЗСБП/ЗБОП, 7 су чисто војне, 14 цивил�
не и 3 цивилно-војне. Mattelaer Alexander: The CSDP Mission Planning Process of the
European Union: Innovations and Shortfalls, in: Vanhoonacker, Sophie, Hylke Dijkstra and
Heidi Maurer (eds) Understanding the Role of Bureaucracy in the European Security and
Defence Policy, European Integration online Papers (EIoP), Special Issue 1, Vol. 14, 2010, p.
3. Интернет: http://eiop.or.at/eiop/texte/2010-009a.htm.
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лашеним плановима операција на свим нивоима. Нарочито је важан сам
процес планирања на стратегијском нивоу, јер се кроз њега обезбеђује
концептуална веза између политичке сврхе и циљева операција, са једне,
и оперативне примене средстава и ресурса, са друге стране.
Процес планирања операција/мисија у оквиру ЗБОП део је Проце�
дура управљања кризама (Crisis Management Procedure – CMP),186 чији је
оквир успостављен у периоду 2000–2003. године,187 а затим дограђиван
у више наврата.188
У односу на време појаве (идентификацију) криза, разликују се два
дела или две главне фазе планирања: редовно или претходно (Advance
Planning) и планирање одговора на конкретну кризу (Crisis Response
Planning). Процес планирања одговора на кризе, на стратегијском нивоу,
има два дела – политичко и оперативно стратегијско планирање. Оба
дела реализују се кроз више сихронизованих фаза, с тим да у зависности
од ситуације (хитности реаговања) неке фазе могу бити спровођене јед�
новремено, па чак и прескочене.
Претходно планирање је, у ствари, непрекидна разрада могућих криз�
них сценарија. Врши се такође дводелно: као опште (Generic Planning),
а његов резултат су општи (генерални) модели одговора на кризе или
конкретније, тј. планирање за случај одговора на потенцијалне кризе
(Contingency Planning), у коме се у обзир узимају постојећа потенцијална
кризна жаришта, међународно окружење, расположиви капацитети и
искуства из сличних ЗБОП операција.
Шире о процесу планирања у Mattelaer Alexander: The CSDP Mission Planning
Process, исто.
187
Council of the European Union (2001), Suggestions for procedures for coherent,
comprehensive EU crisis management, Brussels, January 24, http://register.consilium.europa.
eu/pdf/en/01/st05/st05633.en01. pdf и Council of the European Union (2003a), Suggestions
for procedures for coherent, comprehensive EU crisis management, Brussels, July 23, http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/03/st11/st11127.en03.pdf.
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Council of the European Union (2005), Draft EU Concept for Comprehensive Planning,
Brussels, November 3, интернет: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/05/st13/st13983.en05.
pdf ; Cоuncil of the European Union (2008a), Draft Guidelines for Command and Control Structure
for EU Civilian Operations in Crisis Management, Brussels, February 1, Интернет: http://register.
consilium.europa.eu/pdf/en/07/st09/st09919-ex02.en07.pdf ; Council of the European Union
(2008b), EU Concept for Military Planning at the Political and Strategic Level, Brussels, June 16,
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European Union (2008c), EU Concept for Force Generation, Brussels, June 16, Интернет: http://
register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf; Council of the European Union
(2009a), Draft guidelines for improving Force Generation for civilian ESDP missions, Brussels,
April 1, интерн.: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08276.en09.pdf ; и Council of
the European Union (2009b), EU Military Rapid Response Concept, Brussels, April 27, интернет:
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Шема 7: Процес планирања војних и цивилних операција/мисија у
оквиру ЗБОП189
Оба дела овог планирања имају двојаку сврху: да служе као ма�
трица за доносиоце одлука у случају стварног избијања кризе и као
показатељ потреба при формирању/ажурирању каталога снага (капа�
цитета) за одговор на различите врсте криза. Ове врсте планирања
су у надлежности Одељења за војне процене и планирање (Military
Assesment and Planning – MAP) из састава Оперативне управе ВШ ЕУ.
Међутим, ова планирања нису спроведена у потпуности због недос�
татка планских капацитета (недовољан број експерата) и стога што
189
Графички приказ: Impetus, bulettin of the EU Miltary Staff, Spring/Summer 2010,
Issue no 9, 2010, p. 20.
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је идентификација кризних жаришта у односу на које би се унапред
разрађивали планови ангажовања веома осетљиво политичко пи�
тање. У досадашњој пракси ЗБОП ова планирања су више коришћена
као модели планирања и за генерисање капацитета.190 Процес плани�
рања одговора на конкретну кризу почиње са евидентним, јасним по�
казатељима избијања одређене кризе. Овде ће бити паралелно изнет
општи, пуни модел процеса планирања и војних и цивилних ЗБОП
операција/мисија на стратегијском нивоу. Графички приказ дат је на
шеми 7.
У првој фази, која се може назвати фазом утврђивања Концепта
управљања кризом (Crisis management Concept – CMC), нарочито важну
улогу имају структуре ЗБОП за рано упозорење и процену – Ситуациони
центар и Оперативни центар, односно остале структуре EEAS (ВШ ЕУ и
CPCC). Реагујући на конкретне показатеље избијања кризе, ове службе
обезбеђују улазне податке, процене, почетне војне и цивилне експертизе
и предлоге могућег Концепта управљања кризом и опција одговора. Ова
документа (показатељи, процене и предлози) упућују се на разматрање
Војном и Цивилном комитету и радним групама за различите аспекте
усаглашавања концепта. Након разматрања и дораде, предлози CMC и
опција упућују се ПБК и телима на његовој непосредној вези на разма�
трање и усаглашавање ставова. После консултација на више колосека
(CMPD, Радне групе, RELEX, Комисија), ПБК утврђује коначан предлог
CMC,191 који упућује Комитету сталних представника (COREPER II), на
сагласност и одобрење Савета.
Ради лакшег разумевања даљих фаза планирања, објаснимо украт�
ко крајње резултате – документа појединих фаза планирања: Концепт
управљања кризом; Стратегијска опција одговора на кризу (Strategic
option); Иницијална војна директива (Initiating Military Directive – IMD);
Концепт операције (Concept of Operation – CONOPS) и План операције
(Operation plan – OPLAN).
Концепт управљања кризом је документ који описује одређену кри�
зу (карактеристике), приступ и начин њеног јединственог разумевања,
политичке интересе и циљеве чланица и Уније за регулисање кризе, про�
цене ризика, опис свих опција ЗБОП одговора на кризу, укључујући и
оцену изводљивости са становишта ефикасности, цене, ризика, могућ�
ности, затим предлоге (мишљење) ПБК које би опције одговора биле
адекватне. Сагласност Савета ЕУ на предлог CMC значи и опредељење
за понуђену опцију одговора – цивилну, војну или комбиновану.
190
191
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European Security and Defence Policy: the first ten years (1999 – 2009), исто, стр.55.
Текст предлога CMC, који усваја ПБК, израђује CMPD.

Стратегијска опција (Strategic option), односно њен избор, прво
значи избор да ли ће се на конкретну кризу првенствено одговорити
војном, цивилном или комбинованом операцијом (средствима), и тај
избор утврђује се усвајањем CMC. Друго, што је још важније а резултат
је друге фазе планирања, јесте избор опције операције од предложе�
них. Тек избор стратегијске опције значи и формалну одлуку Савета
о покретању одговарајуће, конкретне операције управљања кризом.
Дакле, кроз CMC се утврђује да ли је за управљање неком кризом одго�
варајући војни или цивилни одговор (операција), док се избором стра�
тегијске опције бира најповољнија војна, међу предложеним војним
опцијама, односно цивилна, међу предложеним цивилним опцијама.
Именује се командант операције (ако је војна), односно шеф мисије
(ако је цивилна опција), успоставља основни ланац командовања опе�
рацијом и одређују други елементи неопходни за њено спровођење,
укључујући и учешће и сарадњу са другим (спољним) актерима у ре�
гулисању кризе. У суштини и војна и цивилна стратегијска опција
обухватају: циљеве ЗБОП операције, околности (окружење, учеснике
и друго), излазну стратегију, курс и мандат акције (операције), потреб�
не ресурсе, могуће препреке, процене ризика и изводљивости, ланац
командовања, контроле и извештавања, учешће и сарадњу трећих др�
жава и међународних организација (спољних актера).
Концепт операције (Concept of Operation – CONOPS) и План опе�
рације (Operation plan – OPLAN) спадају у оперативно планирање на
стратегијском нивоу, које се води у духу два претходна документа.
Концепт операције значи конкретизацију начина спровођења одређе�
не операције (на пример, путем распоређивања посматрача, раз�
двајањем снага, пружањем помоћи, заштите, евакуацијом, употребом
борбених снага...), док План операције представља детаљну разраду
организације одређене операције. Постоји разлика у погледу израде и
одобрења Концепта и Плана операције код војне и цивилне опције. У
војној опцији и Концепт и План операције се раде на стратегијском
нивоу (командант и Штаб операције), на основу Иницијалне војне ди�
рективе, коју припрема ВШ ЕУ у складу са инструкција ВК ЕУ, а усваја
ПБК. Иницијална војна директива се ради на основу изабране Војне
стратегијске опције, а садржи јасан опис политичко-војних циљева ЕУ
одговора на кризу; опис замисли војне операције (мисије); политичка
ограничења и претпоставке за развој CONOPS/OPLAN и правила анга�
жовања (Rules of Engagement – ROE); те дефинише критеријуме успеха
и задатке подржавајућих структура војном ангажовању. При одлуци
Савета за цивилну опцију одговора на кризу не ради се Иницијална
цивилна директива. У овој опцији ПБК упућује захтев Оперативном
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команданту свих цивилних мисија и CPCC за израду предлога Концеп�
та операције/мисије, који затим одобрава Савет, док се План операције
ради на оперативном нивоу, тј. за његову израду одговоран је шеф ци�
вилне мисије са својим штабом, а израђује га под политичком контро�
лом и вођством ПБК, уз помоћ CPCC.
Друга фаза почиње после усвајања CMC, захтевом ПБК према ВК
ЕУ (у војној опцији), односно према CPCC (при одлуци за цивилну
опцију), за разрадом Војне или Цивилне стратегијске опције, а заврша�
ва се избором (одлуком) Савета ЕУ за једну од понуђених опција.
Трећа фаза постоји само при опредељењу за војну операцију. По�
чиње инструкцијом ПБК према ВК ЕУ за давање задатка ВШ ЕУ за
припрему IMD. После израде предлога IMD, она се преко ВК доставља
ПБК на одобрење. Тек тада IMD постаје валидни документ за коман�
данта и штаб операције за израду CONOPS, односно OPLAN-a.
Четврта фаза планирања на стратегијском нивоу је у суштини опе�
ративно планирање које врше команде и штабови операција, а њихова
главна документа су CONOPS и OPLAN за војне, односно само CONOPS
за цивилне операције, које мора да одобри Савет ЕУ.
Даљи ток планирања, на оперативном и тактичком нивоу, тежиш�
но се односи на разраду и примену доктрина и тактика за спровођење
конкретне операције у духу главних замисли и планова, а врше их ко�
манде и штабови операције одговарајућих нивоа. Наравно, у изради
свих изнетих докумената у свим фазама неопходна је блиска и стална
сарадња свих подржавајућих структура ЗБОП (политичких, војних,
цивилних, правних, финансијских и других), консултације и узимање
у обзир ставова Комисије и одговарајућих структура Европског парла�
мента. Главна документа прати и огроман број помоћних докумената,
која служе као допуна управљању кризом са свих аспеката.
5.2. Финансирање операција у оквиру ЗБОП војноодбрамбеног
карактера – АТЕНА механизам
Са успостављањем Европске безбедносне и одбрамбене политике
(1999) финансирање ЗСБП, нарочито оперативних трошкова (актив�
ности и операција) који имају војноодбрамбени карактер, постало је
знатно сложеније. Питање финансирања војних операција у оквиру
ЗСБП/ЗБОП постало је посебно ургентно са проглашењем оператив�
них способности војних снага на располагању ЕУ (2001). Мада је ва�
жећим Уговором о ЕУ формално било регулисано да трошкове опе�
рација (мисија) које имају војноодбрамбени карактер сносе државе
чланице ЕУ (чл. 28), много тога остало је нејасно.
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Први покушај проналажења решења за финансирање трошкова вој�
них операција у оквиру ЗБОП учињен је 2002. године (на састанку Европ�
ског савета у Севиљи), када је одлучено да финансирање војних опера�
ција треба да буде засновано на комбинацији три елемента: заједничких
трошкова, индивидуалних трошкова и могућности да Савет одлучи дру�
гачије. Ипак, и после ове одлуке остало је да финансијски аранжмани о
покривању заједничких трошкова буду утврђивани од случаја до случаја.
Почев од питања ко, како и на који начин ће финансирати заједничке
елементе таквих операција (команде, штабове, транспорт, средства кому�
никације и сл.), до коришћења инфраструктуре и средстава других држа�
ва (које нису чланице ЕУ) и организација (УН, НАТО и других). Већ прве
војне операције у оквиру ЗБОП, предузете 2003. године (Concordia у БЈР
Македонији и Artemis у ДР Конго), показале су сву сложеност и тешкоће
око усаглашавања финансирања заједничких трошкова војних операција
по принципу од случаја до случаја. Оне су очигледно показале потребу да
се успостави стални механизам којим би се обезбедило ефикасно финан�
сирање заједничких оперативних трошкова војних операција, односно
избегло усаглашавање за сваку операцију појединачно. Напоменимо да
финансирање националних контингената у војним операцијама (људства
и средстава), како тада, тако и данас, пада на терет националних буџета
држава чланица ЕУ, односно учесница операција.
Коначно, Савет министара ЕУ донео је 23. фебруара 2004. године од�
луку о успостављању једног сталног механизма за финансирање зајед�
ничких трошкова војних операција, назван „Атена механизам” (Athena
mechanism).192 Сврха овог механизма је обједињавање и управљање финан�
сијским средствима које дају државе чланице и евентуално треће државе
и организације за финансирање заједничких трошкова војних операција
у све три фазе – припремној, током трајања и за завршетак операција.
Листа заједничких трошкова у све три фазе дата је кроз анексе Одлуке
Савета о овом механизму. Суштину или основу фонда „Атена механизма”
чини годишњи буџет планиран на основу исказаних потреба текућих вој�
них операција, планираних војних вежби заједничких војних структура и
трошкова предвиђених за евентуалне брзе одговоре. Доприноси чланица
фонду одређени су по посебној скали везаној за БНД чланица.
Илустрације ради, у табели 1 дат је преглед доприноса чланица фон�
ду „Атена механизма”, у периоду 2004–2006, када је ЕУ имала 25 држава
чланица, али је у доприносима учествовало 24 чланице, јер Данска не
учествује у војним аспектима ЗБОП ЕУ.
192
Council of the European Union, Council Decision 2004/197/CFSP of 23 February
2004, Official Journal no L 63, 28 February 2004.
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Табела 1. Скала доприноса чланица ЕУ буџету „Атена” (изражена у
процентима доприноса годишњем буџету „Атена”)193
2004

2005

2006

Белгија

2.91

2.83

2.88

Чешка

0.51

0.80

0.91

Немачка

22.46

21.46

20.97

Естонија

0.05

0.08

0.09

Грчка

1.67

1.69

1.74

Шпанија

7.86

8.05

8.28

Француска

16.67

16.13

16.19

Ирска

1.22

1.21

1.30

Италија

13.77

13.36

13.29

Кипар

0.08

0.12

0.12

Латвија

0.07

0.10

0.12

Летонија

0.11

0.18

0.19

Луксембург

0.22

0.23

0.24

Мађарска

0.50

0.80

0.83

Малта

0.03

0.04

0.04

Холандија

4.85

4.53

4.47

Аустрија

2.32

2.29

2.28

Пољска

1.30

1.86

2.21

Португал

1.40

1.33

1.31

Словенија

0.18

0.26

0.27

Словачка

0.22

0.33

0.36

Финска

1.52

1.48

1.48

Шведска

2.79

2.76

2.83

Велика Британија

17.28

18.07

17.57

193

140
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Самом одлуком о успостављању „Атена механизма” предвиђена је
њена ревизија на сваке три године. Међутим, пракса је брзо показала
одређена ограничења механизма, нарочито у погледу листе заједничких
трошкова и доприноса, што је наметало потребу чешћих ревизија и до�
градње механизма.194
Најновија (важећа) одлука Савета ЕУ о „Атена механизму” усвојена
је 19. децембра 2011. године.195 С обзиром на њену актуелну релевант�
ност, даље разматрање финансирања заједничких трошкова војних опе�
рација у оквиру ЗБОП биће кроз анализу кључних одредби ове одлуке.
Механизам „Атена” управља заједничким трошковима сваке војне
операције ЗБОП, од припремне фазе до њеног завршетка. Према члану
1 одлуке, под термином учествујуће државе подразумевају се све државе
чланице ЕУ, изузев Данске, док се под термином државе контрибутори
подразумевају све државе и чланице ЕУ и друге које нису чланице Уније
а учествују у финансирању заједничких трошкова одређене војне опера�
ције у оквиру ЗБОП ЕУ.
Механизмом „Атена” руководи Специјални комитет а, такође, има
и сталне структуре и својство правног лица.196 Специјални комитет
чине представници свих учествујућих држава (изузев Данске). Поред
представника учествујућих држава, седницама Специјалног комитета
присуствују и директор механизма „Атена” (administrator), командант
операције (ако је већ именован) и рачунополагач. У зависности од теме,
седницама могу присуствовати и представници држава контрибутора
које нису чланице ЕУ, Комисије, и Европске службе за спољно дело�
вање, али без права гласа. Специјални комитет усваја годишњи буџет
и годишњи извештај (рачун), а све одлуке доноси једногласно. Сталну
структуру штаба механизма „Атена” чине директор, заменик директо�
ра, рачунополагач, заменик рачунополагача и помоћно особље, чији
број одређује Генерални секретар Секретаријата Савета ЕУ, на предлог
администратора. Сва лица из сталног састава постављају се на период
од три године.
194
Council of the European Union, Council Decision 2004/925/CFSP of 22 December
2004, 2005/68/CFSP of 24 January 2005, 2007/91/CFSP, 2008/975/CFSP of 16 December 2008,
and 2011/871/CFSP of 19 December 2011, amendment Council Decision 2004/197/CFSP of 23
February 2004.
195
Council Decision 2011/871/CFSP of 19 December 2011, establishing a mechanism
to administer the financing of the common costs of European Union operations having
military or defence implications (Athena), Official Journal of the European Union, L 343.
196
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Механизам
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има правни капацитет, посебно у погледу права на банковне ра�
чуне, пријем, чување, и располагање имовином, склапање уговора са другим правним
лицима (државама и организацијама).
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За функционисање механизма „Атена” веома је важна веза на рела�
цијама администратор – командант операције и администратор – одго�
варајуће институције учествујућих држава и држава контрибутора. У
том смислу администратор усмерава потребна средства у припремној
фази операције до постављења (именовања) команданта, односно по
његовом именовању од њега прима и реализује захтеве за финансирање
одређених трошкова у оквиру буџета одобреног за конкретну опера�
цију. У односима са одговарајућим институцијама држава (учествујућих
и контрибутора) упућује захтеве за испуњавање њихових финансијских
обавеза, односно покреће предвиђене мере уколико државе не испуња�
вају своје финансијске обавезе према фонду. Иначе, поред утврђене ска�
ле годишњих финансијских доприноса фонду „Атена” од стране учес�
твујућих држава, са трећим државама које учествују у финансирању
заједничких трошкова војне операције (државама контрибуторима које
нису чланице ЕУ) Специјални комитет потписује уговор о доприноси�
ма. За припрему уговора одговоран је администратор. Током саме опе�
рације одређене уговоре о контрибуцији или регулисању заједничких
трошкова операција, са трећим странама (државама и организацијама),
може постићи и командант одређене операције у консултацији са Спе�
цијалним комитетом и Политичко-безбедносним комитетом.
Листа заједничких трошкова војних операција ЗБОП који се финан�
сирају из фонда „Атена” дата је кроз анексе Одлуке.
Анекс 1 – обавезни заједнички трошкови било када да се догоде (јаве).
Ови трошкови првенствено обухватају трошкове оперативне команде
операције (команданта и штаба, средства комуникације, и друго).
Анекс 2 – заједнички оперативни трошкови који се односе на припремну фазу операције, а који се финансирају из фонда „Атена”. Под
припремном фазом операције подразумевају се све активности на при�
преми операције од доношења одлуке о њеном предузимању до израде
и усвајања Концепта операције. Заједнички трошкови се пре свега одно�
се на трошкове успостављања штабова (Штаба операције, Штаба снага,
штабова компонентних команди), односно на трошкове транспорта и
смештаја заједничких штабних елемената, ангажовање цивилног персо�
нала, средства за комуникацију, јавно информисање, медицинску заш�
титу и сл.
Анекс 3: А – заједнички оперативни трошкови који се односе на активну фазу операције, а који се увек финансирају из фонда „Атена”. Првен�
ствено обухватају трошкове ангажовања заједничких штабова и штабних
елемената на терену, од транспорта, преко смештаја, до коришћења сред�
става комуникације, средстава за извиђање, укључујући и средства других
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организација (НАТО), ангажовања локалних цивилних лица, инфраструк�
туре и обезбеђења осталих услова за реализацију операције.
Б – заједнички оперативни трошкови који се односе на активну фазу
операције а који се финансирају из фонда „Атена” по одлуци Савета ЕУ.
Ови трошкови могу да обухватају трошкове транспорта снага од и до
подручја операције, укључујући и смене контингената, затим трошкове
мултинационалних штабова снага, који су обично и компонентне ко�
манде снага на терену.
Ц – заједнички оперативни трошкови по захтеву команданта операције и одобрењу Специјалног комитета. Обично обухватају ренти�
рање објеката за смештај (касарне) и другу инфраструктуру неопходну
за развој снага на терену, рентирање или набавку специјалне опреме та�
кође неопходне за реализацију операције и слично.
Анекс 4 – заједнички оперативни трошкови који се односе на чување
(заштиту) опреме у одговарајућим временским и климатским условима
на терену, а који се финансирају из фонда „Атена”. Првенствено се од�
носи на одређене операције и врсте специјализоване опреме која захтева
одређене услове коришћења и чувања.
Поред основног дела буџета „Атена”, намењеног за финансирање
заједничких оперативних трошкова војних операција, у оквиру овог
механизма успостављена су и финансијска средства намењена за брзо
реаговање војних снага ЕУ на избијање криза, односно за тзв. рано фи�
нансирање (early financing). Овај део финансијских средстава креће се на
нивоу иницијалних 10 милиона евра, а такође се обезбеђује доприноси�
ма чланица по скали везаној за БНД. Чланице имају две могућности: или
да средства дозначе унапред, или у року од пет дана од одлуке Савета ЕУ
о ангажовању снага за брзо реаговање.
Према искуствима појединих држава чланица ЕУ (Француске,
Немачке, Чешке и других), средства успостављена у оквиру „Атена”
механизма, а у складу са листом заједничких трошкова за које се могу
употребити, покривају свега 15–20% укупних трошкова војних опе�
рација. На пример, финансијски трошкови за операцију ЕУ у Чаду
(2008) били су покривени из фонда „Атена” само са 10%, док су оста�
ле трошкове ове врло захтевне операције (коштала скоро милијарду
евра) сносиле државе чланице, највише Француска.197 У том смислу
државе чланице ЕУ су врло опрезне приликом пријаве доприноса на�
ционалних снага за учешће у војним операцијама ЕУ. Радије учест�
European Security and Defence Policy: the first ten years (1999-2009), Edited by
Giovanni Grevi, Damien Helly and Daniel Keohane, Institute for Security Studies European
Union, Paris, October 2009, стр. 76.
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вују у доприносима буџету „Атена” него у ангажовању војних снага.
Отуда се може и разумети зашто су од укупно 23 операције и мисије
ЕУ за очувања мира и јачање безбедности у Европи и свету само три
биле чисто војне операције.
Може се закључити да се током процеса приближавања, а касније и
чланства у ЕУ, главни аспекти националних трошкова у области безбед�
ности и одбране, везани за укључивање у ЗСБП и ЗБОП ЕУ, односе на
финансирање развоја капацитета и снага декларисаних за ЕУ, као и на
трошкове учешћа у војним операцијама под вођством ЕУ.
5.3. Окончане и отпочете операције и мисије ЗБОП198
Европска унија је највећи донатор мировним напорима међуна�
родне заједнице у првој деценији новог миленијума. Њени доприноси
обухватају значајна материјална и финансијска средстава и широки
спектар бројних акција, укључујући војне и цивилне операције и ми�
сије подршке успостављању и стабилизацији мира и безбедности у Ев�
ропи и свету. У периоду од седам година, почев од 2003. године (прве
мисије подршке стабилизацији мира и безбедности у БиХ), ЕУ је у ок�
виру ЗСБП/ЗБОП предузела укупно 24 операција и мисија у служби
европског и глобалног мира и безбедности. У њима је учествовало 26
држава чланица Уније (све осим Данске), али и бројни други партне�
ри – државе које нису чланице ЕУ и међународне организације. У тим
мисијама и операцијама које је предводила ЕУ учествовало је више од
50 најснажнијих држава света, а сарађивале су готово све релевант�
не међународне организације (НАТО, ОЕБС, АУ, ASEAN и велики број
невладиних организација). Све операције и мисије ЕУ спроведене су
под мандатом Уједињених нација.
Међутим, треба рећи да све чланице Уније не носе исти степен
терета у операцијама и мисијама ЕУ. Ако упоредимо, с једне стране,
могућности, узимајући као параметре војне буџете и величину војних
снага и, с друге, број припадника војних снага чланица Уније који су
ангажовани у операцијама ЕУ, јасно се види да редослед није исти. На
пример, према подацима из 2008. године све чланице Уније имале су
заједно војни буџет од око 210 милијарди евра.199 Око 70% чине буџе�
ти четири највеће државе – Велике Британије, Француске, Немачке и
Италије (по величини националних буџета одбране, док је по величи�
ни војних снага прва Француска; видети табелу 1 у прилогу). Буџети
наредних шест држава – Шпаније, Холандије, Грчке, Шведске, Пољске
198
199
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Подаци изнети у овом делу односе се на период до децембра 2011. године.
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и Белгије – чине 20% збирног буџета свих чланица Уније, што је са пре�
тходне четири државе 90% износа укупног збира војних буџета члани�
ца ЕУ. Збир војних буџета осталих 17 чланица Уније је тек 10% од укуп�
ног буџета свих чланица. С друге стране, према подацима Института
за европске студије, чланице ЕУ које су дале највећи допринос снагама
операција/мисија под вођством ЕУ, током последњих шест година, јесу:
Француска (16,2%), Италија (13,6%), Шпанија (9,6%), Велика Брита�
нија (7,8%), Пољска (6,1%), Холандија (5,1%), Аустрија (4,8%), Мађар�
ска (3,1%) и Португал (2,8%).200 Очигледно да поред величине војске,
војних буџета и других потенцијала, на ангажовање држава у миров�
ним операцијама под вођством ЕУ утичу и други чиниоци, укључујући
појединачне интересе земаља.
О мисијама и операцијама управљања кризама под вођством ЕУ
постоје изузетно опширни и детаљни подаци.201 Овде ће бити изнето
само по неколико основних чињеница о свакој.
(а) Цивилне мисије управљања кризама под вођством ЕУ
1. Прва икада изведена мисија под вођством ЕУ била је Полицијска
мисија Европске уније у БиХ (European Union Police Mission –
EUPM). Успостављена је одлуком Савета ЕУ од 11. марта 2002. го�
дине (Council Joint Action 2002/210/CFSP). Заменила је међународне
полицијске снаге у БиХ (International Police Task Force – IPTF), а от�
почела је 1. јануара 2003. године. У почетној фази мисије на тере�
ну је ангажовано 540 полицијских службеника, од којих око 80%
из држава чланица ЕУ. Поред класичних полицијско-безбедносних
задатака они су имали и обавезу да штите око 400 међународних
цивила-експерата ангажованих на успостављању локалног права и
правних институција. Са стабилизацијом мира, консолидовањем
локалних институција власти и полицијско-судских органа, број
људства у мисији постепено је смањиван. На крају 2010. године у
овој мисији било је ангажовано укупно око 120 лица. Мандат ми�
сије је продужен до 31. децембра 2011. године.
2. EUPOL Proxima, полицијска мисија ЕУ у БЈР Македонији. Покре�
нута је на захтев македонске владе (29. септембра 2003) да ЕУ, по
окончању своје војне операције Concordia, успостави полицијску
200
Kirsten Soder, „EU crisis management: an assessment of member states’ –
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201
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мисију. Полицијска мисија ЕУ, под називом Proxima, започета је
15. децембра 2003. године, а завршена 14. децембра 2005. године.
Циљеви мисије Proxima били су консолидација права и поретка,
обухватајући борбу против организованог криминала, помоћ у
реформи унутрашњих послова (укључујући полицију), олакша�
вање транзиције и успостављање граничне полиције. Укупно је
било ангажовано око 200 полицајаца.
EUPAT – мисија Полицијског саветодавног тима ЕУ (EU Police
Advisory Team – EUPAT) у Македонији. Мисија је предузета по
завршетку претходне полицијске мисије Proxima, 15. децембра
2005. године и трајала је до средине 2006. године. Саветодавни по�
лицијски тим ЕУ чинило је 30 полицијских саветника, са задатком
да пруже подршку развоју ефикасне и професионалне македонске
полиције према европским полицијским стандардима.
EUJUST THEMIS Georgija – мисија ЕУ за подршку успостављању
владавине права у Грузији. Започета је 16. јула 2004, а завршена 14.
јула 2005. године. Била је прва ЕУ мисија владавине права у окви�
ру ЗСБП/ЗБОП. У њој је учествовало 10 експерата из 10 држава
чланица ЕУ.
EUPOL Kinshasa – цивилна полицијска мисија ЕУ у ДР Конго, из�
ведена на позив владе ДР Конга, од априла 2006. до јуна 2007. го�
дине, са просечним учешћем 30 припадника европске полиције.
Циљ мисије био је да пружи подршку и помоћ Интегрисаној по�
лицијској јединици ДР Конга (од око 1.000 полицајаца), како би се
оспособила за очување јавног реда, мира и безбедности по прави�
лима савремене полицијске праксе демократских држава.
EUJUST LEX Irak – мисија ЕУ за обуку ирачких службеника у
области владавине права и успостављања правосудног система.
Успостављена на позив ирачког премијера, 2005. године. У ми�
сији је просечно ангажовано по 43 експерта из области права и
судства.
AMM – мисија ЕУ за надгледање мировног процеса у индоне�
жанској провинцији Ацех. Мисија је спровођена од 15. децембра
2005. до 11. децембра 2006. године и била је прва мисија Европс�
ке уније у Азији и прва сарадња ове врсте коју је ЕУ остварила са
Асоцијацијом југоисточних азијских нација (ASEAN – Тајланд,
Малезија, Брунео, Филипини и Сингапур). Укупно је било анга�
жовано 125 посматрача из 12 држава чланица ЕУ, претежно ци�
вилних експерата из разних области, али је део посматрача био
и са војним искуством. Припадници мисије нису носили оружје.

8. EUBAM Rafah – мисија ЕУ за контролу и помоћ у организацији
граничног прелаза Рафа у појасу Газе на територији Палестинске
аутономије. Мисија је предузета у оквиру шире подршке ЕУ ми�
ровном процесу између Израела и палестинских власти, конкрет�
но за надгледање и помоћ у примени споразума две стране о сло�
боди преласка границе у појасу Газе. Отпочела је 24. новембра
2005. године, продужавана је више пута, а просечно је ангажовано
по 23 службеника граничних послова из чланица ЕУ.
9. EUBAM Moldavija – мисија ЕУ за пружање помоћи граничним
службама Молдавије и Украјине у спречавању трговине људима,
оружјем и другим нелегалним трансферима. Започета је новембра
2005. године и чини је 130 царинских и полицијских службеника
из 20 држава чланица ЕУ. Осим што надгледају ситуацију на гра�
ничном прелазу, ради превенције илегалних миграција и илегалне
трговине, припадници мисије имају и саветодавну улогу и спро�
воде обуку царинске и полицијске службе Молдавије и Украјине.
10. EUPOL COPPS – полицијска мисија ЕУ на територији Палестин�
ске аутономије, намењена подршци палестинским властима у
успостављању одрживог и ефикасног полицијског система. Ми�
сија је започела 1. јануара 2006. године и у њој је стално ангажо�
вано око 80 полицијских експерата из 17 чланица ЕУ, Норвешке
и Канаде.
11. EUPOL RD Congo – полицијска мисија ЕУ у ДР Конго, која је пре�
узела мандат од мисије EUPOL Kinšasa, прве полицијске мисије
ЕУ у Африци. Мисија EUPOL RD Congo отпочела је у јулу 2007.
године и још увек траје, иако је било планирано да се заврши
до краја 2010. године. Циљ је подршка реформама сектора без�
бедности, домаће полиције и судства у Демократској Републици
Конго. У мисији је ангажовано просечно 53 експерта за реформе
у области полиције, правосуђа, сектора безбедности, поштовања
људских права (спречавања учешћа деце у војним формацијама),
из девет чланица ЕУ.
12. EUPOL AFGHANISTAN – полицијска мисија ЕУ у Авганиста�
ну, започета 15. јуна 2007. године и још траје. Циљеви мисије
су допринос успостављању ефикасног и одрживог полицијског
система у Авганистану, кроз надгледање, саветовање и обуку
припадника унутрашњих послова Авганистана, од нивоа ми�
нистарства до региона и провинција. У мисији је ангажован 431
експерт из 16 чланица ЕУ и четири државе које нису њене чла�
нице, а у име ЕУ предводи је Немачка.
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13. EULEX KOSOVO – мисија ЕУ за успостављање владавине пра�
ва на Косову и Метохији. Започета је 16. фебруара 2008. годи�
не, а пуну оперативну способност добила је 6. априла 2009, када
је достигла број од око 2.800 лица ангажованих у мисији (1.700
цивила и полицајаца из чланица ЕУ и око 1.000 припадника ло�
калног становништва). Ово је до сада највећа цивилна мисија
покренута и предвођена у оквиру ЗСБП/ЗБОП ЕУ. Главни циљ
мисије је да пружи помоћ и подршку тзв. косовским властима
да успоставе владавину права. Пружање помоћи и подршке ус�
мерено је, пре свега, на полицију, правосуђе и царину. Мисија
EULEX Kosovo не представља замену претходне мисије УН на
КиМ (UNMIK), већ има мандат да пружи помоћ, саветује, води
и надгледа изградњу локалних институција власти, уз додатна
извршна овлашћења у појединим надлежностима. У овој мисији
учествује 26 држава чланица ЕУ (све осим Кипра), као и шест
земаља које нису чланице Уније (Канада, Хрватска, Норвешка,
Швајцарска, Турска и САД). Специфична је и по томе што је
прва мисија у којој су САД ангажовале своје људство у некој ми�
сији под вођством ЕУ (око сто припадника полиције и судства).
14. EUMM GEORGIA – ЕУ мисија цивилног надгледања безбед�
носне ситуације у Грузији. Мисија започета октобра 2008. годи�
не, а у њој је ангажовано 415 лица из 24 државе, чланица ЕУ. То
је мисија коју је ЕУ најбрже покренула, само две недеље након
одлуке Савета ЕУ од 15. септембра 2008. године. Циљеви мисије
су стабилизација безбедносне ситуације, нормализација односа
међу сукобљеним ентитетима и поштовање људских права. При�
падници мисије нису наоружани и немају извршних овлашћења.
(б) Војне операције управљања кризама под вођством ЕУ
1. Concordia – војна операција ЕУ у Македонији, иначе прва икада
изведена војна операција под вођством ЕУ. Започета је 31. марта
2003. године (одлуком Савета ЕУ 2003/92/ од 27. јануара 2003.
године), на позив македонске Владе и на основу Резолуције СБ
1371, којима се ЕУ позива да као регионална организација преуз�
ме мисију стабилизације мира и стварања безбедног окружења
за спровођење „Охридског споразума”. Операција је завршена
крајем исте године. Укупно је учествовало око 350 лица (војног
особља) из свих чланица ЕУ, изузев Ирске и Данске. Операцијом
је, на терену, у име ЕУ руководила Француска. У њеном спро�
вођењу ЕУ је користила део средстава и капацитета НАТО, што
је и прва примена споразума о сарадњи ЕУ и НАТО, познатог као
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„Берлин плус“. У операцији је учествовало и 14 држава које нису
чланице Уније. Треба напоменути да, ма колико ЕУ настојала да
кроз овај „првенац” војних операција под њеним вођством при�
каже да је дорасла самосталном управљању кризама употребом
војних средстава (снага), операција Concordia је била под снаж�
ним покровитељством НАТО.
2. ARTEMIS RD Congo – војна операција ЕУ за подршку миру и
обезбеђењу услова за достављање хуманитарне помоћи. Опе�
рација Artemis била је прва потпуно аутономна операција упра�
вљања кризом предвођена ЕУ, изван споразума „Берлин плус” и
изван Европе. Започета је 12. јуна, а завршена крајем септембра
2003. године. У овој операцији демонстрирана је способност ЕУ
да брзо реагује и изврши ефикасно размештање безбедносних
снага и на удаљене просторе. У име ЕУ операцијом је командо�
вала Француска, па је мултинационални Штаб операције био у
Паризу. Биле су укључене и специјалне јединице из Шведске,
обавештајне јединице из Велике Британије и медицински тимо�
ви из Белгије, укупно око 1.800 војника.
3. EUFOR Althea – војна операција ЕУ у Босни и Херцеговини. Савет
ЕУ је, 12. јула 2004. године, након одлуке НАТО да закључи опе�
рацију SFOR и усвајања резолуције 1575 СБ УН, којом се одобрава
слање мисије ЕУ у БиХ, донео одлуку о успостављању војне опе�
рације ЕУ у БиХ. Операција је отпочела 12. децембра 2004. годи�
не, са основним циљевима очувања мира, безбедности и подршке
примени Дејтонско-париског мировног споразума. Ово је највећа
војна операција под вођством ЕУ, у којој је на почетку било анга�
жовано око 7.000 војника из 22 државе чланице ЕУ и 11 држава
које нису чланица ЕУ. Већ после првих шест месеци, са стабилиза�
цијом мира и безбедности, број војника је смањен на око 6.300, да
би на крају 2010. године у операцији био ангажовано укупно око
1.800 војника (1.500 из 21 државе чланице ЕУ и око 300 из шест
држава које нису у ЕУ). Операција Althea изводи се ослонцем
на капацитете и средстава НАТО, у складу са споразумом „Бер�
лин плус”. Командант операције је официр из европске државе,
чланице и НАТО и ЕУ. Штаб операције, кога чини део штабних
структура НАТО и Војни одсек ЕУ при штабу НАТО, смештен је
у Савезничкој команди за операције (ACO/SHAPE) у Монсу. Ис�
турени Команди елемент операције, кога чини део Команде здру�
жених снага НАТО Напуљ (JFC Naples) и Командни елемент ЕУ
(EU Command Element – EUCE), налази се у Команди здружених
снага НАТО у Напуљу. Поред извршног командовања операцијом
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5.
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Althea, истурени командни елемент операције има и улогу ко�
ординације употребе снага ЕУ и НАТО у операцији. Команда и
Штаб снага су размештени непосредно на терену у Сарајеву (Бут�
мир). Команда снага непосредно командује снагама на терену, а
извештаје доставља команданту операције преко Истуреног ко�
мандног елемента операције у Напуљу.
EUFOR RD Congo – операција ЕУ за подршку организације избо�
ра у ДР Конго под окриљем УН. Операција је спровођена од ап�
рила до краја новембра 2006. године. У њој је било ангажовано
2.300 припадника војних снага чланица ЕУ. Команда снага била је
лоцирана у Киншаси (Конго). Део снага се налазио у Киншаси (на
аеродрому), за брзу интервенцију у случају потребе, док је већи
део снага био стациониран у суседном Габону.
EUFOR Tchad/RCA – операција под вођством ЕУ, изведена у ис�
точном делу Чада и североисточном делу Централноафричке
републике, од 28. јануара 2008. године до краја марта 2009. го�
дине. У операцији је ангажовано око 3.400 војника из 26 земаља
чланице ЕУ и три државе не чланице ЕУ (међу њима и вод војне
полиције из Хрватске у саставу Пољског батаљона).
EU NAVFOR Atalanta – прва поморска војна операција пред�
вођена од ЕУ. Покренута је 13. децембра 2008. године ради
спречавања пиратсва уз обале Сомалије и омогућавања несме�
тане пловидбе бродовима који достављају хуманитарну помоћ
расељеним лицима у Сомалији и спречавања пљачки других
бродова дуж сомалијске обале. Операција је још увек у току.
Главне поморске снаге операције, у којој укупно учествује око
1.200 људи, чине пловни састави В. Британије и Немачке, која и
командује операцијом у име ЕУ. У мисији учествује 19 држава
чланица ЕУ и три које нису чланице ЕУ (Хрватска, Норвешка
и Црна Гора).
EUTM Somalia – војна мисија ЕУ за обуку сомалијских снага без�
бедности. Започета је 7. априла 2010. године, а спроводи се у Уган�
ди, у сарадњи АУ, УН и САД. У мисији је ангажовано око 140 при�
падника војног особља чланица ЕУ. Значајан допринос мисији
пружају Народне одбрамбене снаге Уганде, чији официри заједно
са војним тимовима ЕУ врше обуку сомалијских војника.

(в) Цивилно-војне мисије управљања кризама под вођством ЕУ
1. EU SSR Guinea Bissau – мисија подршке и помоћи реформама сек�
тора безбедности у Гвинеји Бисао. Започета је 12. фебруара 2008.
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године. У мисији учествује 33 експерта из 6 држава чланица ЕУ.
То је прва мисија која је комплетно планирана у новооснованом
јединици за Цивилно планирање и управљање капацитетима
(CPCC). Такође, мисија се спроводи у оквиру заједничког спора�
зума о стратешком партнерству Европске и Афричке уније („ЕУ–
Африка стратешко партнерство”), усвојеног 7. децембра 2007. го�
дине на Евроафричком самиту у Лисабону.
2. EUSEC RD Congo – цивилно-војна мисија ЕУ у ДР Конго, започ�
ета 2005. године, а завршена 30. септембра 2009. године. Мисија
је успостављена ради пружања помоћи и подршке реформама
сектора безбедности у ДР Конго. У њој је непрекидно учество�
вало просечно око 50 војних саветника и других експерата за
сектор безбедности из шест чланица ЕУ. Мисију је испред ЕУ
предводила Француска.
3. AMIS II – мисија ЕУ за пружање помоћи и подршке мисијама
Афричке уније „AMIS” и „AMISOM” у пограничном подручју
између Судана и Сомалије. Мисија је отпочела половином 2005.
године и трајала је до децембра 2007. године, када је мисија AU
AMIS трансформисана у заједничку мисију Афричке уније и Ује�
дињених нација (UNAMID). Мисија ЕУ за пружање помоћи АУ
обухватала је опремање и обуку снага АУ, помоћ у реализацији
тактичког и стратегијског транспорта снага АУ, затим посматра�
че ЕУ и полицијску помоћ на терену. Према подацима, ЕУ је кроз
ову мисију пружила помоћ АУ у мисији AMIS у вредности од 300
милиона евра. У ЕУ мисији просечно је ангажовано око 50 екс�
перата (30 полицајаца и око 20 војних експерата и посматрача).
Узимајући у обзир реалне ризике и претње европској безбедности,
достигнути степен безбедносних способности, интересе и циљеве ЕУ,
пред ЗСБП/ЗБОП ЕУ и чланице појединачно, намеће се потреба за
даљим интензивирањем напора на развоју и јачању заједничких војно�
безбедносних капацитета на располагању ЕУ.
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ИСКУСТВА ПОЈЕДИНИХ ДРЖАВА ИЗ
ПРОЦЕСА ПРИСТУПА И ЧЛАНСТВА У ЕУ
СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ
(СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА)202
1. ИСКУСТВА СЛОВЕНИЈЕ ИЗ УЧЕШЋА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
БЕЗБЕДНОСНОЈ И ОДБРАМБЕНОЈ ПОЛИТИЦИ ЕУ
Република Словенија спада у ред мањих држава, према површини и
броју становника. Географски је смештена у јужном делу Средње Европе
и источном делу планинског масива Алпа. Према попису извршеном у
априлу 2010. године, имала је 2.048.488 становника. Заузима територију
површине 20.273 km². Укупна дужина њених спољних граница износи
1������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
370 km. Граничи се са четири суседне државе. Најдужу копнену гра�
ницу има према Хрватској – 670 km. Са Аустријом дели 318 km границе,
са Италијом 280 km, а са Мађарском 102 km. Припада јој 46,6 km оба�
ле Јадранског мора, на коме поморске границе има према Хрватској (на
југу) и Италији (на северу). И према Хрватској и према Италији постоји
У току рада на пројекту „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Ре�
публике Србије Европској унији”, чији је резултат ова, истоимена, студија, спроведено
је и емпиријско истраживање путем упитника, који су саставили чланови истражива�
чког тима, а попуњавали представници Словеније, Румуније, Бугарске, Аустрије и Сло�
вачке. Применом ове методе, прибављена су драгоцена искуства ових земаља о процесу
приступања ЕУ и њиховом учешћу у Заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици
ЕУ. Емпиријско истраживање спроведено je током 2011. године, те се сви подаци изнети
у овом поглављу односе на период закључно са децембром 2011. године.
202
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нерешен проблем делинеације државних граница.203 Упркос релативно
малој површини, контролише неке од најзначајнијих транзитних права�
ца на европском континенту.
На попису извршеном 2002. године, 83,6% становника изјаснило се
као Словенци, 1,81% као Хрвати, 1,98% као Срби, 1,10% као Бошњаци,
0,32% као Мађари, 0,14% као Црногорци, 0,20% као Македонци, 0,31%
као Албанци, 0,11% као Италијани и 0,17% као Роми. По том попису
утврђено је следеће стање верског опредељења становништва: најброј�
нија је римокатоличка заједница, којој припада 57,8% становништва,
10,1% становништва изјаснило се као атеисти, 2,3% као православни
хришћани, а 2,4% као муслимани, док је чак 15,7% становништва одбило
да се изјасни о верском опредељењу.
Република Словенија стекла је независност одвајањем од Соција�
листичке Федеративне Републике Југославије, 25. јуна 1991. године. У
мају 1992. примљена је у Организацију уједињених нација. Уставом,
усвојеним 23. децембра 1991. године уређена је као парламентарна де�
мократија, са полупредседничким системом. На челу државе налази се
председник Републике, директно изабран на мандат у трајању од пет го�
дина. Улогу законодавне власти врши дводомни парламент. Извршном
влашћу управља влада, на чијем се челу налази председник владе, кога је
имeновао председник и изгласао парламент.
Након осамостаљења од СФРЈ и међународног признања, више није
било стварних претњи суверенитету Словеније. Евроатлантске и европ�
ске интеграције декларисане су као стратешки национални и безбеднос�
ни циљ. Приступање Северноатлантском савезу третирано је као део
интеграције у најважније међународне економске, финансијске и безбед�
носне организације. Будући да се, према традицији и достигнутим стан�
дардима, сматра најближом Западу од свих република бивше Југославије,
Словенија је у пролеће 2004. године примљена и у НАТО и у Европску
унију, у временском размаку од свега 33 дана. Пошто јој је на самиту
НАТО у Прагу (у новембру 2002) упућен позив за ступање у чланство, у
марту 2003. године одржан је референдум, на којем се 66% грађана изјас�
нило за учлањење. Парламент је ратификовао Северноатлантски уговор
у фебруару 2004, а 29. марта 2004. године Словенија је званично постала
чланица Савеза.
203
IHS Jane’s: Defence & Security Intelligence & Analyses, Jane’s Sentinel Security
Assessment − The Balkans, Executive summary, Slovenia (у даљем тексту: „Jane’s
Sentinel Security Assessment, Slovenia, исто”). http://www4.janes.com.ezproxy.members.
marshallcenter.org/subscribe/sentinel/BALK_doc_view.jsp?Sent_Country=Slovenia&Prod_
Na m e = BA L K & K 2 D o c K e y = / c o n t e n t 1 / j a n e s d a t a / s e n t / b a l k s u / s l o v s 0 1 0 . h t m @
current#toclink-j1511193675572825.
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1.1. Спољна политика и регионална сарадња
Словенија је чланица Уједињених нација од маја 1992, а у Савет Ев�
ропе примљена је у мају 1993. године. У периоди 1998. и 1999. године
припадало јој је место несталне чланице Савета безбедности ОУН, што
је искористила да промовише свој конструктиван и креативан активи�
зам за постизање консензуса у овом телу.
Историјске везе са Западном Европом, снажна економија и стабилна
демократија помогле су јој да се развије у модерну државу. Споразум о
асоцијацији са ЕУ потписала је 1996, а пуноправна чланица уније поста�
ла је 1. маја 2004. године. Била је прва међу новим чланицама ЕУ којој је
допуштено да приступи монетарној унији („Евро зони”), 1. јануара 2007.
године.
Чланица је свих значајнијих међународних финансијских установа:
Међународног монетарног фонда, Светске банке, Европске банке за об�
нову и развој, као и 40 других међународних организација, међу којима
и Светске трговинске организације. Председавала је Организацијом за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) 2005. године, а Бордом гувер�
нера Међународне агенције за атомску енергију од 2006. до 2007. годи�
не. Европском унијом председавала је од јануара до јуна 2008. године.
Позиција председавајуће земље ЕУ извела ју је на главну сцену европске
и светске политике, a трајање њеног мандата на овој дужности времен�
ски се подударило са једностраним проглашењем независности Косова
и Метохије (17. фебруара 2008). У другој половини 2009 председавала је
Саветом Европе, а 2011. године Љубљана је постала седиште Европске
агенције за сарадњу регулатора енергије (ACER).
Билатералну војну сарадњу Словенија остварује са 29 земаља. Најак�
тивнија је у аранжманима за сарадњу са САД и земљама региона Средње
или Југоисточне Европе. Активан је учесник Савета министара одбране
Југоисточне Европе (SEDM).
Преузела је активну улогу у пружању хуманитарне помоћи, кроз дона�
ције жртвама земљотреса на Хаитију, цунамија у Југоисточној Азији, земљо�
треса у Пакистану, урагана Катрина у САД. Помагала је разрешењу избеглич�
ке кризе у Дарфуру и Светском програму исхране (Тhe World Food Program).
Кроз Међународни поверилачки фонд за разминирање и пружање
помоћи жртвама мина (International Trust Fund for Demining and Mine
Victims Assistance – ITF), који је основала 1998. године, Словенија је ство�
рила инструмент за разминирање по избору међународне заједнице, за
деловање у Босни и Херцеговини, осталим деловима Балкана, Средњој
Азији и на Кипру. Кроз фонд је прикупљено више од 261.000.000 долара,
од чега су САД донирале 128 милиона.
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Словенија учествује у Безбедносној иницијативи за сузбијање про�
лиферације (Proliferation Security Initiative – PSI) која за циљ има глобал�
но заустављање пролиферације оружја за масовно уништавање, система
за њихову испоруку и материјала повезаних са њима. Такође је потпи�
сница Васенарског уговора (Wassenaar Аrrangement) о контроли извоза
оружја и осетљивих технологија проблематичним државама и 13 међу�
народних конвенција посвећених борби против тероризма.
Иако располаже ограниченим ресурсима, предузела је конкретне
кораке ка конструктивној улози у регионалним и међународним без�
бедносним аранжманима. Давала је допринос НАТО снагама за стаби�
лизацију у Босни и Херцеговини (мисијама IFOR и SFOR) хеликопте�
рима, медицинским особљем, војном полицијом и једном пешадијском
четом. Наставила је да активно учествује и у мисији EUFOR ALTHEA,
под мандатом ЕУ. У току 2011. године 21 припадник Војске Словеније
распоређен је у Босни и Херцеговини (15 у мисији ЕУ и шест у оквиру
билатералног аранжмана НАТО и БиХ).
Италијанско-словеначки односи могу се окарактерисати као веома до�
бри. До половине 1996. године разрешени су неспоразуми у вези са рести�
туцијом имовине одузете у току Другог светског рата. Тиме су створени
предуслови за значајно побољшање односа. У току 2001. године италијан�
ски Сенат коначно је усвојио законе којима су превазиђене мање разлике
у ставовима о мањинским правима Словенаца у Италији и компензацији
имовине Италијана избеглих из Југославије након Другог светског рата. У
блиској прошлости италијанској страни је било замерано да није консулто�
вала Словенију у вези са плановима изградње терминала за течни природни
гас у близини Трста и недалеко од копнене границе са Словенијом, за које се
сматрало да би могли нашкодити животној средини у Словенији.
Односи са Мађарском су одлични. Мађарској, као и италијанској
мањини у Словенији Уставом је додељен посебан статус, који укључује
и загарантована места у парламенту. Кроз иницијативу мултилатералне
сарадње Словеније, Италије, Мађарске и Хрватске остварује се сарадња
у бројним областима, укључујући и одбрану (попут међународне пеша�
дијске „Трилатералне бригаде” коју су Словенија, Мађарска и Италија
основале у априлу 1998. године и намениле је за учешће у мировним
операцијама).204
Аустријско-словеначки односи су блиски, али их карактеришу
повремени неспоразуми у вези са положајем мањина у обе земље. У
току 2005. и 2006. године доминантна тема било је питање дозволе рада
двојезичним школама (у којима би се настава одвијала на немачком и
204
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словеначком језику) на аустријској територији, у близини границе са
Словенијом. Питање у вези са словеначком експлоатацијом нуклеарне
енергије чини се да је недавно разрешено. Економска сарадња се шири,
укључујући и заједнички пројекат развоја пограничних региона.
Билатералне односе Словеније са суседном Хрватском карактерис�
але су бројне тензије, у различитим областима. Иако је Хрватска тери�
торијално већа и има двоструко више становника, она је заостајала за
Словенијом у реформама и интегрисању у западне институције. Спор
у вези са утврђивањем поморске границе у Пиранском заливу заош�
трава се периодично, упркос различитим споразумима о делинеацији.
Иако се овај конфликт до сада претежно манифестовао кроз мање ин�
циденте, није искључена могућност да у будућности постане предмет
међународне арбитраже. У новембру 2009. Словенија и Хрватска су се
сагласиле да питање спорне границе препусте арбитражи, а да Слове�
нија заузврат олакша Хрватској процес приступања Европској унији.
Иако и даље постоје нека значајна нерешена питања (попут уштеђеви�
не хрватских грађана заробљене у Љубљанској банци, из времена пре
распада Југославије) билатерални односи су од новембра 2009. године
значајно унапређени.
За разлику од већине других држава насталих након распада СФРЈ,
Словенија није нормализовала односе са Србијом све до промене власти
у октобру 2000. године, а дипломатски односи са Савезном Републиком
Југославијом успостављени су 9. децембра исте године. Након стицања
статуса пуноправног члана Европске уније Словенија је снажно загова�
рала укључење преосталих бивших југословенских република у евроат�
лантске институције. У протеклих десет година са словеначке стране је
афирмисана подршка процесу евроинтеграција СР Југославије, државне
заједнице Србије и Црне Горе, а од 2006. године и поново самосталне
Републике Србије. Снажне политичке везе које има у региону допуња�
вају се и снажним економским везама, те она тако спада међу највеће
стране инвеститоре у земљама Југоисточне Европе. Кроз приватизацију
и greenfield инвестиције уложено је више од 1,3 милијарде евра, а око 400
словеначких фирми послује у нашој земљи.
1.2. Реформа оружаних снага
Оружане снаге Словеније прошле су у периоду између 2003. и 2005.
године кроз значајан процес реорганизације. Циљ реформе била је замена
до тада постојећих територијалних снага одбране, заснованих на општој
војној обавези, професионалним снагама, способним за размештање и
извођење операција изван земље, у оквиру активности Северноатлант�
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ског савеза. Дугорочни задатак био је развој модерне, ефикасне, добро�
вољне и економски исплативе војне организације, способне да омогући
националну безбедност, засновану на систему колективне одбране и на
активном доприносу стабилности у стратегијском и регионалном смислу.
У складу са тим усвојени су потребни законски и развојни документи на
стратешком нивоу (Стратегија националне безбедности, Стратегија
одбране, Закон о одбрани, Закон о војној обавези), као и одређени развојни
програми (Програм начела дугорочног развој и опремања Словеначких
оружаних снага – СОС за период 2002–2007, Пројекат величине и струк�
туре СОС до 2004. и до 2010. године). Сврха стратешких докумената била
је да осигурају усклађеност структура СОС после 2007. године са потре�
бама новог безбедносног окружења, те усмереност снага према будућим
потребама НАТО и савезничким захтевима.
Значајну улогу у реформи Војске Словеније имале су Сједињене Аме�
ричке Државе, које су пружале билатералну војну помоћ, кроз Програм
међународне војне обуке (International Military Education and Training
– IMET), Програм иностраног финансирања војски (Foreign Military
Financing – FMF), Програм државног партнерства (State Partnership
Program), који је спровођен у сарадњи са државом Колорадо, Европски
центар за студије безбедности „Џорџ К. Маршал”, Програм здруженог
тима за контакт Европске команде ОС САД (EUCOM Joint Contact Team
Program), као и Регионални програм стипендирања студија противтеро�
ризма (Regional Counterterrorism Fellowship Program – CTFP). Сједињене
Америчке Државе и европски партнери подстицали су реструктурирање,
реорганизацију, модернизацију и набавке у оквиру оружаних снага које
су заједно имале за циљ достизање интероперабилности са НАТО. САД
су охрабривале Словенију да настави процес реформе, који је укључивао
и успостављање блискијих веза са регионалним партнерима, чак и након
приступања Северноатлантском савезу. У октобру 2003. године укинута
је обавеза служења војног рока и од тада основу система одбране чини
потпуно професионализована стајаћа војска, са уговорном резервом. Од
тренутка пријема у НАТО, ОС Словеније преузеле су још активнију улогу
у подршци међународном миру.
У марту 2011. Оружане снаге Словеније састојале су се од 7.570
(82%) професионалних припадника и 1.623 (18%) припадника уговорне
резерве, што је укупно 9.193 припадника.205 Структуру снага чине једна
потпуно професионална моторизована пешадијска бригада и две ме�
ханизоване бригаде мешовитог састава (професионалног и резервног).
205
Податак преузет са званичне Интернет презентације Војске Словеније: http://
www.slovenskavojska.si/en/about-the-slovenian-armed-forces.
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Професионална бригада представља снаге Словеније расположиве за
реаговање и размештање у операцијама изван домицилне територије.
У оквиру Војске Словеније делује релативно мало Ваздухопловство, оп�
ремљено хеликоптерима и авионима на турбо-елисни погон. Хеликоп�
терска компонента веома је важна за учешће у мултинационалним опе�
рацијама. Активна је и морнаричка чета, која располаже једним брзим
патролним бродом обалске страже.206
1.3. Процес приступања Словеније Европској унији и укључивање
у ЗСБП ЕУ
Дипломатски односи између ЕУ и Словеније успостављени су 13.
априла 1992. године. Споразум о сарадњи потписан је 1. септембра 1993,
али је уз одређена одлагања, због усвајања појединих амандмана, сту�
пио на снагу тек 10. јуна 1996. године. Ступањем Споразума на снагу
зацртан је пут за односе Словеније и ЕУ у области политичког дијалога.
Створени су основи за унапређивање економских и трговинских одно�
са, техничку и финансијску подршку, као и адекватан оквир за општу
подршку прикључењу Словеније Унији. Препознајући потребу за ефи�
касним управљањем процесом европских интеграција, Влада Словеније
је 25. октобра 1996. године одлучила да задатак координације и надзора
претприступних активности повери Канцеларији за европске послове,
успостављеној у оквиру Министарства спољних послова.
Општи однос словеначке јавности према европским и евроатлант�
ским интеграцијама није имао линеарну путању и захтевао је проакти�
ван став државних органа задужених за спровођење у дело спољнополи�
тичког стратешког оквира. Истраживањима207 извршеним 1997. године
утврђено је да је оквир европске оријентације словеначког јавног мњења
обухватао широк дијапазон области (социодемографске карактеристи�
ке и социоекономски статус, вредности, погледе на свет и политичку
оријентацију, ниво знања о ЕУ и присуство масовних медија). Слични
резултати утврђени су и у погледу убеђења (перцепције) јавности о
актуелним социоекономским условима и процесима који су били ус�
ловљени одређеним варијаблама (европски идентитет, ставови о ЕУ и
приступању Словеније Унији).208
Jane’s Sentinel Country Risk Assessments, Стручни Интернет портал за процену
ризика по националну безбедност држава у свету, Интернет презентација посвећена
Словенији: http://sentinel.janes.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/docs/sentinel/
BALK_country.jsp?Prod_Name=BALK&Sent_Country=Slovenia
207
Adam F. Hafner-Fink M ., Uhan S. „Public Conception and Images of the Euroean
Union: Case of Slovenia”, Carfax Publishing, no. 2, 2002, 98–102.
208
Adam F. Hafner-Fink M. , Uhan S. „Public Conception and Images of the Euroean
206
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Посматрана су три аналитичка опсега:
–	европски идентитет – осећај припадања ЕУ као културно-гео�
графском ентитету;
–	европске оријентације – индекс који мери подршку словенач�
ком чланству у ЕУ;
–	процена добити од чланства у ЕУ; различити аспекти, култур�
ни, пословни, политички, људска права, социјална заштита, чо�
векова околина.
Анализа је пружила параметре којима је било могуће одредити од�
нос према ЕУ са становишта јавног мњења, интелектуалне и стручне
јавности и политичке елите Словеније. Општи закључак је био да је у
Словенији преовладавао став који се може назвати еврореализмом.
Преовладавао је општи став генералног консензуса у односу на геопо�
литичко усмерење Словеније, али је био изражен и веома скептичан став
у односу на учлањење у НАТО.
Овакво стање и однос јавног мњења према приступању ЕУ и учлањењу
у НАТО функционално су представљали изазов за државно руководство.
Процењено је да би свака дестабилизација у региону Западног Балкана
имала директан негативан утицај на стање безбедности у Словенији. Од�
говор на ове безбедносне изазове посматран је у саставу интегрисаног сис�
тема безбедности. Сматрало се да препознавање глобалних изазова захте�
ва глобалан, обједињен одговор читаве међународне заједнице. При томе
би мерило успеха био постигнут ниво синергије различитих национал�
них учесника у заједничким подухватима међународне заједнице. Из тог
разлога је становиште државне политике Словеније гласило да су Европи
подједнако потребни НАТО и одбрамбени капацитети ЕУ. Словенија је
желела да постане активна чланица обеју организација и да учествује у
активностима НАТО. У складу са тим амбицијама пројектован је развој
њених оружаних снага на дугорочној бази, уз уважавање начела органи�
зовања оружаних снага у складу са економским могућностима државе.
Ради придобијања јаче и стабилније подршке европским интегра�
цијама, Влада је 1997. године покренула посебан програм комуника�
ције. Канцеларија за односе са јавношћу предузимала је активности
ради информисања јавности о интеграцијама у ЕУ. Циљ је био да се
покрене јавна расправа, подигне ниво свести друштва и разумевања
процеса интеграција у ЕУ. Расправа је подразумевала и дебату о тема�
ма попут очекиване користи од остварених интеграција, али и потен�
цијалних ефеката њиховог изостанка. Задатак информисања јавности
о ЕУ поверен је Заводу за европске послове и Канцеларији за односе
Union: Case of Slovenia”, Carfax Publishing, no. 2, 2002, 98–102.
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са јавношћу и медије Владе Словеније. То је индикатор значаја који је
био придаван креирању јавног мњења и позиционирању јавне дипло�
матије.
Овом кампањом остварен је значајан утицај на ставове јавности о
приступању ЕУ. Према резултатима референдума одржаног 23. марта 2003.
године, на питање „Да ли се слажете да Република Словенија постане члан Ев�
ропске уније (ЕУ)?”, 89,64% бирача одговорило је потврдно.209 Осим општег
става, постигнуто је креирање односа према невојним претњама, као што су
еколошке и социоекономске претње, трговина наркотицима, унутрашње по�
литичке нестабилности, као и опасности заостајања у технолошком смислу.
Словенија је поднела захтев за чланство у ЕУ 10. јуна 1996. године, а
Савет министара ЕУ је 15. јула одлучио да покрене процедуру која под�
разумева консултације и уважавање става ЕК. ЕК је у оквиру Мишљења
објављеног у јуну 1997. године изнела пресек стања по питању спрем�
ности Словеније за почетак преговора о чланству. У документу „Аген�
да 2000”210 извршена је општа процена испуњености захтева поставље�
них пред државе потенцијалне кандидате за пријем у чланство и дате су
препоруке држави–аспиранту за усвајање стратегија које би омогућиле
успешно проширење Уније. У закључку је ЕК препоручила покретање
преговора са Словенијом о пријему у чланство.
Иако до тренутка објављивања „Агенде 2000“ формално још увек није
учествовала у режиму контроле оружја за масовно уништење, Словенија
је већ имала развијене контакте са релевантним организацијама и јасно
декларисала опредељење за учешће у свим међународним споразумима о
контроли наоружања. При оцени ЕК нарочито су вредноване чињенице
да су ОС Словеније биле под демократском контролом и реорганизовале
се у складу са НАТО стандардима, као и константно изражавање спрем�
ности и способности националне владе да преузме потпуно и активно
учешће у заједничкој спољној и безбедносној политици ЕУ.
1.4. Нормативно прилагођавање Словеније у процесу
прикључења НАТО и ЕУ
У процесу прикључивања НАТО и ЕУ Словенија је морала да извр�
ши измене Устава, већег броја закона и подзаконских аката.
Устав је измењен у Првом поглављу и члановима број 47. и 68,
којима је придодат нови члан 3а. Словенија се обавезала да међунаро�
Доступно на: http://evropa.gov.si/en/.
European Commission, Agenda 2000 − Commission Opinion on Slovenia’s
Application for Membership of the European Union, DOC/97/19, Brussels, 15th July 1997.
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дним уговором, који мора бити ратификован двотрећинском већином
у Скупштини, пренесе део суверених права на међународне организа�
ције и ступи у одбрамбени савез са другим државама. Утврђено је да
се преношење дела суверених права и ступање у савез врше на темељу
поштовања људских права и основних слобода, демократије и начела
правне државе. У вези са претходним изменама, однос између Владе и
парламента уређен је Законом о сарадњи парламента и Владе око послова Европске уније. 211
Словенија је морала да изврши и прилагођавање законодавног окви�
ра у области одбране, првенствено ради стварања услова за извршавање
обавеза проистеклих из чланства у НАТО. При томе је већина усвоје�
них решења била употребљива и за потребе испуњавања других обавеза,
прихваћених у оквиру међународних организација или на бази међуна�
родних уговора (укључујући и обавезе према ЕУ).
Након Устава, извршена је промена Закона о одбрани, увођењем но�
вих одредби у вези са прикључењем НАТО и ЕУ. Формално-правно те
измене су извршене у складу са захтевима међународне заједнице, а ра�
тификовао их је Парламент РС, двотрећинском већином свих посланика.
Промене Закона о одбрани212 извршене 2002. и 2004. године су, пре
свега, омогућиле одбрану државе самостално или у савезништву, на ос�
нову међународних уговора (чланови 2. и 3). Успоставиле су правни ос�
нов за учешће Војске Словеније у међународним мисијама или другим
активностима на основу чланства у међународним организацијама или
склопљених међународних уговора.
Нова улога Словеначке војске одражавала се и у промењеној органи�
зацији снага одбране (члан 40). Са становишта извршавања прихваће�
них међународних обавеза, значајне су још и промене чланова 48. и 84.
Закона о одбрани.
За члан 48. били су додати чланови:
1)	48.а, који уређује војну службу изван државе. Она може да се
врши у војнодипломатским представништвима, органима
међународних организација, код других органа или у заједнич�
ким командама и јединицама, ради извршења обавеза преузе�
тих у међународним организацијама, односно са међународ�
ним уговорима. Припадници јединица Словеначке војске, који
обављају војну службу изван државе у складу са овим законом,
подређени су надређеном команданту, али војну службу оба�
вљају у складу са правилима службе Словеначке војске, осим
211
212
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уколико међународним уговором или другим актом, на основу
кога се врши војна служба ван граница државе, није одређе�
но другачије. Припадник Словеначке војске против кога се
покреће дисциплинска, кривична или одштетна одговорност за
деловање почињено у току обављања задатака војне службе из�
ван државне територије или у вези са њом, према овом закону
и у складу са правним поретком Р. Словеније, јесте дисциплин�
ски, кривично и одштетно одговоран;
2)	48.б, који за ове потребе омогућава успостављање привремених
група или јединица и одређује начин њиховог командовања.
Војна служба у иностранству може да се обавља и у привре�
меним групама или јединицама сталног састава Словеначке
војске. командант привремене групе или јединице је током оба�
вљања задатака ван граница државе дужан да извршава одлу�
ке/наређења надређених команди, односно надлежних органа
међународних организација и одлуке владе. Уколико су одлу�
ке надлежног органа међународне организације и владе у су�
протности, командант је дужан да изврши одлуку владе. При�
падници привремене групе или јединице су, у тренутку вршења
службе ван граница државе, дисциплински, кривично и одш�
тетно одговорни у складу са Законом о одбрани;
3)	48.ц, који се односи на војну одбрану изван државе. У случају
увећане опасности напада, односно непосредне ратне опаснос�
ти, у ратном или ванредном стању у складу са овим законом,
одлукама парламента и склопљеним међународним уговорима,
војну службу ван граница државе обављају, поред припадни�
ка сталног састава, и припадници резервног састава који су
одслужили војни рок и распоређени су у јединице, послате на
обављање војне службе изван државне територије. Поменуте
јединице извршавају одлуке заједничких/здружених команди
у складу са међународним уговорима. Статусна и друга права,
одговорности и обавезе припадника ових јединица извршавају
се према Закону о одбрани, подзаконским актима проистеклим
из њега и Правилу службе у Словеначкој војсци, осим уколико
међународним уговором није одређено другачије.
Члан 84. Закона о одбрани одређује надлежност владе да одлучује о
учешћу Словеначке војске, на основу обавеза преузетих у међународним
организацијама и прихвата годишње планове обуке војске изван држав�
не територије, као и страних војних јединица у Р. Словенији, у складу са
међународним уговорима. Влада одлучује и о учешћу Словеначке војске у
извршавању припрема и задатака из области заједничке одбране, у складу
163

са билатералним плановима сарадње плановима са државом или државама
са којима је успостављено савезништво на основу међународних уговора.
При томе влада не може да одлучује о проглашењу ванредног или ратног
стања, као и о употреби припадника резервног састава, распоређених у рат�
ни састав војске за војну одбрану, што остаје у надлежности парламента.
Додат је и члан 84.а, који омогућава да влада може у складу са
склопљеним међународним уговорима за потребе одбране дозволити
употребу ваздушног простора и транзит војних јединица савезнич�
ких држава, по правилу на основу начела узајамности, осим уколико
међународним уговором није другачије одређено. У миру влада може,
на предлог министра одбране, признати припадницима оружаних
снага других држава, током њиховог боравка у Р. Словенији, једнак
статус који признаје на основу међународних уговора припадници�
ма оружаних снага савезничких држава. То је могуће уколико при�
падници страних оружаних снага не угрожавају безбедност Репу�
блике Словеније. Влада на предлог министра одлучује и о распореду
јединица оружаних снага држава, са којима је земља у савезништву
на основу међународних уговора. Члан 98.ц, одређује плате припа�
дника Словеначке војске за рад изван граница државе. Ова област је
детаљније регулисана Уредбом о платама и другим примањима при�
падника Словеначке војске за време извршавања обавеза преузетих у
међународним организацијама, односно међународним уговорима213.
Одређене промене, пре свега у вези са успостављањем колективне
одбране и чланством у НАТО, биле су извршене и изменама и допунама
Закона о војној обавези,214 које су донеле постепено напуштање одређе�
них елемената регрутног система, са циљем успостављања професио�
налне војске. Обављање војне службе уређује новији Закон о служби у
Словеначкој војсци.215
Члан 21. овог закона одређује да војну одбрану државе изводи Сло�
веначка војска, у складу са плановима употребе самостално и у складу са
плановима савезништва, у оквиру колективне одбране, односно преузе�
тим обавезама са међународним уговорима, што се узима у обзир и код
обезбеђивања потребне спремности Словеначке војске.
Спровођење међународних обавеза уређује члан 22, којим су пропи�
сани начини извршавања обавеза које је држава прихватила у међунаро�
дним организацијама, односно међународним уговорима. Те обавезе могу
обухватати учешће у операцијама, мисијама и другим облицима дело�
213
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вања, у циљу превенције конфликата, очувања, наметања или одржавања
мира, као и учешће у колективној одбрани, које укључује рад у заједнич�
ким/здруженим савезничким командама и јединицама, односно другим
међународним организацијама; учешће и рад у органима, представништ�
вима или службама међународних организација, са учешћем у заједнич�
ким/здруженим командама и јединицама, успостављеним у сарадњи са
другим државама. Активности и друге радње за извршење ових задатака
као облик одговора државе на кризе или кризне ситуације изван државне
територије, утврђују се плановима употребе војске. Поред активности и
задатака појединих министарстава, Влада одређује и радње осталих носи�
лаца активности. Ово је нарочито важно код операција одговора државе
на кризе или кризне ситуације изван њене територије, који може пружати
самостално или у сарадњи са партнерским земљама.
Чланом 25. прописана су одређена ограничења при обављању војне
службе ван граница државе. Словеначка војска задатке у иностранству из�
води у складу са Законом о одбрани и на основу њега издатих прописа, међу�
народних уговора, начелима међународног војног и хуманитарног права и у
складу са правилима која важе унутар савезништва и правилима која важе
у другим међународним организацијама под чијим се мандатом задаци из�
вршавају. Словеначка војска приликом обављања задатака изван државне
територије може обављати и задатке које не обавља у Словенији, уколико
је обављање таквих задатака предвиђено мандатом операције, мисије или
другог облика деловања у који су припадници војске упућени и уколико су
оспособљени за обављање таквих задатака. Влада може одлучити о врсти
задатака или ограничења при извођењу задатака које ће припадници оба�
вљати током војне службе, односно деловања у другој држави.
Поглавље VII – свеобухватна брига – проширено је посебним,
трећим потпоглављем које регулише бригу за припаднике Словеначке
војске у току вршења војне службе изван државне територије.
У складу са чланом 25. Закона о служби у Словеначкој војсци, влада
може заједно са јединицом или другим саставом Словеначке војске упу�
тити на извођење задатака ван државне територије и цивилне стручња�
ке или укључити цивилне способности. Учешће цивилних способности
у подршци мировним снагама на подручју извођења операција подршке
миру и у осталим мултинационалним операцијама одговора на кризе,
које се могу водити у оквиру извршења обавеза прихваћених у међу�
народним организацијама или међународним уговорима из области од�
бране, уређено је Уредбом о учешћу цивилних стручњака и способности
у међународним операцијама у области одбране.216
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За потребе спровођења подршке држави домаћину, поготово за пот�
ребе НАТО и ЕУ, Влада је у 2003. години прихватила План спровођења
подршке држави домаћину. У овој области склопљени су следећи међу�
народни уговори или неуговорни међународни акти:
− кодекс понашања у вези са набавкама у оквиру EDA;
−	међувладин режим на пољу одбрамбених набавки у оквиру Ев�
ропске одбрамбене агенције (EDA);
−	намеравано учешће Р. Словеније у истраживачким и технолош�
ким пројектима (R&T) у оквиру Европске одбрамбене агенције;
−	одлука Управног одбора EDA о међувладином режиму за про�
мовисање конкуренције на европском одбрамбеном тржишту
опремања;
−	правила опхођења држава чланица ЕУ које учествују у
Европској одбрамбеној агенцији приликом одбрамбених
набавки;
−	споразум између ЕУ и Р. Словеније о учешћу Р. Словеније у
снагама Европске уније у Бившој Југословенској Републици
Македонији (EUF) – Concordia;
−	меморандум о сагласности и Технички споразум о узајамном
учешћу у вишенационалним снагама Север у војној операцији
Европске уније у БиХ – ALTHEA;
−	технички споразум између Команде снага ЕУ (EUFOR) у БиХ и
Министарства одбране Р. Словеније (MORS) о учешћу слове�
начког војног авиона turbolet L-410 (регистарски број L4-01) у
операцији ALTHEA у Босни и Херцеговини, под вођством Ев�
ропске уније;
−	додатак Меморандуму о сагласности за састав Мултинационал�
них копнених снага (MLF) за оснивање борбене групе Европске
уније, на основу MLF и
−	уговор између Министарства одбране Р. Словеније и Савезног
министарства за одбрану Р. Аустрије о обезбеђењу стратешког
ваздушног превоза припадницима словеначког континген�
та, ангажованим у операцији Европске уније у Чаду – EUFOR
TCHAD/RCA.
У оквир надлежности Министарства одбране спадала је и импле�
ментација Директиве Европског савета (ES) број 14/2008 од 8. децембра
2008. година о идентификовању европске критичне инфраструктуре,
као и о оцени потребе за побољшање њене заштите.217 Усвојена је Уредба
о европској критичној инфраструктури.218
217
218
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У процесу усвајања су:
−	Уредба о сагласности за производњу и промет одбрамбених
производа дозвољених за промет и претходно одобрених за
увоз, извоз, транзит и преношење, која треба да омогући им�
плементацију Директиве 2009/43/EC Европског парламента и
Савета од 6. маја 2009. године о поједностављењу услова за пре�
нос одбрамбених производа унутар ЕУ;219
− Закон о јавним набавкама у области одбране и безбедности, који
је намењен имплементацији Директиве број 2009/81 EС Европ�
ског парламента и Савета од 13. јула 2009. године, о координа�
цији процедура за склапање одређених уговора о извођењу ра�
дова, снабдевању и пружању услуга, путем ангажовања власти
или ентитета у областима одбране и безбедности, као и измене
директива број 2004/17/EC и 2004/18/E1. Измене неће бити вр�
шене једино у поглављу које се односи на правну безбедност у
овим поступцима, јер је овај део већ пренесен у правни поредак
Словеније Општим законом о правној безбедности у поступку
јавних набавки.
1.5. Стратегијско и планско прилагођавање у процесу
прикључења НАТО и ЕУ
Словенија је у стратегијске и планске документе делимично укључи�
ла одредбе које проистичу из различитих докумената ЕУ, попут Европске стратегије безбедности и Дугорочне визије развоја капацитета ЕУ.
Промене у политици и приступу националној безбедности и одбрани
углавном су се односиле на чланство Словеније у НАТО, а делимично и
на ЗСБП и ЗБОП. Овакав приступ био је условљен претходним закључ�
ком да се принципи и стандарди система безбедности ЕУ заснивају на
принципима и стандардима система безбедности НАТО, уз одређене
специфичности за чланице ЕУ, које истовремено нису и чланице НАТО.
У складу са тадашњим активностима, околностима и променама
међународног положаја Републике Словеније у Европи, на политичком
нивоу донета је одлука да у току 2000. године буду израђене нова Стратегија националне безбедности и Стратегија одбране. Оба документа
усвојена су 2001. године: први у парламенту, а други у Влади. Страте�
гијски документи из области националне безбедности обухватали су
све потребне смернице за усмеравање и развој сектора безбедности и
система одбране Словеније, неопходне за успешно укључење државе у
евроатлантске политичке, безбедносне и одбрамбене интеграције. Оба
219
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документа су на више места као кључни стратешки циљ државе иден�
тификовала пријем у пуноправно чланство ЕУ и НАТО и усмеравала
развој система националне безбедности ка прилагођавању успешном и
ефикасном деловању државе у оквирима ЕУ и НАТО.
Словенија је завршила Стратегијски преглед одбране 2002/2003. го�
дине са визијом развоја до 2015. године. Године 2004, непосредно након
пријема у пуноправно чланство ЕУ и НАТО, усвојена је нова Резолуција
о општем дугорочном програму развоја и опремања Војске до 2015 године.
Општи дугорочни програм усвојио је парламент крајем 2004. године. До�
кумент је настао на бази одредби Стратегијског прегледа одбране. Општи
дугорочни програм дао је планске основе за свеобухватан развој војних
способности у дугорочном периоду, како за потребе националне одбране,
тако и за испуњавање прихваћених обавеза у оквиру колективне одбране
(НАТО) и колективне безбедности (ЕУ). Такође су усвојени: Средњорочни
програм одбране за период од 2005. до 2010. године, Војна доктрина из 2006.
године, Средњорочни програм одбране за период од 2007. до 2012. године,
Стратегијски преглед одбране из 2009. године, Резолуција о стратегији
националне безбедности из 2010. године и Стратегија учешћа Словеније у
међународним операцијама и мисијама из 2010. године.
Услед истека важности стратешких и планских докумената који су
у претходном циклусу били израђени са роком важења до 2010. годи�
не, у парламенту су усвојени нова Резолуција о стратегији националне безбедности и Резолуција о општем дугорочном програму развоја и
опремања Војске до 2025. године. Оба документа израђена су на основу
Стратегијског прегледа ресора одбране из 2009. године. Предвиђено је да
Влада усвоји нову Стратегију одбране до краја 2011. године.
Стратегијски преглед одбране из 2009. године обухватио је ширу об�
ласт у односу на претходни из 2003. године. Њиме је обрађен како сис�
тем одбране, тако и систем за ванредне ситуације. У Прегледу из 2009.
године наведено је да су стратешки документи за планирање и полити�
ку одбране застарели, да је потребно смањење бројног стања ОС, да се
ограничени ресурси (финансијски и персонални) морају усмерити ка
приоритетним областима, да развој капацитета треба да прати прин�
цип селективне специјализације и да је потребно применити принцип
свеобухватности, у смислу унапређења међуресорне сарадње на развоју
капацитета.
Стратегијски преглед одбране из 2009. године чини основу за израду
и доношење:
1) Резолуције о Стратегији националне безбедности,
2) Стратегије одбране,
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3) Резолуције о дугорочном плану одбране до 2025. године и
4)	Средњорочног програма одбране 2011–2016, који, с обзиром на окол�
ности смањења буџета за одбрану, представља највећи изазов.
1.6. Институционално прилагођавање
У склопу прилагођавања националних институција за укључење у
системе НАТО и Европске уније успостављено је више нових тела, како
на нивоу централних органа власти, тако и у ресорним министарствима.
У Кабинету министра спољних послова успостављена је Служба за послове Заједничке спољне и безбедносне политике. Та служба задужена је
за пружање подршке министру у домену ЗСБП и ЗБОП ЕУ. Она такође
пружа подршку политичком директору, техничку координацију ЗСБП,
припрема ставове за заседања Европског савета, Савета за опште посло�
ве и спољне односе (GAERC), Политичко-безбедносног комитета (PSC),
Комитета сталних представника (Coreper II) и Генералног директората за
спољне односе (RELEX). Служба такође и координира рад представника
Словеније у радним групама Савета ЕУ, у области спољне политике. По
потреби, врши координацију рада ДКП Словеније и обликује ставове у
погледу институционалног уређења ЕУ у домену ЗСБП, нарочито у вези
са имплементацијом Лисабонског уговора. Осим тога, она је задужена и
за дистрибуцију докумената преко заштићеног информационог система
Cortesy.
У Министарству спољних послова, у оквиру Директората за глобал�
не послове и политичку мултилатералу, успостављен је Сектор за безбедносну политику. У саставу тог сектора налази се Одељење за ЗБОП
ЕУ, безбедност и разоружање. Одељење је надлежно за планирање и ру�
ковођење операцијама, унапређење институција и развој цивилних и
војних капацитета. Обрађује спољне димензије борбе против тероризма
у оквиру УН, ЕУ, НАТО, ОЕБС, Савета Европе и других релевантних фо�
рума. Задужено је за учешће припадника Војске Словеније у вежбама ЕУ
за управљање кризама, као и за припрему националних стратешко-док�
тринарних докумената.
Након пријема у ЕУ, Словенија активно учествује у свим активнос�
тима из домена правосуђа и унутрашњих послова. У оквиру МУП-а
успостављена је полицијска сарадња у борби против организованог
криминала, наркотика, тероризма, против трговине људима, учешће у
заједничкој визној политици, политици усељавања и међународне заш�
тите и у Шенгенском систему. Полицијски стручњаци редовно учествују
на заседањима радних група и одбора који се баве израдом предлога за�
конодавних докумената, политичких изјава, стратегија и програма, на�
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црта акција, а коначне одлуке усвајају се на заседањима Савета за право�
суђе и унутрашње послове, којима присуствују министри унутрашњих
послова и правосуђа.
У Министарству одбране Словеније, у оквиру Директората за по�
литику одбране, успостављени су Сектор за евроатлантске интеграције,
Сектор за међународне операције и мисије и Централни регистар НАТО/
подрегистар ЕУ.
Током процеса прикључивања НАТО и ЕУ, у оквиру МО формирана
је Радна група за послове прикључења НАТО/ЕУ, која је обухватала де�
лове Одељења за НАТО/ЕУ тадашњег Сектора за међународну сарадњу
и Централни регистар НАТО/подрегистар ЕУ, чија је надлежност била
израда плана и програма (Timetable) за имплементацију легислативе у
вези са одбрамбеним и безбедносним сектором, планирање развоја ка�
пацитета и декларисање снага за учешће у операцијама НАТО и ЕУ. Рад�
на група је уско сарађивала са Службом за послове ЗСБП и Сектором за
безбедносну политику у оквиру МСП. У оквиру Управе за логистику,
основана је Служба за кодификацију и стандардизацију.
У Генералштабу Војске Словеније, у оквиру Управе за дугорочно
планирање (Ј-5), формирани су Одељење за дугорочно планирање и
међународну сарадњу и Одељење за планирање и програмирање капа�
цитета и интероперабилности.
1.7. Учешће Војске Словеније у концепту ЗБОП ЕУ
Деловање Војске Словеније као чланице НАТО и ЕУ обухвата учешће
њених припадника у операцијама подршке миру и хуманитарним опе�
рацијама. Осим тога, припадници ВС се у иностранству налазе и на дуж�
ностима у војним представништвима, командној структури и структури
снага НАТО, као и у оквиру ЕУ. На челу Војног представништва при
НАТО и ЕУ у Бриселу налази се војни представник (MILREP), који за�
ступа НГШ ВС у Војном комитету НАТО и Војном комитету ЕУ. Војно
представништво Словеније у Бриселу састоји се од Одељења при НАТО
и Одељења при ЕУ. Одељење при ЕУ је у оквиру Сталног представништва
Словеније при ЕУ у Бриселу. У току председавања Словеније Саветом
ЕУ, у том одељењу је радило 15 лица делегираних у сва тела ЗБОП ЕУ.
Тренутно у њему раде само три лица.
На основу Уговора о ЕУ, свака чланица годишње издваја 0,73% БДП за
буџет ЕУ. Током процеса приближавања, а касније и чланства Словеније
у ЕУ, главни аспекти трошкова у области безбедности и одбране односили
су се на финансирање развоја капацитета и снага декларисаних за ЕУ, као
и трошкове учешћа у војним операцијама и цивилним мисијама ЕУ.
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1.8. Учешће Војске Словеније у мисијама и операцијама ЕУ
Војска Словеније до сада је учествовала у шест операција и мисија
ЕУ. Четири су закључене (EU Concordia у Македонији; EUFOR Конго;
EUFOR Чад; AMISOM II – Судан Дарфур); а две су још активне. У опера�
цији EUFOR ALTHEA (БиХ) тренутно учествује са 15 припадника, док
је у EUFOR ATALANTA, поморској операцији у водама око Сомалије,
упутила једног припадника. Учешће у наведеним операцијама реализо�
вано је на основу политичке одлуке државе, где је и оквирно опредељено
колико припадника ће ићи у операцију. Уследила је најава доприноса на
конференцијама за прикупљање средстава. Подршка ангажовању снага
организована је сопственим снагама, кроз билатералне договоре са не�
ком од већих учесница или у оквиру outsourcing-a.
Подаци о војним снагама и средствима Словеније за учешће у НАТО
и ЗБОП ЕУ доступни су на интернету, у Средњорочном прегледу одбра�
не од 2007. до 2012. године.
За Србију је важан и податак о учешћу цивилног особља Словеније
у Мисији EULEX, на Косову и Метохији. На дан 27. јула 2011. године,
према подацима са званичне Интернет презентације EULEX-а, у овој
мисији било је ангажовано 27 службеника из Словеније.
Учешће Војске Словеније у Снагама ЕУ за брзо реаговање
(борбеним групама)
Војска Словеније приступила је развоју снага ЕУ за брзо реаговање
(EUBG�������������������������������������������������������������
) успостављањем вишенационалне италијанско-мађарско-словенач�
������������������������������
ке борбене групе (BG), у новембру 2004. године. Ова борбена група је осно�
вана на основу трилатералног споразума о сарадњи у MLF-у (Multinational
Land Force). Претходило јој је оснивање Трилатералне бригаде истих парт�
нера, намењене учешћу у мировним операцијама, из 1998. године. Слове�
начки допринос овој борбеној групи чине моторизована чета и логистички
елементи. Поменута BG је била први пут у приправности у тренутку сло�
веначког председавања Савета ЕУ у првој половини 2008. године. Следећи
период њене приправности планиран је за другу половину 2012. године.
Активности представника Војске Словеније у штабним
структурама ЕУ
Војска Словеније учествује у делу Војног штаба ЕУ (EUMS), где има
једну „qouta” позицију у обавештајном сектору. Заузима и једно „nonqouta” место (OF-5). Припадници Војске Словеније активно учествују и
у раду дела Војног комитета ЕУ (EUMC) и његовим радним групама. За
потребе операција EUFOR Словеначка војска даје у базу сталног при�
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купљања кадра (PAD – Primary Augmentee Database) два официра, који
по потреби могу да се одазову за потребе OHQ (Команда операције) или
FHQ (Команда снага). Број припадника и њихова позиција потврђују се
сваке две године на конференцијама прикупљања. Са именовањем при�
падника у PAD држава се обавезује да ће се једино ти одазвати у случају
позива. О опозиву одлучује командант операције.
Развој и евалуација снага Војске Словеније, опредељених за
учешће у мисијама и операцијама ЕУ
Словенија заговара развој обједињених одбрамбених капацитета и
снага за потребе НАТО и ЕУ (Single Set Of Forces). Стога су у процесу
средњорочног планирања предвиђене исте снаге за потребе НАТО и ЕУ,
али су њихова приправност или ангажовање планирани у различитим
временским периодима. Такође, не врши се ни посебна евалуација снага
за учешће у операцијама ЕУ. Она је део редовног оперативног циклуса
јединица. За бољу повезаност и прикупљање искустава, Војска Слове�
није активно учествује на војним вежбама EU (MILEX), где њени офици�
ри и подофицири обављају различите дужности у штабовима операција
(OHQ) и штабовима снага (FHQ). Кроз ове вежбе врши се и прикупљање
новог потенцијалног кадра за учествовање у операцијама ЕУ.
1.9. Војноиндустријски комплекс Словеније у процесу
прикључења ЕУ − Сарадња са Европском одбрамбеном агенцијом (EDA)
Словенија располаже релативно малим капацитетима одбрамбене
индустрије. У оквиру Европске одбрамбене агенције (EDA) учествује у два
инвестициона програма: 1) програму заштите снага (Force Protection − FP)
и 2) развоју иновативних концепата и развојних технологија (Innovative
Concepts and Emerging Technologies − ICET). Такође, сарађује и у оквиру
заједничког програма обуке хеликоптерских посада и учествује у хели�
коптерским вежбама. Одбрамбена индустрија Словеније је приватизова�
на након стицања независности и није била значајније укључена у снаб�
девање, производњу, ни техничко-технолошки развој НВО у оквиру EDA.
Ступањем државе у чланство ЕУ, предузећа наменске индустрије добила
су могућност учешћа на тржишту ЕУ, али је њихов успех зависио од ква�
литета и конкурентности производа. Осим тога, Словенија се обавезала
да приликом набавки НВО поступа у складу са директивама ЕУ, на основу
којих се регулише тржиште НВО у ЕУ и на основу којих се приликом на�
бавки НВО (уз одређене изузетке) мора дати предност најбољој понуди,
без обзира из које земље ЕУ је најбољи понуђач. У том погледу домаћа
индустрија нема предност у односу на страна предузећа у набавци НВО.
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Приступањем ЕУ Словенија се у складу са директивама Уније оба�
везала и на ограничење производње и промета НВО са трећим држава�
ма. Није добила значајнију помоћ за конверзију одбрамбене индустрије,
нити приступ значајнијим технологијама. Приступ технологијама омо�
гућен је у оквиру заједничких програма, уз финансирање дела трошко�
ва пројеката, што значи да је у корелацији са финансијским учешћем
одређене чланице ЕУ.
Словеначка индустрија има дугачку традицију у снабдевању међу�
народног тржишта широким дијапазоном индустријских производа и
услуга. Строго извозно оријентисана привреда (70% промета словенач�
ких предузећа потиче од извоза) значи да је присутан висок ниво иску�
ства и знања у примени међународних стандарда за производе и услуге,
као и у развоју поуздане пословне кооперације и сарадње на дуже стазе.
Производња наоружања и војне опреме је традиционална актив�
ност у последњих неколико деценија на територији Словеније. Посло�
вична словеначка прецизност и умешност је значајно рефлектована у
словеначком наоружању и војној опреми, која се истиче поузданошћу,
издржљивошћу, сопственој технологији, сагласношћу са међународним
стандардима и оптималном односу цена–квалитет.
После проглашења независности од СФРЈ 1991. године, Словенија
је започела реализацију спровођења сопственог одбрамбеног концепта.
Овај нови концепт био је праћен процесом реструктурирања индустрија
које су инкорпорирале капацитете постојећих предузећа заједно са но�
вонасталим предузећима да би допринели развоју производа и услуга у
циљу задовољења постојећих потреба.
После прикључења НАТО савезу 2004. године, интероперабилност и
сагласност са НАТО стандардима постали су водећи принцип развоја новог
одбрамбеног програма земље. Такође је значајно заживела сарадња преду�
зећа са словеначким истраживачким институтима и универзитетима.
Словеначка одбрамбена индустрија је оријентисана на следеће области:
− оптоелектронска опрема (компанија „FOTONA d.d.”),
−	информационе технологије (компанијe „METREL d.d.”,
„TRIVAL ANTENE d.o.o.”),
−	телекомуникациона опрема (компанијe „ISKRA SISTEMI d.d.”,
„TRIVAL ANTENE d.o.o”),
−	лака оклопна и специјална возила (компанијe „GORENJE d.d.”,
„SISTEMSKA TEHNIKA ARMAS d.o.o”, „DUMIDA d.o.o.”),
−	логистичка опрема (компанијe „DUOL d.o.o”, „IKOR-B d.o.o.”,
„SAVATECH d.o.o.”),
− лична опрема за припаднике војске (компанија „ALPINA d.d.”)
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−	тренажна и опрема за симулацију (компанијe „ELAN d.o.o.”,
„EM. TRONIC d.o.o.”, „S&T SLOVENIJA d.d.”),
−	делови за тешко наоружање (компанија „SISTEMSKA TEHNIKA
ARMAS d.o.o.”) и
−	истраживање, развој и нове технологије („DOMEL d.d.”,
„THYIA TECHNOLOGIES d.o.o.”).
Поједине законске одредбе обавезују иностране добављаче да скла�
пају споразуме о индустријској партиципацији, а везано за испоруке за
потребе Министарства одбране. Влада Републике Словеније је издала
Директиву за офсет програме (Directives for Offset Programs) која дефини�
ше политику која се тиче офсета („офсет” у пренесеном облику означава
компензацију, односно други облик плаћања средстава и услуга при оп�
ремању оружаних снага).
Као детерминисано правило, вредност офсета еквивалентна је 100%
вредности уговора. Понуђачи су у обавези да поднесу и изложе офсет
програме за испоруке чија вредност превазилази 500.000 евра. Републи�
ка Словенија препознала је следеће типове офсет програма:
− извоз оригиналних словеначких производа,
−	услуге на локалном и глобалном нивоу пружене од словенач�
ких компанија,
− директне стране инвестиције у Словенији,
−	трансфер страних технологија и знања словеначким организа�
цијама,
−	едукација и обука словеначких правних и физичких лица од
иностраних организација,
−	 донације словеначким компанијама и институцијама,
−	т уристички програми у Словенији за странце, реализовани од
иностраних агенција,
−	 промоција словеначких извозника,
−	финансирање и остале бесплатне услуге словеначким органи�
зацијама.
Трговина наоружањем и војном опремом у Словенији је регулисана
Законом о одбрани и осталим правним актима који омогућавају произ�
вођачима наоружања и војне опреме да од Владе Републике Словеније
добију одређене уступке и финансијске олакшице. Бројне могућности
доступне су
�����������������������������������������������������
потенцијалним купцима приликом контактирања слове�
начких произвођача НВО, укључујући и непосредан контакт са индиви�
дуалним компанијама.
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1.10. Закључак и препоруке
Безбедносне и одбрамбене аспекте прикључења Словеније Европској
унији карактерише претходно прикључење НАТО. У периоду приближа�
вања НАТО и ЕУ, она је добијала помоћ САД, а касније Италије и Немачке.
Из искуства Словеније може се закључити да је, у процесу приближавања и
чланства у ЕУ, потребно направити добар избор државе ментора или стра�
тешког партнера за заједничко учешће у мисијама и операцијама ЕУ. Веома је
битно правовремено изучавање енглеског и француског језика за припадни�
ке система безбедности који ће се упућивати на дужности у институцијама
и командама ЕУ, јер поједине земље у институцијама ЕУ инсистирају на ко�
ришћењу француског језика. Такође, потребно је објективно извршити де�
кларисање јединица за учешће у МНОп, сходно могућностима, а не жељама.
Кроз учешће у операцијама НАТО и мисијама које се спроводе под
мандатом Организације уједињених нација или у оквиру концепта Зајед�
ничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније, Словенија
успешно користи своје оружане снаге као инструмент спољне политике
чијом рационалном употребом успева да обједини интересе сопствене
државе са интересима стратешки најзначајнијих партнера. На тај начин
Словенија као држава пруженим услугама обезбеђује „кредит” у виду
партнерске подршке најзначајнијих регионалних и глобалних чинилаца
њеним кључним интересима.220
Статистички гледано, Словенија даје знатно више људства за учешће
у операцијама НАТО него у мисијама Уједињених нација и Европске
уније. Од укупног броја особља у мисијама и операцијама, чак 399 лица
(или 92,36% ангажованих снага) деловало је у аранжманима НАТО. На
другом месту, 17 лица (3,93% снага) било је ангажовано у мисијама УН, а
16 лица (3,70% снага) у мисијама и операцијама ЕУ.221
Илустративан је географски распоред снага ОС Словеније у међу�
народним мисијама и операцијама. Тренутно222 је 325 припадника Војс�
На дан 16. децембра 2011. године, Војска Словеније је у међународним опе�
рацијама и мисијама имала 432 ангажована припадника, што представља 4,70% њеног
укупног бројног стања (професионалног састава и уговорне резерве). Уколико би се
проценат ангажовања рачунао искључиво наспрам професионалног састава Војске,
тада би износио 5,70%. Пропорционално гледано, тренутни ниво ангажовања Војске
Словеније у операцијама и мисијама био би упоредив са хипотетичком ситуацијом у
којој би Војска Србије (наспрам њеног тренутног бројног стања) у мисијама и опера�
цијама ангажовала 1.300 припадника.
221
Петнаест припадника Војске Словеније тренутно је распоређено у Босни и
Херцеговини, у оквиру мисије EUFOR ALTHEA и један у поморској мисији NAVFOR
ATALANTA, наспрам обале Сомалије.
222
У децембру 2011. године.
220

175

ке Словеније (75,23% снага) ангажовано у региону Југоисточне Европе,
односно на деловима територије бивше Југославије (простору на ком
њихова држава остварује значајан део свог економског, привредног и
политичког утицаја). Од тог броја 303 лица извршавају задатке на те�
риторији Републике Србије (301 припадник мисије KFOR, на Косову
и Метохији223 и два члана НАТО канцеларије за везу у Београду), 21
лице у Босни и Херцеговини (15 у операцији EUFOR ALTEA и шест у
НАТО канцеларији за везу) и једно лице у Македонији (у НАТО канце�
ларији). Појединачно гледано, други по величини контингент снага за
учешће мултинационалним операцијама Словенија даје управо тамо
где то највише значи њеном кључном савезнику у оквиру НАТО (Сје�
дињеним Америчким Државама). У НАТО мисији ISAF у Авганистану
учествује 89 припадника Војске Словеније (20,6% укупних снага анга�
жованих у мултинационалним операцијама). Изложена статистика не
обухвата податке о ангажовању припадника полиције, правосуђа и ос�
талих цивилних структура у невојним мисијама и операцијама.
Словенија је, као и њој суседна Хрватска, препознала значај улагања
у транспортне хеликоптере, као компоненту од великог значаја за успех
мултинационалних операција. Ваздушни транспорт људства и опреме
(како стратегијски, тако и тактички) стална је потреба мировних, ху�
манитарних и операција за постконфликтну обнову држава, било да се
оне спроводе под мандатом УН, НАТО, ЕУ или других регионалних ор�
ганизација.224 Константним пружањем услуга у тој области, Словенија и
Хрватска доказују се као корисни и поуздани партнери, али и развијају
капацитете за самостално деловање, не изазивајући притом подозрење
(„безбедносну дилему”) било кога од суседа у региону.
На основу анализираног искуства Словеније могуће је препоручити
дугорочно стратегијско промишљање при избору мисија и операција ЕУ у
којима ће бити ангажоване снаге одбране Републике Србије, као и партне�
ра/ментора из ширег региона за евентуално заједничко учешће у снагама
ЕУ за брзо реаговање (борбеним групама). Од свих безбедносних изазова,
У наведени број није урачунато 27 словеначких припадника мисије EULEX
на Косову и Метохији, колико их је било ангажовано на дан 27. јула 2011. године, пре�
ма подацима са званичне Интернет презентације EULEX-а: http://www.eulex-kosovo.eu/
en/info/StaffInfo.php.
224
У току посете представника Министарства одбране и спорта Аустрије Ин�
ституту за стратегијска истраживања МО РС, дана 07. децембра 2011. године, гости
су изнели следеће запажање: Државе које располажу способностима да у току дужег
временског интервала, константно пружају услугу хеликоптерског транспорта снагама
ангажованим у мултинационалним операцијама, стичу веома повољну преговарачку
позицију и остварују могућност да на другим пољима њихови интереси буду знатно
више уважавани од партнера.
223
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ризика и претњи са којима је Република Србија била суочена у току про�
текле две деценије, које су актуелне данас и чије манифестно испољавање
је могуће очекивати у годинама пред нама, највећу опасност по опстанак
саме државе носи сепаратизам који може бити мотивисан етничким, вер�
ским или економским разлозима. У комбинацији са геополитичким ин�
тересима регионалних и ванрегионалних чинилаца и евентуалним спољ�
ним интервенцијама, то је дугорочни изазов који Србију може вратити у
границе од пре 1878. године или учинити да она насилно буде подвргнута
протекторату страних сила, као вечити извор нестабилности и „неуспела
држава”. Стога је у највећем интересу Републике Србије да кроз активно
и знатно масовније учешће у мултинационалним операцијама, како под
мандатом Организације уједињених нација, тако и кроз ЗБОП ЕУ, стек�
не поверење утицајних страних партнера, докаже се као извозник безбед�
ности и добије снажне политичко-безбедносне гаранције да у догледној
будућности ниједан сепаратистички покрет који би се могао активира�
ти на њеној територији неће добити међународни легитимитет, поли�
тичку ни материјалну подршку најутицајнијих чинилаца регионалне и
глобалне безбедности. Истовремено, кроз набавке за потребе учешћа у
заједничким безбедносним аранжманима Република Србија треба да
тежи технолошкој модернизацији њених оружаних снага и њиховом
оспособљавању за успешно извршавање Уставом прописаних задатака на
сопственој територији.
Препоручујемо доносиоцима одлука у систему одбране Републике
Србије да размотре важност јачања компоненте транспортних хеликоп�
терских јединица у Војсци Србије и да са том иницијативом (уз прет�
ходну детаљну разраду стратегије јавног наступа) изађу пред Владу и
Народну скупштину Србије, у циљу што скоријег изналажења финан�
сијских средстава за улагање у неопходне способности. Транспортни хе�
ликоптери коштају знатно мање од борбених и транспортних авиона, а
могу бити веома корисно средство за стицање престижа државе, кроз
ангажовање у мултинационалним операцијама (другој мисији Војске,
према Стратегији одбране). Истовремено, они могу значајно повећа�
ти способност ВС за испуњење прве и треће мисије (одбрану државе од
спољног угрожавања и пружање подршке цивилним властима у случају
природних катастрофа). Набавка довољног броја транспортних хели�
коптера за учешће ВС у мултинационалним операцијама истовремено би
била и веома вешт начин да се, без изазивања неповерења („безбедносне
дилеме”) и страха од наводне „ремилитаризације Србије” међу суседи�
ма, партнерима и етничким заједницама у региону, развије компонента
оружаних снага која би знатно повећала капацитете ваздушне покре�
тљивости и брзог реаговања наших јединица већег бројног састава, на
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читавој државној територији. Постојање таквих капацитета служило би
и као фактор одвраћања чинилаца који би у блиској или средњорочној
перспективи могли имати амбиције да употребом етнички или верски
мотивисаног насиља дестабилизују стање у појединим деловима земље
и у знатној мери наруше постојећу демографску структуру.
Сматрамо да би било корисно да, на првом кораку, Институт за
стратегијска истраживања (у координацији са ГШ ВС и ВОА), извр�
ши детаљнију анализу развоја хеликоптерских јединица у војскама зе�
маља из региона у току претходне деценије. Циљ такве анализе било би
утврђивање односа трошкова и остварене користи по земље које су се
определиле за улагање у набавку транспортних хеликоптера и њихову
употребу у мултинационалним операцијама.

2. ИСКУСТВА РУМУНИЈЕ ИЗ УЧЕШЋА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
БЕЗБЕДНОСНОЈ И ОДБРАМБЕНОЈ ПОЛИТИЦИ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Румунија је држава која географски обухвата североисточни део Бал�
канског полуострва. Простире се на површини од 238.391 km2, на којој je
(према резултатима пописа из 2002. године) живело 21.684.884 становника.
Припада јој 225 километара обале Црног мора. Од 2004. године чланица је
Северноатлантског савеза (НАТО), а од 1.
����������������������������������
�������������������������������
јануара 2007. и пуноправна чла�
ница Европске уније. Граничи се са пет суседних земаља (Украјином, Мол�
давијом, Бугарском, Србијом и Мађарском). Према Молдавији има 450 km
копнене границе, према Бугарској 608 km, према Мађарској 443 km, пре�
ма Србији 476 km. Најдужа је копнена граница Румуније према Украјини
– укупно 531 km, од чега 362 km на северном и 169 km на источном правцу
(између којих се простире граница са Молдавијом).
По површини и броју становника заузима прво место међу свим
земљама Балкана, а према броју становника девето место у Европи. У
раздобљу од десет година (између претходног пописа становништва
вршеног 1992. године и последњег, спроведеног у марту 2002) број ста�
новника Румуније је смањен за око милион особа, услед опадања стопе
наталитета и миграција. Ван граница матичне државе живи између 10 и
12 милиона Румуна. Највеће заједнице румунске дијаспоре присутне су
у Републици Молдавији, САД, Канади, Украјини, Србији, Немачкој, Из�
раелу, Мађарској, Грчкој, Албанији, Аустралији, Јужној Африци и Јуж�
ној Америци. Све веће су и заједнице Румуна на привременом раду у
Италији, Шпанији, Португалији и Ирској.225
225
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Подаци преузети са Интернет презентације Министарства спољних послова

У погледу етничке структуре 89,5% становника на последњем по�
пису се изјаснило као Румуни, 6,6% као Мађари, 2,5% као Роми, а 0,3%
као Немци и Украјинци. Према конфесионалном опредељењу 86,8%
укупног становништва Румуније је православне вере, 4,7% римокато�
личке, 3,2% реформатске, 0,9 грчко-католичке и мање од 0,1% јудејске.
Истовремено је 91% становника Румуније као свој матерњи језик на�
вело румунски, 6,7% мађарски, 1,1% ромски, 0,3% украјински и 0,2%
немачки.
За проучавање интеграције Румуније у систем ЕУ, њену Заједничку
спољну и безбедносну политику (ЗСБП) и концепт Заједничке безбедносне
и одбрамбене политике (ЗБОП), нарочито је важно познавање последње
две деценије савремене историје ове, нама суседне и пријатељске земље, те
стања и развоја њеног друштва у посматраном раздобљу, као и проблема
у односима са суседима. Потребно је анализирати период након обарања
једнопартијског система, оличеног у председнику Чаушескуу (Nicolae
Ceauşescu), извршеног у децембру 1989. године, одржавања првих слобод�
них вишестраначких избора (1990) и усвајања новог Устава (21. новембра
1991), којим је озваничена рестаурација парламентарне демократије, уки�
нуте након Другог светског рата.
2.1. Спољна политика и односи са суседима
Према уређењу, успостављеном Уставом из 1991. године, Румунија је ус�
тројена као парламентарна и демократска република са полупредседничким
системом. Парламент је дводомни и чине га Представнички дом и Сенат. На
челу државе налази се председник Републике, директно изабран од грађана,
на период од пет година. Председник Републике је командант Оружаних сна�
га и председавајући Врховног савета одбране. Председник Републике именује
председника Владе (на предлог парламентарне већине), али не располаже
овлашћењем да га смени. Председник Владе, заједно са члановима Владе, од�
говоран је за вођење унутрашње и спољне политике.
Између 1989. и 1996. године (до тренутка постављања евроат�
лантских интеграција за највиши приоритет државне политике), у
Румунији је одржано више циклуса избора на свим нивоима, који
су протекли у демократском духу. Обезбеђена је унутрашња поли�
тичка и економска стабилност и уједно су развијани конструктивни
и садржајни односи са суседним државама. Закључени су споразуми о
признавању граница и узајамном поштовању прва мањина са Мађар�
ском и Украјином, као и Споразум о поморском разграничењу са Ук�
рајином. Са Молдавијом до данас није потписан основни споразум о
Републике Србије: http://www.msp.gov.rs/Srpski/Foreinframe.htm.
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уређењу билатералних односа.
Да би се значај ових уговора могао боље разумети потребно је раз�
мотрити односе Румуније са суседима и нарочито питања која јесу или
могу бити узрок нестабилности у региону. Географски и геополитички
приоритети за Румунију су: Балкан, Заједница Независних Држава, Ру�
сија и Кавказ.226
Најстабилније добросуседске односе Румунија има са Бугарском и
Србијом. Односи са Бугарском нису оптерећени територијалним ни ет�
ничким споровима. Узајамна заступљеност етничких мањина ових двеју
суседних држава је у квантитативном смислу симболично мала. Обе
земље су пуноправне чланице НАТО и ЕУ. Највећим делом се граниче
током Дунава (те је стога њихова граница природна). Између Румуније и
Бугарске у новијој историји није било значајнијих територијалних спо�
рова, изузев питања припадности области Добруџа, између Другог бал�
канског и Другог светског рата (у периоду од 1913. до 1940. године), које
је трајно разрешено билатералним Споразумом из Крајове, потписаним
1940. године.
Континуитет дипломатских односа Румуније са Србијом и касније
Југославијом (у свим облицима њеног постојања, до распуштања др�
жавне заједнице са Црном Гором и обнове самосталности 2006. годи�
не) траје од 19. априла 1841. године, када је Кнежевина Србија отвори�
ла Агенцију у Влашкој и Молдавији. Међусобни односи се обострано
оцењују као „модел добросуседства”.227 Односи Румуније са Савезном
Републиком Југославијом били су у фази стагнације од 1992. до 1996. го�
дине, услед трајања оружаних сукоба на територији бивше СФРЈ и оба�
везујућег режима санкција према нашој земљи, уведеног од ЕУ и УН.
Споразум о пријатељству и добросуседским односима између Румуније
и СРЈ потписан је 1996. године (по потписивању „Дејтонског споразума”
и укидању санкција)228.
Односи Румуније са Републиком Молдавијом оптерећени су чиње�
ницом да је некадашња територије Кнежевине Молдавије (која је као ау�
тономна област у саставу Османског царства постојала од 1346. до 1859.
године) данас подељена између три државе. Највећим делом она припа�
да Румунији (47,5%), затим Републици Молдавији (30,5%) и најмањим
делом Украјини (22%). Ова чињеница, као и то да приближно 75% ста�
Д. Калин, н.д., 73.
Подаци преузети са Интернет презентације Radio Romania International
на српском језику, поглавље „Скоро све о Румунији”: http://www.rri.ro/cat.
shtml?lang=10&sec=74.
228
Исто, http://www.rri.ro/cat.shtml?lang=10&sec=74.
226

227

180

новника данашње Републике Молдавије (који се политички изјашњавају
као Молдавци) практично припада румунском етничком корпусу и го�
вори румунским језиком, латентни је извор националистичких и реви�
зионистичких аспирација у региону. Питање евентуалног политичког
уједињења Румуније и Молдавије било је актуелно непосредно након
промене власти у Румунији (1989) и распада Совјетског Савеза (1991).
Нарочито су молдавске политичке елите биле носилац идеје панрумун�
ског уједињења. Од средине деведесетих година 20. века уједињење се
више не налази у агенди званичне дипломатије услед процене да би наш�
кодило интеграцији Румуније у НАТО и ЕУ, економски је оптеретило
и задрло у осетљиве геостратешке интересе НАТО и Русије, нарочито
оптерећене питањем евентуалног приступања Молдавије НАТО-у и ста�
тусом покрајине Придњестровље, која је једнострано прогласила неза�
висност од Молдавије 1990. и због које је вођен оружани конфликт 1992.
године. Граница Румуније према Молдавији уједно представља и спољну
границу Европске уније.
Билатерални односи Румуније са Мађарском дугорочно су опте�
рећени питањем положаја мађарске заједнице у географско-историјској
области Трансилваније или Ердеља, која се налази на северу Румуније (у
Карпатском басену). Ова област је пре Тријанонског мировног уговора
из 1920. године припадала Мађарској (у саставу Аустроугарског царства)
и већ 90 година је предмет ревизионистичких тежњи. Данас не ужива
посебан политички статус у оквиру Румуније, већ је административно
подељена на 16 жупанија. Од приближно 7,5 милиона њених становни�
ка, око 1,6 милиона чине етнички Мађари, који су друга по величини
етничка група. Између румунског и мађарског становништва Трансил�
ваније изражене су разлике у пореклу, традицији, култури и вери. Може
се констатовати да је у питању замрзнути конфликт, за који није извес�
но како би се могао манифестовати у случају неких будућих значајних
поремећаја геополитичког поретка Европе. За пријем Румуније у пуно�
правно чланство ЕУ веома је значајна била оцена Европске комисије, из�
нета у Мишљењу о пријави Румуније за чланство у ЕУ из 1997. године.229
Констатовано је да нису постојале територијалне размирице између ње
и било које државе чланице ЕУ, као ни територијални спор са било којом
суседном државом. Оцењено је да су ранији проблеми са Мађарском у
вези са статусом мањина уређени и да нема показатеља актуелних про�
блема у односима двеју држава, било територијалних, било у вези са на�
ционалним мањинама.
229
Agenda 2000 − Commission Opinion on Romania’s Application for Membership
of the European Union, DOC/97/18, Brussels, 15th July 1997.
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Односи Румуније и Украјине били су оптерећени споровима у вези са
разграничењем код Змијског острва230 у Црном мору, 35 километара источ�
но од делте Дунава, јер се претпоставља да испод њега леже значајне резерве
нафте и гаса. Друга тачка спорења били су планови Кијева да ревитализује
некадашњи совјетски дубоководни пловни канал Дунав – Црно море231 у
сопственом делу делте Дунава (неупотребљив за пловидбу услед тало�
жења речног наноса, од 1959. године), чијом би обновом украјинска страна
смањила трошкове пловидбе трговачких бродова и избегла плаћање тран�
зитних дажбина Румунији за пловидбу њеним делом делте.
У склопу заједничке тежње за успостављање добросуседских од�
носа и регионалне сарадње, Румунија и Украјина су маја 1997. године
склопиле билатерални Споразум о добросуседским односима, којим је
испољена тежња ка решавању многих отворених билатералних питања
(попут пограничног режима, режима транзита у делти Дунава и других
питања). Европска комисија (ЕК) је у Мишљењу из 1997. године и односе
Румуније са Молдавијом оценила као нормализоване, уз констатацију
да је постизање споразума о сарадњи између ових земаља и даље ком�
пликовано у односу на одређена културолошка питања. Односи у реги�
ону су стабилизовани и то је допринело да Мађарска и Румунија буду
примљене у НАТО и Европску унију.
Румунија је, поводом утврђивања поморске границе на Црном мору,
водила судски спор против Украјине пред Међународним судом правде
у Хагу од 2004. до 2009. године, који је разрешен пресудом од 3. фебруара
2009. године, којом је фактички утврђена и поморска граница Европске
уније према Украјини.232 Украјински пројекат ревитализације пловног ка�
нала Дунав – Црно море привремено је обустављен након што је наишао
на снажно противљење власти Румуније, Европске уније, Сједињених
Америчких Држава и значајног дела организација за заштиту животне
средине, услед бојазни да би смањење дотока воде у делту Дунава значајно
угрозило њен екосистем, који је под заштитом UNESCO.
2.2. Положај Румуније у односу на ЕУ
Односи Румуније и Европске економске заједнице233 датирају још из
времена трајања блоковске поделе света и припадности ове земље „Вар�
(укр: Острів Зміїний, рум: Insula şerpilor)
(укр: Глибоководний судновий хід ”Дунай — Чорне море» , рум: Canalul
Bâstroe, енг: The Bystroye Channel)
232
Текст пресуде Међународног суда правде о поморском разграничењу Руму�
није и Украјине: http://www.icj-cij.org/docket/files/132/14985.pdf.
233
Претече Европске уније, која је успостављена тек 1992. године.
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шавском пакту”234 као и Савету за узајамну економску помоћ (СЕВ)235
– међувладиним организацијама под доминантним утицајем СССР-а.
Румунија је прва држава источне и средње Европе која је успоставила
односе са Европском заједницом, потписивањем Општег уговора и преференцијалним системима из 1974. године236 и Уговора о индустријским
производима из 1980. године.237
Сарадња са ЕЕЗ интензивирана је након промене власти 1989. годи�
не, посебно у областима трговине и економије. Динамику пораста оби�
ма трговинске размене могуће је илустровати податком да је у току 1990.
године ЕЗ у Румунију извезла робе у приближној вредности од 1,2 ми�
лијарде евра,238 а Румунија у ЕЗ у вредности од 1,6 милијарди. Четири го�
дине касније (1995) извоз ЕУ у Румунију износио је 3,8 милијарди евра,
а извоз Румуније у ЕУ 3,4 милијарде евра.239 Размена се највише одвијала
у области текстилне индустрије (из ЕУ у Румунију) и делу обојене мета�
лургије (из Румуније у ЕУ). Главне препреке већем напретку трговинске
размене представљале су неусклађеност регулатива и административна
питања.
Политичко уређење односа Румуније са ЕЗ/ЕУ одвијало се према сле�
дећем редоследу: најпре су успостављени билатерални дипломатски одно�
си (1990), Споразум о трговини и сарадњи240 потписан је годину дана кас�
није (1991), Споразум о придруживању Румуније Европској унији (у даљем
тексту: „Европски споразум”)241 потписан је 1. јануара 1993, а ступио је
на снагу фебруара 1995. године. Тиме су обезбеђени правна основа за ус�
постављање и дугорочно регулисање односа Румуније и ЕУ и оквир за
политички дијалог, промоцију развоја трговинских и економских односа.
Званичан назив ове међудржавне организације која је постојала од 1955. до 1991.
године био је Споразум о пријатељству, сарадњи и узајамној помоћи (рус. Договор о дружбе,
сотрудничеств1е и взаимной помощи). Румунија је била њена чланица од 1956. године.
235
Савет за узајамну економску помоћ (рус. Совет экономической взаимопо�
мощи, СЭВ, енг. The Council for Mutual Economic Assistance) постојао је од 1949. до
1991. године. Румунија је била његова чланица од оснивања. Чланак Румунија и СЕВ,
Интернет презентација Radio Romania International, http://www.rri.ro/art.shtml?lang=10
&sec=55&art=32181.
236
Generalised System of Preferences Agreement
237
Agreement on Industrial Products, извор: Encyclopaedia Britannica, Academic
Edition, http://www.britannica.com./EBchecked/topic/508461/Romania.
238
European Commision, Agenda 200-Commission Opinion on Romania’s
Applications for Membership of the European Union, DOC/97/18, Brussels, 15th July 1997.
239
Ibid.
240
Trade and Co-operation Agreement.
241
Тhe Agreement for Romania’s Association to the European Union (European Agreement).
Europe Agreement establishing an association between the European Economic
Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part.
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Овај споразум створио је и основу за техничку и финансијску помоћ, као
и општи оквир будућих румунских интеграција у ЕУ. Институционални
оквир Споразума омогућио је успостављање потребних механизама за
примену, управљање и надзор над свим областима сарадње.
Захтев за чланство у ЕУ Румунија је поднела 22. јуна 1995. године.
Истовремено је промовисала Националну претприступну стратегију,
као и Декларацију о намери приступања Унији,242 коју су потписали
председник државе, председник парламента и премијер, као и лидери
свих 14 политичких странака заступљених у парламенту.243 Ова декла�
рација представљала је одраз политичке воље Румуније да консолидује
и развије владавину права, политички плурализам, раскид са праксом
примене силе и репресије, слободу избора, поштовање људских права и
успостављање тржишне економије, компатибилне са праксом ЕУ.
Избори одржани у новембру 1996. године и реформе које је покре�
нула нова влада поставили су европске и евроатлантске интеграције у
средиште румунске спољне политике и дефинисали их као суштинске
националне циљеве. За Румунију су политичка и војна интеграција
у НАТО и ЕУ били комплементарни процеси, за које је процењено
да доприносе модернизацији друштва у целини. Приступање Унији
посматрано је и као начин да се Румунија уврсти у ред демократских
држава Европе. Кроз чланство у НАТО-у и активности у ЕБОП/ЗБОП
Румунија је настојала да постане „стуб локалне и регионалне стабил�
ности, активни учесник стварања и развоја безбедносног окружења,
те активан чинилац европске и евроатлантске архитектуре”244. Тежи�
ла је ка стицању позиције „фактора стабилности и извозника безбед�
ности у региону Југоисточне Европе”. Сам регион препознавала је као
проблематичан, будући да је у њему још увек уочавала веома висок
потенцијал избијања конфликата. Својим ангажманом настојала је да
демонстрира добру вољу, посвећеност и успешну примену концепта
„регионалног власништва” над механизмима безбедносне сарадње.
Остварење тих амбициозно пројектованих циљева захтевало је дубо�
ке и структурне реформске захвате, у свим сферама друштва.
„Декларација из Снагова”.
Овде је важно уочити испољену способност постизања националног кон�
сензуса о питању дугорочне спољнополитичке оријентације земље, као квалитет који
гарантује стабилност у друштву и трајност договореног курса, независно од евенту�
алних политичких промена које теоретски и практично могу наступити након сваког
следећег циклуса избора (прим. аут).
244
Admiral Prof. Gheorghe Marin, PhD, Chief of General Staff, Romanian Armed Forces
in EU-Led Operations, ESDP Exigencies on Romania’s Security and Defence, International
Seminar, May 24th 2007, Bucharest, National Defence University ”Carol I”, Centre for Defence
and Security Studies, Bucharest, 2007, 5. (У даљем тексту: „G. Marin, исто”).
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У јулу 1997. године Европска комисија објавила је Мишљење о пријави Румуније за чланство у ЕУ245 (шире познато под називом „Агенда
2000”).246 Као најважнија питања за успешну имплементацију Европског
споразума у овом документу је идентификовала: усаглашавање закона и
претприступне стратегије, сертификацију и стандардизацију тематских
области и сарадњу у области „трећег стуба политика ЕУ” (сарадње у об�
ластима унутрашњих послова и правосуђа).
Констатовано је да је Румунија подржала забрану пролиферације
нуклеарног, биолошког и хемијског оружја и потписала релевантне
међународне уговоре о контроли наоружања. Оцењено је да је Војска
Румуније под демократском контролом и да се реорганизује у складу са
НАТО стандардима. За одбрамбену индустрију процењено је да се на�
лази у тешкој ситуацији и у фази реорганизације, те да је била суоче�
на са значајним и бројним проблемима. На крају је констатовано да је
Румунија изразила потпуну решеност и спремност да активно учествује
Заједничкој спољњој и безбедносној политици ЕУ.
У марту 1998. године Европска унија је званично покренула процес
проширења. У новембру исте године ЕК је објавила први Извештај о напретку Румуније ка испуњењу критеријума за приступање ЕУ.247 Други
редован извештај о напретку Румуније на путу ка пуноправном члан�
ству у Европској унији ЕК је објавила 13. октобра 1999. године.248
Преговоре о приступању ЕУ Румунија је започела 2000. године. С���
поразум о приступању Унији потписала је у априлу 2005, а статус пунопра�
вног члана стекла две је године касније (2007). Потписивање Споразума
о приступању ЕУ (у априлу 2005) означило је нову фазу у односима са
Унијом. Претприступни период, у току ког је Румунија посматрала ак�
тивности политичких и војних структура Уније, омогућио јој је да се
прилагоди менталитету и процедурама рада у Европској унији.
2.3. Структурна и нормативна прилагођавања у циљу европских
интеграција
Претприступном стратегијом била је предвиђена примена Европског
Agenda 2000 − Commission Opinion on Romania’s Application for Membership
of the European Union, DOC/97/18, Brussels, 15th July 1997.
246
Хронологија односа Румуније и Европске уније, преузета са Интернет презен�
тације Европске комисије: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/romania/eu_romania_
relations_en.htm
247
http://www.mdrl.ro/_documente/arhiva_mie/en/relatiile_ro_ue/scurt_istoric.htm
248
Текст редовног Извештаја ЕК о напретку Румуније из 1999. године: http://
ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1999/romania_en.pdf
245

185

споразума (Europe Agreement – ЕА) и Беле књиге (White Paper – WP)249.
Оформљено је неколико заједничких тела ЕУ и Румуније. Савет за придруживање састајао се на министарском нивоу једном годишње, Одбор
за придруживање заседао је двапут годишње на нивоу виших државних
руководилаца, а Заједнички Парламентарни одбор (сачињен од представ�
ника румунског и Европског парламента), одржавао је састанке четири
пута годишње. Такође је била успостављена и функционална структура
од девет вишересорних поткомитета. Румунија је формирала Одсек за
европске послове,250 у коме је Министарство одбране имало једног пред�
ставника на нивоу државног секретара. Овим одсеком координирао је
премијер са циљем да се хармонизује однос различитих политичких стра�
нака према процесу приступања ЕУ. Министарство иностраних послова
координирало је активности у области безбедности и одбране, у које су
била укључена многа министарства (МНО, МУП, Министарство правде,
Министарство пољопривреде и Министарство економије).
Министарство иностраних послова припремало је представнике
Румуније при ЕУ. Румунија је у Бриселу успоставила два стална тела –
Стално војно представништво двоструке намене (задужено да исто�
времено заступа своју земљу у НАТО и ЕУ), на чијем челу се налазио
официр ранга генерала са три звездице, те Политичко-војно одељење,
сачињено од два лица. Надлежност Политичко-војног одељења обухва�
тала је представљање Румуније у Европској одбрамбеној агенцији, Сате�
литском центру, Атина механизму и Политичко-војној групи (телу које
припрема одлуке Политичко-безбедносног комитета ЕУ).
У Румунији није успостављено посебно тело које би се бавило искључи�
во питањима ЗБОП. Унутар Министарства националне одбране, у Сектору
за политику одбране����������������������������������������������������
, две управе врше експертизе у вези са ЗБОП. У Упра�
ви за политику одбране, после прикључења ЕУ, повећали су број запослених
лица ангажованих у тој области на одсек од 10 лица, која координирају све
активности везане за ЗБОП унутар МНО Румуније. У активности ЗБОП се
по потреби укључују и друге организацијске целине, попут Правне упра�
ве, задужене за питања правних аспеката европских послова. Управа за на�
бавку наоружања има улогу тачке контакта са Европском одбрамбеном
агенцијом. У Управи за организацију (Ј-5) Генералштаба два официра раде
на пословима ЗБОП. Постављен је циљ да између управа МНО у сваком
249
Термини су преведени у складу са упутством датим у Бази терминолошких
података Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, „Евроним”:
http://prevodjenje.seio.gov.rs/evronim/index.php?jezik=srpc
250
Слична структура успостављена је и на нивоу Владе Републике Србије, у току
израде Националног плана интеграције у Европску унију, када су основани Координа�
ционо тело за приступање ЕУ и Стручна група, као његов оперативни орган.

186

сегменту постоје контакт-особе за ЗБОП, што није једноставно достићи.
Будући да интеграција у ЕУ, пре свега, подразумева усвајање закона и
стандарда Уније. Румунија је морала прилагодити документе из области по�
литике одбране, као што су Стратегија националне безбедности, Стратегија одбране, Бела књига одбране. Она је такође морала проучити Европску
стратегију безбедности, капацитете ЗБОП ЕУ, снаге за брзо реаговање (борбе�
не групе), те ускладити своје унутрашње документе са свим важећим резолу�
цијама и новинама успостављеним Лисабонским уговором. Коначно, Уговор
о приступању ЕУ ратификовао је национални парламент. То је�����������
����������
подразуме�
вало обавезу усвајања и превођења у унутрашњу регулативу свих одлука
Европског савета, у било ком домену, па и у области ЗБОП. Такође, ниједан
закон на националном нивоу није смео бити контрадикторан са легислати�
вом ЕУ и ЗБОП. Сходно томе, Румунија је морала мењати Закон о упућивању
снага у мултинационалне операције и прилагођавати постојеће стратегије.
Тако је Врховни савет одбране, средином 2011. године, усвојио Стратегију
координи���
ра�
за учешће у цивилној компоненти ЕУ. Рад на изради Стратегије������������
ло је Министарство иностраних послова, уз учешће МУП-а, Министарства
правде и Министарства државне управе. После Уговора о приступању ЕУ
Румунија је потписала још три писма о приступању другим телима из ЗБОП
– Европској одбрамбеној агенцији, Сателитском центру и Атина механизму.
2.4. Интеграција Румуније у Заједничку спољну и безбедносну
политику ЕУ
Након политичких промена спроведених 1989. године Румунија је ус�
мерила своју спољну политику према европским и евроатлантским ин�
теграцијама. Ускладила је ставове о свим важнијим питањима са Зајед�
ничком спољном и безбедносном политиком ЕУ и чим јој је пружена
могућност за то, постала је активан учесник ЗСБП. Као чланица УН,
ОЕБС, Савета Европе и многих других међународних организација, сте�
кла је статус придруженог партнера ЗЕУ, учествовала у Северноатлант�
ском савету за сарадњу, НАТО програму „Партнерство за мир” и у свакој
прилици исказивала недвосмислено опредељење да што пре постане чла�
ница НАТО и ЕУ. Учествовала је у мисији УН у саставу снага IFOR/SFOR.
Подржавала је регионалне иницијативе и у њима учествовала, укључујући
и Организацију за црноморску економску сарадњу. Од јула 1997. године
постала је и чланица организације споразума CEFTA.
У склопу усклађивања сопствене спољне политике са ЗСБП ЕУ, Руму�
нија је 2002. године ратификовала Римски статут (The Rome Statute), којим
је установљен Међународни кривични суд. Исте године председавала је
ОЕБС-ом. У току дванаестомесечног председавања, била је значајно анга�
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жована у процесу управљања кризом у Македонији и спровођењу Охрид�
ског оквирног споразума, потписаног у августу 2001. године.
Иако у тренутку њиховог усвајања још није започела преговоре о
приступању ЕУ, Румунија је поздравила одлуке Европског савета донете
у Колоњу и Хелсинкију 1999. године. Изразила је вољу и снажно интере�
совање да активно учествује у аранжманима сарадње са „трећим земља�
ма” и постане пуноправни учесник Европске политике безбедности и
одбране, пошто стекне статус чланице ЕУ. Истовремено је иступала
против дуплирања капацитета и надлежности установа ЕУ и НАТО, које
је сматрала непотребним. У погледу могућег стварања европске војске,
заступала је став да интеграције у оквиру ЕБОП/ЗБОП не треба да воде
ка том циљу, макар не у краћим и средњорочним оквирима планирања.
Залагала се да развој и примена ЕБОП буду засновани на принципима
које је одобрио Северноатлантски Савет у Берлину (1996) и Вашингтону
(1999. године). У вези са изградњом Европских снага за брзо реаговање
(European Rapid Reaction Forces), став Румуније је био да оне треба да
представљају „одвојиве, али не и одвојене снаге у односу на НАТО”.
У почетној фази развоја концепта Европске политике одбране и без�
бедности, Румунија је инсистирала да у њу буду унете правне текови�
не Западноевропске уније. Веома брзо постало је очигледно да је ЕБОП
био ексклузивно осмишљен, за ангажовање пуноправних чланица, док
би „треће земље” требало да буду задовољне уколико уопште буду при�
кључене том процесу. Због тога је Румунија постала заговорник недис�
криминативног приступа према свим земљама повезаним са Европском
политиком безбедности и одбране, почев од могућности за њихово
учествовање у политици војних вежби Европске уније.
2.5. Румунија и ЗБОП251
Преговори Румуније са Европском унијом званично су започели 15.
фебруара 2000. године. Међу првих пет отворених поглавља нашла су се
поглавља број 26 (спољни односи) и 27 (Заједничка спољна и безбедносна
политика). Преговори о овим поглављима привремено су затворени 14.
јуна 2000. на Конференцији о приступању. У свом Позиционом докумен�
ту Румунија је изразила спремност да прихвати правне тековине ЕУ (Acquis Communitaire) које се односе на поглавље спољних односа и приме
Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, у тренутку приступања.
Није захтевала било какав прелазни период ни одлагање. Процењено је
да већ постоје неопходне структуре за примену Acquis-a, док је спољна и
251
Daniel Calin, Romania and the EU Common Foreign and Security Policy,
Romanian Journal of European Affairs, Vol. 3, No. 1, Bucharest, 2003.
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безбедносна политика Румуније заснована на истим принципима и има
исту оријентацију као политика коју заступа ЕУ.
Још у претприступној фази Румунија је заступала ставове да је потребно
дефинисати географске границе могућег ширења ЕУ и уверење да би такав
приступ допринео дефинисању стратегијског приступа источним суседима
Уније. Од почетка је подржавала идеју проширења сарадње кроз механизме
Заједничке спољне и безбедносне политике, као и Европске безбедносне и
одбрамбене политике. Предлагала је да концепт ЕБОП буде коришћен као
авангарда даљег ширења Уније. Штавише, износила је и предлоге да Уговор
о придруживању буде проширен на сектор одбране.
Обавезе које је Румунија преузела у оквиру концепта Европске без�
бедносне и одбрамбене политике (након ступања на снагу Лисабонског
споразума, преименованог у „Заједничку безбедносну и одбрамбену по�
литику ЕУ”) концентрисане су у три главна правца:
1.	успостављање пакета снага способних за ротације, предвиђе�
них Главним циљем за 2010. годину,252 а према Каталогу захтева
RC-05,253 који је израдио Војни штаб ЕУ;254
2.	учешће војних експерата у радним групама у Војном штабу и Вој�
ном комитету ЕУ, у циљу разраде, довршења, усвајања и примене
водећих докумената у области Европске политике безбедности и
одбране (стратегија, концепата и методологија), као и у изградњи
и активирању снага за брзо реаговање (борбених група) ЕУ;
3.	учешће војним снагама и способностима у мисијама и опера�
цијама под вођством Европске уније, на регионалном и глобал�
ном нивоу.
У циљу пружања подршке и испуњења прихваћених обавеза пре�
ма Европској унији, на нивоу Генералштаба ОС Румуније предузете су
одређене активности:
−	Представници ГШ ОС Румуније укључили су се у рад институци�
оналне и политичко-војне димензије ЗБОП ЕУ;
−	Након потписивања Споразума о придруживању (25. априла
2005), Румунија је учествовала у политичко-војном дијалогу са
ЕУ, у складу са својим статусом активног посматрача, а такође је
добила и право присуства састанцима начелника генералштабова
земаља чланица и нечланица Уније, одржаним у Војном комитету
ЕУ (у фебруару, марту и априлу 2006);
−	У току 2006. године ГШ ОС Румуније упутио је своје представ�
252
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нике из Управе за стратегијско планирање (Ј-5) на учешће у раду
три радне групе које су се бавиле питањима дугорочне визије Ев�
ропске уније, односно развојем њених способности и потреба у
сектору одбране. Састанци ових радних група одржани су у феб�
руару, марту и априлу 2006. године у Војном комитету ЕУ, а улогу
координатора имала је Европска одбрамбена агенција (EDA). На
овај начин представници ГШ ОС Румуније учествовали су у де�
финисању будућег војног окружења за период од 2006. до 2030.
године.
−	Семинар високог нивоа, посвећен Дугорочној визији европских
потреба за способностима и капацитетима у области одбране255 одржан је 29. јунa 2006. у Бриселу. Усвојен је Нацрт дуго�
рочне визије, који256 су потом анализирали министри одбране
на седници Надзорног одбора EDA, одржаној 3. октобра 2006.
године
−	У новембру 2006. Политичко-безбедносни комитет ЕУ (PSC)
усвојио је Дугорочну визију. Овај документ садржи препоруке
за процес планирања одбране на нивоу држава чланица ЕУ, за�
снован на елементима анализе могућих трендова будућег без�
бедносног окружења. На основу њега Европска одбрамбена
агенција разрадила је План развоја одбрамбених способности
ЕУ (EU Defence Capability Development Plan).257
−	Представници Генералштаба и Команде Морнарице наизме�
нично су учествовали у развоју Студије о поморској димензији
(Maritime Dimension Study). Ова студија усмерена је ка иденти�
фиковању средстава и могућности за допринос испуњењу зада�
така ЗБОП.258
−	Генералштаб ОС Румуније и експерти из његових служби учест�
вовали су у раду радних група Војног штаба ЕУ за разраду мето�
дологија анализе, процене и евалуације.
Румунија је стекла могућност учешћа у иницијативама за изградњу
одбрамбених способности Европске уније. Конкретно, допринела је из�
ради Каталога снага ЕУ.
−	У јануару 2006. године, на нивоу Министарства одбране,
http://www.eda.europa.eu/Strategies/Capabilities/Background/Longtermvision
29/11/2011.
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разрађени су и одобрени Меморандум о румунском пакету снага за Европску унију и Опште упутство за рад Генералштаба, Управе за политику одбране и Управе за планирање, у вези са испуњавањем Упитника за Главни циљ
2010 259 (HGQ-2010). Упоредо са тим, на нивоу министарства
успостављена је Радна група за одговор на захтеве Упитника за Главни циљ.
−	Војни експерти из Генералштаба и служби учествовали су, у
јануару и фебруару 2006. године, у обуци за испуњавање за�
хтева из Упитника за Главни циљ, коју је организовао Војни
штаб ЕУ.
−	Договорено је да румунски пакет снага буде одржаван на нивоу
два батаљона, а да после 2010. године буде повећан на две бри�
гаде. Савет за планирање одбране, на нивоу Генералштаба одо�
брио је попуњени Упитник за Главни циљ 2010, који је потом
достављен Војном штабу ЕУ, у марту 2006. године, посредством
Мисије Румуније у НАТО и ЕУ (RO MISS EU).260
−	Представници Генералштаба ОС Румуније, са експертима из
Мисије Румуније у ЕУ, учествовали су у раду три радне групе
Војног штаба ЕУ за разраду и примену методологије истра�
живања која дефинише начин евалуације и анализе нацио�
налних војних структура опредељених за учешће у програ�
мима ЕУ.
−	У мају и јуну 2006. године проширени су и попуњени извештаји
о анализи војних снага и способности опредељених за учешће у
програмима ЕУ, а до краја јуна прослеђени су Војном штабу ЕУ.
−	У јулу 2006. године Румунија је потврдила податке које је претходно
пријавила у Упитнику за Главни циљ 2010. и њен пакет снага је укљу�
чен у Допуну каталога снага ЕУ (Supplement EU Force Catalogue).
−	У октобру 2006. године, одржан је дијалог посвећен разјашњењу
питања у вези са румунским пакетом снага намењеним Европ�
ској унији. Учесници дијалога били су представници управе Ј-5
Генералштаба, Управе за политику одбране МО и Мисије Руму�
није у ЕУ.
Веома је важно запазити да су све претходне активности реализо�
ване пре ступања Румуније у пуноправно чланство Европске уније (1.
јануара 2007. године).
• У јануару 2007. године румунски пакет снага укључен је у Каталог
Headline Goal Questionnaire 2010.
Овде је важно запазити да нису дуплирани капацитети, него је једна мисија у
Бриселу одржавала контакт и са НАТО и са ЕУ.
259
260
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снага Европске уније за 2007. годину (EU FC-07).
Допринос Румуније Европској унији у области Заједничке безбедносне и
одбрамбене политике
А) Учешће у снагама за брзо реаговање (борбеним групама)
Оружане снаге Румуније укључене су у две борбене групе. У другом по�
лугодишту 2007. године биле су ангажоване у борбеној групи „HELBROC”,
са Грчком, Бугарском и Кипром, а у другом полугодишту 2010. године у
борбеној групи са Италијом и Турском. Учешћу у борбеним групама ЕУ
је веома сложен процес, који захтева развој националног законодавства и
његово усаглашавање са европским. Трошкови размештања и одржавања
јединица на терену веома су високи. Као начин за оптимизацију трошкова
учешћа у операцијама препоручује се пракса да најпре до зоне извођења
операције буде транспортована опрема, а потом се ротирају трупе које би
при свакој замени људства користиле иста материјална средства.
У мају и октобру 2006. године представници ГШ и МО Румуније
учествовали су у раду конференција за координацију. На састанку ми�
нистара одбрана држава чланица и будућих чланица ЕУ (одржаном од
13. до 14. новембра 2006) потписан је технички споразум којим је Грчка
одређена за водећу нацију борбене групе.
Том приликом је утврђено да ће Румунија учествовати у борбеним
групама снагама на нивоу вода или чете.
•	За борбену групу „HELBROC”, под вођством Грчке, договорено
је учешће румунских снага у другом полугодишту 2007. године.
Румунија се обавезала да у њој ангажује:
− један вод за АБХ заштиту,
− један тим за психолошке операције и
− штабне официре.
•	За борбену групу под вођством Италије, у којој такође учествује
и Турска, договорено је учешће румунских снага у другом полу�
годишту 2007. године. Румунија се обавезала да у њој ангажује:
− једну пешадијску чету,
− један вод за цивилно-војну сарадњу,
− један тим за психолошке операције и
− штабне официре.
Б) Учешће у раду Европске одбрамбене агенције
• Циљеви Европске одбрамбене Агенције обухватају:
− развој одбрамбених способности за управљање кризама;
− промовисање и унапређење европске сарадње у области на�
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оружања и
− истраживање/технологију и одбрамбену индустрију.
Развој одбрамбених способности за управљање кризама остварује
кроз следеће активности:
−	рад на идентификовању потреба, у смислу квалитета и кван�
титета, а у складу са Хелсиншким главним циљем за 2010. го�
дину;
−	управљање пројектима из Aкционог плана европских способности261 (ECAP), у сарадњи са Војним штабом ЕУ (пример
су пројекти допуне ваздухоплова горивом у ваздуху, страте�
гијског транспорта, система контроле, команде и комуникације
(„концепта C3”),262 сателитске комуникације и снимања (путем
сателита или беспилотних летилица);
− промовисање и координацију хармонизације војних потреба и
−	предлагање финансијских приоритета за развој способности и
набавке.
Промовисање и унапређење европске сарадње у области наоружања
остварује кроз:
−	вишегодишње пројекте посвећене достизању захтева за спо�
собностима ЗБОП и
− координацију програма које примењују државе чланице.
Истраживање/технологија и одбрамбена индустрија:
−	усмерена је на изналажење облика за „ad hoc” сарадњу, успоста�
вљање европских приоритета и стратегије, финансијске аспекте,
нову правну основу „ad hoc” сарадње, која треба да омогући укљу�
чивање „трећих земаља”263 и развој модела финансирања одбране.
Наведени циљеви остварују се у складу са Дугорочном визијом способ�
ности ЗБОП, довршеном и одобреном од министара одбране ЕУ у октобру
2006. године, и имају утицај на дугорочне и средњорочне иницијативе које
покреће Агенција (попут стратегија и политика усмерених ка развоју спо�
собности ЗБОП, истраживању и технологији264 у области европске одбране,
те сарадњом у сферама наоружања и одбрамбене индустрије.
European Capability Action Plan (ECAP).
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/European%20Capability%20
Action%20Plan%20-%20Excerpt%20Press%20Release%20November%202001.pdf.
262
Појам „C3”, у војној терминологији НАТО-а, означава концепт командe, кон�
тролe и комуникацијe (command, control and communication).
263
Обратити пажњу на овај део када будемо тражили препоруке за наш могући
ангажман, јер ми смо за сада „трећа земља”.
264
Напомена: скраћеницом „R&T” (Research & Technology) у документима
ЗБОП се често означава појам „истраживања и технологије”.
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Односи Румуније са Европском одбрамбеном агенцијом
У контексту интеграције Румуније у Европску одбрамбену агенцију,
извршни директор EDA посетио је Букурешт у јулу 2006. године и одр�
жао конференцију високог нивоа са представницима МО и ГШ. Тема
конференције били су ЗБОП и рад EDA.
•	У октобру 2006. године начелник Управе за стратегијско плани�
рање именован је за контакт особу између ГШ ОС Румуније и
EDA у области „одбрамбених способности”.
•	У фебруару 2007. године начелник Управе Ј-5 ГШ ОС Румуније
био је домаћин директору Управе за способности EDA. Састанку
су присуствовала и сва лица из Генералштаба и служби која су
претходно била одређена за тачке контакта са EDA по питању од�
брамбених способности.
•	У координацији са Министарством спољних послова, Министар�
ство одбране покренуло је све неопходне кораке за прикључење
Европској одбрамбеној агенцији. Коначно је, 9. марта 2007, Ми�
нистарство одбране послало приступно писмо EDA.
•	Румунија је постала чланица Европске одбрамбене агенције у ап�
рилу 2007. године.
Важност успостављања контаката са Европском одбрамбеном аген�
цијом уочена је још пре ступања државе у пуноправно чланство ЕУ, на�
рочито због чињенице да је у тој фази постало могуће бирати области са�
радње које свакој земљи понаособ највише одговарају. Карактеришући
EDA као веома утицајну организацију, препоручено је да се тежи скла�
пању административног аранжмана какав Норвешка већ има, а Турска
настоји да добије.
Учешће Румуније у мисијама под вођством Европске уније одвија се на
европском континенту и ван њега
А) Мисије на европском континенту:
EUPAT���������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������
FYROM��������������������������������������������������
) – цивилна мисија у Македонији у којој је ангажо�
вано три полицијска службеника
EUPAT (BiH) – цивилна мисија у Босни и Херцеговини у којој је ан�
гажовано девет полицијских службеника
EUPM (BiH) – цивилна полицијска мисија у Босни и Херцеговини,
започета је 2003. године, а 2007. године, Румунија је учествовала са шест
полицијских службеника
EUFOR Althea – најзначајнија војна мисија ЕУ, у Босни и Херцего�
вини, започета је у децембру 2004. године, а између јануара и октобра
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2006. године, Румунија је ангажовала 82 припадника својих оружаних
снага
EUBAM – Молдавија
Б) Мисије на афричком континенту:
AMIS II – Дарфур Судан – цивилно-војна мисија. У контексту обу�
ке војних посматрача за ову мисију, румунски ГШ је 2006. године пону�
дио инструктора за Школски центар мировних операција у Кукикороу
(Мали)
EUPOL Киншаса – ДР Конго – цивилна полицијска мисија
EUSEC ДР Конго – цивилна мисија, продуженог мандата – јун 2007
В) Мисије на азијском континенту (Middle East/Asia):
EUPOL COPPS – Рафа (Палестина) – цивилна мисија
EUBAM – Рафа (Палестина)
EUJUST LEX – Ирак – цивилна мисија
ACEH – Индонезија (AMM)
У цивилним способностима ЗБОП и до сада реализованим цивил�
ним мисијама ЕУ (14) велики је допринос Румуније, која је пријавила
значајне снаге (1.400 полицајаца, тужилаца и других цивилних службе�
ника). Иако је релативно лако идентификовати и пријавити расположи�
во цивилно особље, проблеми настају када се укаже потреба за његовим
размештањем на терен. За поједине врсте професионалаца шестомесеч�
но или дванаестомесечно одсуство са радног места у матичном систему,
ради учешћа у мисијама ЕУ, може имати за последицу губитак лиценци и
професионалног статуса, уколико национално законодавство није бла�
говремено прилагођено.
Будућа мисија Европске уније у Авганистану биће део програма
помоћи за пројекте развоја, али такође и у оквиру подршке стратегији
борбе против трговине наркотицима и помоћи авганистанским фарме�
рима да развију алтернативна решења. Мандат мисије обухватаће пос�
матрање, усмеравање и саветовање на централном (стратегијском), као
и на регионалном нивоу.������������������������������������������
�����������������������������������������
Државе чланице ЕУ (Француска, Грчка, Лит�
ванија, Португалија, Италија, Холандија, Пољска, Шведска и Словачка)
изразиле су подршку овој мисији и обезбеђивању повезаности свих по�
требних активности. Подршку је пружио и НАТО, као и неке од земаља
партнера. Захтев Француске био је да се задржи аутономија одлучивања
у оквиру ЕУ. Проблеми са којима је суочен Авганистан захтеваће дуго�
рочно ангажовање Европске уније у овој земљи.
Операције Европске уније на Балкану, првенствено EUFOR ALTHEA
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у Босни и Херцеговини, одвијају се у добрим условима и пренос надлеж�
ности на ову мисију напредује, у складу са плановима, доприносећи дос�
тизању нормалног стања у земљи. EUFOR ће достићи пун оперативни
капацитет у јуну 2007. године.
Према мишљењу началника ГШ ОС Румуније из 2007. године, ми�
сија ЗБОП на Косову и Метохији ће бити најважнија и најсложенија ци�
вилна мисија под вођством Европске уније, у погледу броја ангажованог
особља и опсега мандата. Мандат мисије ће обухватати активности пос�
матрања, усмеравања и саветовања, као и одређена извршна овлашћења.
За реализацију цивилне мисије ЕУ на КиМ биће потребна резолуција
Савета безбедности УН којом ће бити пренета овлашћења UNMIK-а.
Сарадња са KFOR-ом биће од највећег значаја. За успешно извршење
ове мисије биће потребно и да се правилно примене „научене лекције”
из претходне мисије EUMP, као и сарадња у зони извођења операција са
мисијом ALTHEA.
Могућности за сарадњу на регионалном нивоу постоје у областима
борбе против транснационалних претњи, попут организованог крими�
нала, илегалне трговине наркотицима и људима.
Трошкови учешћа у ЗБОП у директној вези су са нивоом амбиције
који земља учесница има. Учешће у активностима ЗБОП је у финан�
сијском смислу скупље него учешће у НАТО. Постоје само два изузетка
да се учешће румунских оружаних снага у мултинационалним опера�
цијама финансира ван буџета одбране. Наиме, влада је одобрила новац
за повећање војног буџета приликом НАТО операције у Либији, а оче�
кује се да ће дати новац и за потребе операције Аталанта у другој поло�
вини 2012. године. Примера ради, Румунија сада има скоро 200 људи у
мисији ISAF у Авганистану.
У вези са тражењем паралела између ЗБОП и НАТО, може се конста�
товати да на стратегијском нивоу постоји разлика, али је на оператив�
ном и тактичком нивоу нема, јер се на њима примењују НАТО процеду�
ре. Румунско искуство је показало да су процедуре стратегијског нивоа
у ЕУ сложеније него у НАТО, будући да се морају прилагођавати одлу�
кама Савета ЕУ. ЕУ има партикуларан приступ операцијама и најпре се
ослањала на искуства НАТО (будући да су највећи део њених држава
чланица истовремено и чланице Северноатлантског савеза), а тек кас�
није је развила своје механизме и процедуре. Пример тешкоћа на које је
могуће наићи на оперативном нивоу јесу тешкоће у раду финансијских
службеника ангажованих на реализацији активности националних сна�
га одбране у ЗБОП ЕУ који не владају енглеским језиком и због тога им
је тешко да прате одлуке Савета ЕУ.
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2.6. Румунија и војно управљање кризама
На конференцији посвећеној декларисању војних способности
(Military Capabilities Commitment Conference), одржаној у Бриселу, Ру�
мунија је понудила додатне снаге Европским снагама за брзо реаго�
вање.265 Та понуда подударала се са снагама које је претходно већ декла�
рисала као доступне Западноевропској унији и обухватала је копнене
и поморске ефективе (око 1.000 људи и четири брода). У току конфе�
ренције посвећене побољшању способности (Capabilities Improvement
Conference), одржанe у Бриселу у новембру 2001. године, Румунија је
изнела нову и значајно повећану понуду снага, ради јачања њеног дос�
тизања Хелсиншког водећег циља за 2003. годину. Та понуда је обухва�
тала војно особље у укупном броју од 3.700 припадника и представљала
је најзначајнију понуду неке земље кандидата за чланство у ЕУ, изузев
Турске. Врховни савет одбране одлучио је да то буду исте снаге које
су претходно пријављене за операције подршке миру под вођством
НАТО-а. Понуђене снаге обухватале су сва три вида ОС (копнене, по�
морске и ваздухопловне снаге). Од копнених снага понуђено је: пет
пешадијских батаљона и једна пешадијска чета, једна падобранска
јединица, једна планинска јединица, једна јединица војне полиције,
једна инжењеријска јединица, једна јединица за рашчишћавање, јед�
на обавештајна и једна транспортна јединица. Понуђене поморске
снаге обухватале су шест морских и речних бродова, међу којима два
спасилачка брода, један миноловац и једну фрегату. Од ваздухоплов�
них снага, понуђена су четири ловачка авиона МиГ-21 лансер и један
транспортни авион Ц-130 Б. Осим војних снага, Румунија је на овој
конференцији исказала и спремност да са 75 полицијских службени�
ка допринесе достизању Европског полицијског водећег циља (European
Police Headline Goal).266
Од 1991. до 2003. године Румунија је била активно укључена у већи
број операција подршке миру, кроз које је стекла значајна искуства на
терену. Учествовала је у девет операција под мандатом уједињених на�
ција, три операције под вођством НАТО-а и четири мисије ОЕБС-а.
Била је ангажована и у бројним политичко-војним иницијативама за ре�
гионалну сарадњу.
Важно је указати да је ову понуду дала у претприступној фази. Дефинисати у
којој фази преговора о чланству се тачно налазила у том тренутку.
266
Детаљан попис снага које је Румунија понудила у новембру 2001. године,
дат је у чланку: Daniel Calin, Romania and the EU Common Foreign and Security Policy,
Romanian Journal of European Affairs, Vol. 3, No. 1, Bucharest, 2003, 71.
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2.7. Војноиндустријски комплекс и набавке у области одбране
Становиште Румуније било је да европска сарадња у области од�
брамбене индустрије има суштинску улогу у побољшању војних способ�
ности Уније.
За време социјализма Румунија је располагала важним и солидно
развијеним сектором одбрамбене индустрије. Извоз наоружања и вој�
не опреме био је усмераван у различите зоне конфликата широм света.
Након 1989. године традиционална тржишта за извоз НВО изгубљена
су готово у једном тренутку, а истовремено је, услед недостатка финан�
сијских средстава, опала и домаћа потражња. Као последица новог стања
наступио је процес значајног реструктурирања одбрамбене индустрије.
Значајно је смањен број запослених у сектору одбрамбене индустрије,
али је Влада поставила циљ да ниједна од постојећих фабрика наменске
индустрије не буде затворена, већ да се свака мора или конвертовати
за цивилну производњу или трансформисати у савременог произвођача
војне опреме. Период транзиције обележило је и неколико скандала из
области набавки за потребе одбране, међу којима је најпознатији пове�
зан са неуспелим покушајем приватизације фабрике хеликоптера и ла�
ких авиона IAR (Industria Aeronautică Română) из Брашова, 1997–1999.
године.267 Одбрамбена индустрија Румуније данас је знатно умањена у
односу на претходне деценије, значајним делом приватизована и није у
потпуности интегрисана у европско тржиште.
Може се рећи да она води својеврсну борбу за преживљавање у
снажној конкуренцији. Приступање ЗБОП ЕУ поставило је многе
изазове пред националну одбрамбену индустрију, нарочито у обла�
сти добијања уговора и подуговора за реализацију сложенијих европ�
ских пројеката. Постоје многи различити модели уређења одбрамбе�
не индустрије у земљама чланицама ЕУ. На пољском примеру може
се видети како је држава стала иза националне индустрије, зашти�
тила је и успела да се пробије на тржиште. Проблеми који постоје у
одбрамбеној индустрији често су везани за унутрашњу политику. Ев�
ропска одбрамбена агенција развила је систем за регулисање угово�
ра и активности које се њима спроводе. Усвојена правила понашања
односе се на различите области. Успоставила је правила поступања
за различите области пословања у систему одбране, попут набавки,
логистике. Главни аспект Кодекса поступања EDA је обавеза држа�
Амерички произвођач хеликоптера, компанија Бел (Bell), условио је преу�
зимање фабрике IAR набавком 96 јуришних хеликоптера за потребе ОС Румуније, по
цени која је значајно превазилазила тадашњи буџет одбране. Влада је на крају била
приморана да одустане од продаје.
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ва да преузму одговорност за поштовање прописаних правила. Др�
жава чланица која прихвати Кодекс поступања преузима и обавезу
да све своје уговоре (без дефинисане минималне вредности која би
ослобађала обавезе извештавања), као и податке о исходу тендера,
објављује у централном електронском билтену који уређује EDA.
Уколико то не учине, државе су дужне да дају објашњења Европској
одбрамбеној агенцији и Европској унији. Сви детаљи и сам уговор
морају бити приказани на том веб-сајту. Ова обавеза се такође одно�
си и на подуговоре сложенијих пројеката.
До 1989. одбрамбена индустрија Румуније била је важан сектор еко�
номије, који је покривао 85% потреба набавке румунских одбрамбених
снага и имаo учешће од више од 1 милијарде долара извоза сваке године,
што је позиционирало Румунију међу велике извознике оружја у свету.
У односу на локалне потребе, производни капацитети били су преди�
мензионирани, у складу са спољним тржишним могућностима.
Опремљена са за та времена релативно модернoм источном�������
������
техно�
логијом�����������������������������������������������������������
, румунск��������������������������������������������������
а�������������������������������������������������
одбрамбена
������������������������������������������������
индустрија имала���������������������
је
��������������������
купце међу члани�
цама Варшавског пакта, као и међу афричким и арапским земљама, које
су имале посебне политичке и економске везе са Румунијом. У оквиру
сектора одбрамбене индустрије било је више од 200.000 добро обучених
и дисциплиновани���������������������������������������������������
х��������������������������������������������������
радни��������������������������������������������
ка������������������������������������������
, а менаџмент је био централизован. ������
Почев�
ши од 1990. године,���������������������������������������������
након структурних промена на светском тржиш�
ту наоружања и политичких, економских и социјалних трансформација
у Румунији, овај сектор је ушао у велике проблеме. Драстичан пад
потражње на светском тржишту, смањење опремања румунске армије,
низак ниво аутоматизације технологије и ниска продуктивност рада
били су главни фактори који су довели до тешке ситуације у овој секто�
ру. Дубинске структурне реформе нису извршене на време, а покушаји
прилагођавања тржишту и конвертовање одбрамбених производних
капацитета у цивилну производњу или реструктурирања сектора нису
дали очекиване резултате.
Од 2000. године учињени су нови кораци у проналажењу решења за
румунску одбрамбену индустрију:
− реорганизација и промена величине овог сектора у складу са
стварним потребама румунских одбрамбених снага и потреба�
ма спољњег тржишта;
− конверзија дела капацитета у цивилну производњу, отварање
индустријских паркова и других алтернативних решења;
− започела је постепена приватизација;
− тражење стратешких партнера од западних компанија;
− социјална заштита, отпуштање запослених радника и особља.
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Први корак у реорганизацији сектора био����������������������������
је
���������������������������
да се све компаније ста�
ве под надзор министарства индустрије. Планирање развоја започето је
на правим проценама���������������������������������������������
потреб��������������������������������������
а�������������������������������������
националних
������������������������������������
одбрамбених снага за на�
редних 8–9 година и у складу са њима извршено је димензионисање овог
сектора��������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������
С обзиром на немогућност������������������������������������
�����������������������������������
да се капацитети ангажују за потре�
бе одбрамбених снага Румуније��������������������������������������
, опстанак преостале
���������������������������
одбрамбене индус�
трије везан је за извоз и тежило се стварању���������������������������
узајамно корисн�����������
их���������
партнер�
ских односа са великим страним компанијама.
Примена програма реструктурирања почела је 2002. године, од�
вајањем цивилних производних капацитета од производних за потребе
одбране, outsourcing������������������������������������������������
капацитета за успостављање индустријских парко�
ва координираних од државе, као и наставак смањења броја запослених
уз њихово социјално збрињавање. То су били први кораци пре почетка
приватизације и реализовани су постепено. Од �����������������������
2003�������������������
. године�����������
интензиви�
рана је приватизација и од 27 предузећа у државном власништву и једног
института, приватизација је обухватила 12 компанија које су се бавиле
производњом�����������������������������������������������������
мунициј���������������������������������������������
е��������������������������������������������
, ������������������������������������������
борбених возила, оптоелектронике����������
, електро�
нике, ваздухоплова и бродоградњом. Осталих 15 предузећа и институт
груписани су у оквиру националне компаније ROMARM у државном
власништву. Део предузећа са специфичном производњом за потребе
одбране у приватном је власништву или су то акционарска друштва под
формалном координацијом Министарства индустрије.
Румунска одбрамбена индустрија, која је динамичан и ефикасан при�
вредни сектор у земљи, и даље има атрактиван потенцијал за сарадњу
са страним и домаћим инвеститорима и партнерима. Конвертовање не�
ефикасних капацитета у цивилне капацитете��������������������������
и јачање преосталих задр�
�����
жаних капацитета одбрамбене индустрије уз трансфер нових техноло�
гија и реализацију процеса модернизације, са тржишно оријентисаним
менаџментом, процењен је и примењен као кључан за будућност овог
сектора и изазов за инвеститоре.
2.8. Процес реструктурирања Оружаних снага Румуније
Румунске оружане снаге, током реформе у функцији приступања
НАТО, претрпеле су значајно смањење са 300.000 на 75.000 припадника,
што им није било постављено као услов за чланство у ЕУ. Министарство
националне одбране испланирало је реорганизацију Војске која би води�
ла ка добијању ефикасније и флексибилније структуре снага, компати�
билне са НАТО стандардима. За циљ је постављено и достизање НАТО
стандарда алокације буџетских средстава намењених одбрани, тако да
се 40% издваја за персонална питања, 35–40% за опремање и 20–25% за
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извршавање задатака и одржавање. Румунија је одлучила да одреди исте
снаге за потребе ЕУ и НАТО. До сада су се трошкови учешћа у ЗБОП
односили на трошкове учешћа у операцијама ЗБОП (не постоји буџет
одбране на европском нивоу) и плаћање финансијских доприноса Ев�
ропској одбрамбеној агенцији, Сателитском центру, Атина механизму,
из буџета МНО Румуније. Такође, посебно Европска одбрамбена аген�
ција развија различите иницијативе и програме, чија се цена креће од
100.000 до 15 милиона евра. Румунија учествује у неколико јефтинијих
програма, попут набавке сателита.
2.9. Пут пред Румунијом након пријема у пуноправно чланство ЕУ
Након пријема у пуноправно чланство у ЕУ, пред Румунијом је сле�
дећи пут:
−	учешће у разради Каталога снага (Force Catalogue) и Каталога напретка (Progress Catalogue) ЕУ, група и подгрупа за рад на
пројектима, у оквиру Акционог плана европских способности
(ECAP) и Европске одбрамбене агенцијe;
−	учешће у мисији EUFOR ALTHEA биће настављено, ангажо�
вањем контингента од 90 припадника ОС;
−	учешће тимова за одговор у две вежбе са борбеном групом
„HELBROC”��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
(у мају 2007. године), уз ангажовање 42 припадни�
ка ОС у истој групи (у другом полугодишту 2007. године) и на�
ставак преговора са Италијом и Турском о довршетку и потпи�
сивању техничког споразума;
−	испуњавање задатака који проистичу из календара операционализације снага ЕУ (the EU force operationalising calendar);
−	избор особља које ће обезбедити ротацију припадника мисије
Румуније у Бриселу и одржавање квоте од пет лица која је до�
дељена Румунији;
− анализа позиција у штабовима операција ЕУ.
2.10. Закључак и препоруке
Укључење у Европску одбрамбену агенцију захтева измену значај�
ног дела националног законодавства, које се мора ускладити са Кодексом
поступања (Code of Conduct) EDA.
Безбедносна и одбрамбена интеграција може позитивно утицати на
остале сегменте опште интеграције земље у систем ЕУ и притом је раци�
оналније учити из туђих искустава него из сопствених грешака.
У основи, ЗБОП чине билатерални договори са различитим земља�
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ма. Искуства учешћа у ЗБОП у времену пре ступања у пуноправно члан�
ство Уније могу бити нарочито корисна. Учешће у цивилним мисијама
ЕУ представља велику шансу за земље којима је теже да самостално фи�
нансирају слање већих ефектива у војне мисије, јер се за цивилно особље
које се упућује у мисије ЕУ финансирање обезбеђује из фондова Уније,
док учешће војних снага финансирају матичне државе.
Напори које је поднела Румунија показују да је она активан учесник
политичко-војног дијалога унутар војних структура ЕУ. Њен пријем у
статус пуноправног члана потврдио је чињеницу да је неповратно пове�
зана са демократским вредностима Европе, да испуњава критеријуме за
пријем у чланство Уније и ствара нове могућности за учешће румунских
ОС у развоју војних способности Уније. Као пуноправна чланица, Ру�
мунија се обавезала да ће стално предузимати активности за испуњење
преузетих обавеза и наставиће да ради на повећању свога доприноса
Унији.268
Препоручује се да у надлежним организационим целинама МО
и ВС посебно буду проучене две директиве Европске уније: Директива 2009/43 ЕС од 6. маја 2009, којом су разјашњени појмови и услови
трансфера производа повезаних са одбраном унутар ЕУ, као и Директива 2009/81 ЕС од 13. јула 2009. године, о координацији процедура за
склапање одређених уговора о извођењу радова, снабдевању и пружању
услуга, путем ангажовања власти или ентитета у областима одбране и
безбедности.
Препоручује се анализа могућих облика сарадње надлежних целина
МО Републике Србије са Европским колеџом за безбедност и одбрану
(European Security and Defense College), као установом отвореном и за
земље кандидате за чланство у ЕУ (што би Србија требало да постане у
блиској перспективи) и коришћење искуства ове установе.
Потребно је да тежимо склапању административног аранжмана са
EDA, какав Норвешка већ има, а Турска настоји да добије. Као путо�
каз треба да служе примери административних аранжмана које су нам
у електронској форми доставили представници Министарства одбране
и спорта Аустрије, на семинару одржаном у Дому Гарде, од 22. до 24. 11.
2011. године.
Од држава са којима имамо успостављену сарадњу и које су нам
обећале помоћ на путу укључења у ЗБОП, треба затражити да нам до�
ставе на увид преглед снага које су декларисале и евентуално употре�
биле у мисијама ЕУ, за сваку од година њиховог ангажмана у ЗБОП (у
претприступној фази и након ступања у пуноправно чланство).
268
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G. Marin, исто, 6.

3. ИСКУСТВА БУГАРСКЕ ИЗ УЧЕШЋА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
БЕЗБЕДНОСНОЈ И ОДБРАМБЕНОЈ ПОЛИТИЦИ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Република Бугарска налази се у југоисточној Европи, на самом исто�
ку Балканског полуострва. Граничи се са Румунијом, Србијом, Македо�
нијом, Грчком и Турском, а целом источном границом излази на Црно
море. Простире се на површини од 110.994 km2, на којој живи 7.364.570
становника (подаци са пописа из 2011. године).
Између два пописа (2001. и 2011. године) број становника опао је
за 564.331 (две трећине тог броја изазвано је негативним прираштајем,
а једну трећину чине исељеници у иностранство). Кад је у питању ста�
росна структура, примећује се пораст популације старије од 65 година
за 1,7% и пад популације млађе од 15 година за 2,1%. Од укупног броја
становника, 72,5% живи у урбаним срединама, а 27,5% у руралним.269 У
етничкој структури, Бугари чине 84,8%, Турци 8,8%, а Роми 4,9%. Према
религијском опредељењу 76% су православне вере, 10% исламске, 1,1%
протестанти и 0,8% католици. Остали су атеисти или неопредељени. Од
укупног броја становништва 85,2% изјаснило се да им је матерњи језик
бугарски, 9,1% турски и 4,2% ромски.270
3.1. Хронологија интеграције у Европску унију
Са становишта Републике Бугарске, интеграције у Европску унију по�
челе су падом „гвоздене завесе”, односно распадом СССР-а и Варшавског
пакта. Тачније, званичници Републике Бугарске као први контакт са ин�
ституцијама Европске уније истичу прве контакте са тадашњом Европском
економском заједницом (ЕЕЗ), 8. августа 1988. године, када су успоставље�
ни званични односи Републике Бугарске са овом институцијом. Споразум
о придруживању потписан је 1993, а на снагу је ступио 1995. године. Исте
године у децембру Бугарска је поднела захтев за чланство у ЕУ. Први из�
вештај о напретку Бугарске ка чланству у ЕУ дала је Европска комисија (ЕК)
1998. године, а у свом другом извештају 1999. године дала је и отворену пре�
поруку да формални преговори о чланству и отпочну. Званични прегово�
ри почели су 15. фебруара 2000, а разговори о придруживању завршени су
15. јуна 2004. године. Савет ЕУ је на самиту 17. децембра 2004. године зва�
нично донео закључак о приступним преговорима и потврдио да очекује
2011 Population Census in the Republic of Bulgaria (Final Data), National
Statistical Institute of the Republic of Bulgaria, Sofia, 2011. Доступно на: http://www.nsi.bg/
census2011/PDOCS2/Census2011final_en.pdf.
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да се учлањење очекује у складу са израженим жељама Бугарске, за јануар
2007. године. Европски парламент је већином гласова пружио подршку уч�
лањењу Бугарске у ЕУ 13. априла 2005. године, а већ 25. априла исте године у
Луксембургу је потписан Споразум о придруживању, који је подразумевао
да у складу са степеном и динамиком успешности испуњења услова, Бугар�
ска може да постане чланица јануара 2007. године. Овај споразум укључивао
је могућност одлагања датума пријема за једну годину ако ЕУ уочи озбиљ�
ни ризик да Бугарска не може да испуни све захтеване реформе. Редовни
извештај из 2004. године указује да реформа правосудног система и јавне
администрације остају највећи реформски приоритети. Фебруара 2005. го�
дине ЕК је проследила позитивну процену испуњености захтева из Спора�
зума о придруживању, који се односи на период до априла 2005. године. ЕК
је наставила да прати процес испуњења услова и реформских захвата, који
су на крају омогућили да Бугарска постане члан ЕУ 1. јануара 2007. године.
Преговори о приступању са Бугарском почели су 2000. године и званич�
но су затворени по питању свих 31 поглавља до јуна 2004. године. Заједничка
спољна и безбедносна политика била је 28. поглавље о којем је преговарано
од 28. марта до 14. јуна 2000. године. Бугарска је поднела пријаву за чланство
у Европску унију 14. децембра 1995, а Савет министара ЕУ је већ 29. јануара
1996. године донео одлуку да затражи мишљење Европске комисије (ЕК) о
полазним основама за испуњеност предуслова за отварање процеса. По при�
купљању и анализи потребних података, ЕК је у јуну 1997. закључила извештај
и представила га Савету министара 15. јула 1997. године.271
У делу који се односи на Заједничку спољну и безбедносну политику
(ЗСБП) истиче се да је Република Бугарска од 1989. године у потпуности
променила приступ дотадашњој спољној политици. Један од приоритета
власти у Бугарској је и унапређење односа са суседним државама. Бугар�
ска је постала активни учесник у дијалозима које спроводи ЕУ у оквиру
своје политике ЗСБП. Чланица је УН, ОЕБС, Савета Европе и многих
других међународних организација. Придружени је партнер Западноев�
ропске уније (ЗЕУ) и учествује у Програму Партнерство за мир (ПзМ)
и у Северноатлантском савету за сарадњу (North Atlantic Cooperation
Council – NACC) и истиче јасну и недвосмислену решеност да постане
чланица ЗЕУ и НАТО што је скорије могуће.
У извештају се даље наводи да је Бугарска узела учешће у напори�
ма међународне заједнице, шаљући 50 полицијских посматрача у састав
снага УН у Босни. Такође, учествује у више регионалних организација,
укључујући организацију за Црноморску економску сарадњу (Black Sea
271
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Economic Co-operation – BSEC), спроводи трилатерални споразум са Грч�
ком и Румунијом и активна је у Централно-европској иницијативи – ЦЕИ
(Central European Initiative, CEI). Истиче се да не постоје нерешена питања
у вези са територијом у односу на било коју државу ЕУ, нити са Румунијом.
Односи са Турском су унапређени у складу са општим демократским про�
менама у друштву и смањењем етничких тензија. Као отворена питања
ЕК истиче демаркацију границе, дефинисање региона у вези са регули�
сањем контроле и безбедности летова, навигациони режим кроз Босфор
и културна питања. Сва ова питања су са становишта ЕК лако решива и у
фази су постизања потребног нивоа споразума, па се тиме не рачунају као
озбиљни проблеми у билатералним односима са Турском.
Бугарска је признала независност бивше југословенске републике
Македоније (БЈРМ) 15. јануара 1992. године и од тада има интензивне од�
носе, посебно у трговинској размени. Поводом „језичког неспоразума”
који постоји јер Бугарска не препознаје македонски као посебан језик,
влада у Софији изнела је намеру да овај проблем реши.
За време сукоба на просторима бивше СФРЈ, односи са Савезном Ре�
публиком Југославијом (СРЈ) су стагнирали када се Бугарска прикључи�
ла санкцијама које су увеле УН. Од закључивања споразума о трговин�
ској и економској сарадњи, 1995. године, сарадња је била интензивирана,
али је остала потреба демаркације границе, као и заинтересованост Бу�
гарске за своју националну мањину у СРЈ.
Бугарска има развијену дипломатску службу, коју намерава да анга�
жује као чланица ЕУ на заједничким питањима. Има 87 представништа�
ва у иностранству, са 588 запослених.
Бугарска подржава забрану пролиферације нуклеарног, биолошког
и хемијског наоружања и потписница је свих релевантних споразума о
контроли наоружања. Спроводи стриктну контролу ненаменске упо�
требе технологије и чланица је или кандидат за чланство у свим битним
споразумима за контролу извоза технологија и наоружања.
Бугарске оружане снаге, над којима постоји демократска контрола,
на путу су да успоставе НАТО стандарде. Одбрамбена индустрија забе�
лежила је у последњим годинама нагли пад и у фази је реорганизације,
како би могла да испуни НАТО захтеве стандардизације. У меморандуму
који је прослеђен у оквиру апликације за чланство у ЕУ, бугарска влада
потврдила спремност и способност да у потпуности и активно учествује
ЗСБП. Закључна процена ЕК је да је са становишта ЗСБП спољна поли�
тика Бугарске на становишту очекивања да као држава чланица може
ефикасно да испуњава своје обавезе у овој области.
У „Агенди 2000“ ЕК је навела сопствену обавезу да ће Савету ЕУ дос�
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тављати редовне извештаје о напретку држава кандидата за чланство са
подручја Источне и Централне Европе. На основу овог предлога Савет
ЕУ је децембра 1997. године донео одлуку да ће од краја 1998. године
Комисија израђивати редовне, годишње извештаје и давати потребне
препоруке за сваку државу Централне и Источне Европе која тежи ка
чланству у ЕУ, а у складу са испуњеношћу Копенхашких критеријума.
За Бугарску је период редовних извештаја обухватао време од 1998.
до 2003. године. На основу закључака извештаја ЕК и препорука које су
у оквиру извештаја дате, Савет ЕУ је на заседању у Бриселу, јуна 2004.
године, донео одлуку да прихвати Бугарску за члана ЕУ од јануара 2007.
године. У оквиру редовних извештаја ЕК је урадила следеће задатке:
−	обрада описа односа између Бугарске и ЕУ кроз аспект Спора�
зума о придруживању,
−	анализа ситуације на основу политичких показатеља поставље�
них Копенхашким критеријума (демократија, владавина права,
људска права, заштита мањина),
−	процена ситуације у Бугарској у вези са поштовањем економских
критеријума (функционисање тржишне економије и конкурентску
способност у односу на заједничко тржиште у оквиру ЕУ),
−	упућивање упитника у вези са бугарским капацитетима око обавеза
које проистичу из чланства, поштовање и усвојеност унутрашњих
споразума ЕУ, регулатива и политика ЕУ. У оквиру овога посебна
пажња је била посвећена нуклеарној безбедности и испуњености
стандарда из ове области. Посебна пажња посвећена је потреби да
се ојача и развије усклађен правосудни и административни систем
до 2007. године, како би била спремна за чланство.
У редовном извештају о напретку Бугарске ка чланству у ЕУ, који је
објављен 1998. године,272 ЕК констатује да у области ЗСБП Бугарска даје
конструктиван допринос, пре свега спољнополитичким ангажманом у
региону. Истиче се важност заједничког става ЕУ и Бугарске („заједничке
декларације”) поводом конфликта на Косову марта 1998. године. Ставо�
ви Бугарске су посебно позитивно оцењени од Контакт групе за бившу
Југославију. Упоредо са тим, Бугарска наставља да развија трилатералне
односе са Румунијом и Грчком, као и са Румунијом и Турском. Похваљена
је и сарадња са БЈРМ и интензивирана сарадња са Организацијом за Цр�
номорску економску сарадњу и наставак сарадње у оквиру ЦЕИ. Истиче
се важност приступања Централноевропском уговору о слободној трго�
вини (Central European Free Trade Agreement − CEFTA) од 1. 1. 1999. године.
272
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EC, Regular report From the commission On Bulgaria’s Progress towards accession 1998.

У оквиру редовног извештаја за 1999. годину,273 ЕК констатује да Бу�
гарска наставља са усмеравањем своје спољне политике према ЕУ и НАТО.
Активно учествује у мултилатералном дијалогу у оквиру ЗСБП, укљу�
чујући и активно учешће на састанцима политичких директора и на ниво�
има радних група. Кад год је позвана да учествује у расправама, учествује
у заједничким изјавама, декларацијама и демаршима, чак и у контексту
који се односи према УН и ОЕБС. Заузима неподељену позицију у односу
на Косово, забрану летова над Југославијом, и подржава нафтни ембарго
према Југославији. У случају Косова, Бугарска је са циљем да избегне поде�
лу јавног мњења, уз одобрење Народне скупштине, подржала НАТО опе�
рације и отворила свој ваздушни простор и територију на располагање
НАТО снагама. Такође, Бугарска учествује у оквиру снага KFOR са транс�
портним одељењем у оквиру грчког контингента, као и са полицијским
посматрачима. Учествује и у оквиру снага СФОР у Босни и Херцегови�
ни. Као придружени члан ЗЕУ, учествује у саставу Мултинационалних
саветодавних полицијских снага у Албанији (Multinational Advisory Police
Corps in Albania). Бугарска је и потписница споразума о стварању мул�
тинационалних снага за одржање мира у Југоисточној Европи, септембра
1998. године. Опште узевши, она наставља са развијањем добросуседских
односа (БЈРМ), учешћем у свим мултилатералним организацијама (ЦЕИ
и BSEC), развија трилатералне програме сарадње (на основи Грчка−Руму�
нија и на основи Турска−Румунија).
Извештај ЕК о напретку Бугарске ка придруживању ЕУ за 2000.
годину274 указује да се процес оријентације спољне политике према
ЗСБП ЕУ у случају Бугарске наставља без икаквих проблема. Наставља
се активно учешће у раду тела ЕУ и подржава све заједничке одлуке и
декларације. Такође, запажена је активност Бугарске на развоју Европ�
ске безбедносне и одбрамбене политике – ЕБОП (European Security and
Defence Policy, ESDP), као дела ЗСБП. У вези са тим, Бугарска је активна
у тзв. ЕУ+15 групи (група која окупља НАТО државе које нису чланице
ЕУ и кандидате за чланице ЕУ). Током 1999. године, заједно са осталим
државама централне и источне Европе, пружила је активан допринос
у спречавању акумулације промета лаког и наоружања малог калибра.
Бугарска наставља да игра активну улогу у стабилизацији простора Ју�
гоисточне Европе, између осталог и активним учешћем у Пакту за ста�
билност (Stability Pact). Активан допринос огледа се у реализацији зајед�
ничких пројеката под окриљем овог пакта, као што је подизање моста на
Дунаву између Бугарске и Румуније.
EC, 1999 Regular report From the Commission On Bulgaria’s Progress towards
accession, BULGARIA − Regular Report – 13/10/99.
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У односу на косовску кризу, Бугарска учествује у међународним по�
лицијским снагама УН са 48 полицијских посматрача. Од фебруара 2000.
године бугарска јединица је у саставу холандског контингента KFOR-а.
Такође, Бугарска пружа помоћ БЈРМ тиме што је у потпуности опремила
и финансијски подржала рад избегличког кампа у Радуши.
Бугарска је самоиницијативно, а у складу са општим интересом,
иницирала други састанак премијера држава које се граниче са СРЈ, на
коме су присуствовали и Високи представник за заједничку спољну по�
литику и безбедност ЕУ, специјални координатор Пакта за стабилност и
генерални секретар НАТО.
Бугарска наставља са активним учешћем у свим организацијама: Ини�
цијатива за сарадњу у Југоисточној Европи, (Southeast European Co-operation
Initiative – SECI), BSEC, ЦЕИ и CEFTA. Такође, наставља трилатералне про�
граме (на основи БЈРМ – Албанија, Румунија – Турска и Грчка – Румунија).
У односу на извоз наоружања, Бугарска је усвојила прописане про�
цедуре (EU Code of Conduct on Arms Exports), али се закључује да мора да
направи додатне напоре на контроли извоза наоружања у конфликтне
зоне и поштовање одлука о санкцијама. О томе се више говори у 26. пог�
лављу, које обрађује Спољне послове (Chapter 26 on External Relations).
Општи закључак је да је напредак у области ЗСБП веома добар, као и
да непосредни потенцијали Бугарске дипломатије (представништва Ми�
нистарства спољних послова) широм света имају потребна знања и ка�
пацитете да се укључе у мрежу представништава ЕУ.
У извештају ЕК о напретку Бугарске у придруживању ЕУ за 2001.
годину275 констатује се да Бугарска наставља усклађивање спољне поли�
тике са ЕУ, радом у телима и радним групама. ЕК истиче да је наставље�
но интересовање у развоју ЕБОП, као дела ЗСБП ЕУ. Истичу се актив�
ности кроз претходно успостављене односе (у оквиру ЕУ+15 формата,
трилатералне форме сарадње, развој односа са БЈРМ, у оквиру Пакта
за стабилност), као и активна улога Бугарске у првој Конференцији о
наменским капацитетима (Capabilities Commitment Conference), која је
одржана у новембру 2000. године, као и билатералне консултације са
ЕУ у вези са учешћем у ЕБОП мисијама ЕУ. На овим консултацијама
разговарано је у вези са бугарским доприносом како у оквиру Снага
за брзо реаговање ЕУ, тако и у оквиру инструмента ЕУ за управљање
кризама у цивилном сектору. Резултат су биле заједничке изјаве и де�
кларације у којима се Бугарска обавезује да буде у приправности да
реагује на позив ЕУ у складу са њеним захтевима, укључујући и евенту�
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алну примену санкција и рестриктивних мера. Од октобра 2000. године
Бугарска се укључила у осам заједничких закључака и ставова, од тога
три у вези са СРЈ.
У вези са трговином наоружањем, до 2001. године, односно излас�
ка извештаја ЕК, Бугарска није усвојила закон који се налазио у јавној
расправи од 1999. године. Ипак, априла 2001. усвојена је забрана продаје
наоружања и опреме, као и забрана војне помоћи у инструктажи и обу�
ци за 19 држава. Одлука је донесена у складу са препорукама и одлукама
савета безбедности УН, ЕУ и ОЕБС, чиме је Бугарска усвојила праксу
држава чланица ЕУ у препознавању држава према којима треба приме�
нити санкције.
У закључку се наводи да је Бугарска у потпуности усклађена са ин�
фраструктуром и процедурама у смислу спољнополитичког наступа са
стандардима ЗСОП ЕУ и да тиме ЕУ може успешно да кроз спољнополи�
тичка представништва Бугарске комуницира са трећим државама.
У извештају ЕК за 2002. годину276 истиче се да је напредак у прибли�
жавању Бугарске у области ЗСБП на нивоу потпуне усклађености са ЕУ
и да је Бугарска у фази да може да се каже да има заједнички наступ и
активности са ЕУ. Од извештаја за 2001. годину направљен је прогрес у
вези са усвајањем закона који омогућавају ефикасно учешће Бугарске
у ЗСБП. Бугарска је потписала Римски споразум о оснивању Међуна�
родног кривичног суда, као и заједнички план борбе против тероризма
који је донела ЕУ (EU Plan of Action – Common Positions on Combating
Terrorism). Уз то, Бугарска је потписница свих међународних конвенција
у вези са тероризмом.
Бугарска поштује све одлуке међународних институција (УН и
ЕУ) о санкцијама. Јула 2001. године усвојен је законски оквир (Law on
Amendment and Supplement to the Foreign Trade) којим је регулисана трго�
вина наоружањем и војном опремом, којим је усаглашена номенклатура
тзв. „дуалних добара” са листом ЕУ која је усвојена 2001. године. Тиме
се спречавају трговина и промет робама које нису примарно у вези са
наменском индустријом, а које могу потенцијално да буду коришћене у
војне сврхе.
Осим тога, Бугарска наставља са свим формама сарадње и изградњом
капацитета за потребе ЕУ, који су започети током претходних периода
извештавања.
Према мишљењу ЕК, Бугарска је начинила напоре вредне уважавања
у подршци међународним снагама за одржавање мира (УН, KFOR, SFOR
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ISAF) и ОЕБС мировним и посматрачким операцијама. Такође, исказала
је активан интерес за учешће у најављеној полицијској мисији ЕУ у БиХ
(EUPM). Такође, ЕК истиче да је постала нестални члан Савета безбед�
ности УН за период 2002–2003. године.
У општем прегледу ЕК подвлачи да је Бугарска заступљена у свим
регионалним иницијативама (трилатералне иницијативе које су ра�
није поменуте), активна у Пакту за стабилност, у Организацији са�
радње министара одбране Југоисточне Европе (Southeast Europe Defence
Ministerial Process – SEDM), у процесу сарадње држава Југоисточне Ев�
ропе (Southeast Europe Cooperation Process – SEECP), ако и у Групи за
безбедносну сарадњу у Југоисточној Европи (Southeast Europe Security
Cooperation Steering Group – SEEGROUP). Уз све то, истиче се да Бугарска
одржава и унапређује добросуседске односе са СРЈ и Румунијом. Такође,
усвојила је стандарде ЕУ у вези са извозом наоружања и војне опреме
(EU Code of Conduct on Arms Export).
Министарство спољних послова је у потпуности ускладило предс�
тавништва са структурама ЕУ, тако да је у циљу ефикасније сарадње фор�
мирана институција Политичког директора и европског кореспондента,
који има улогу сарадње у оквиру спољнополитичке мреже ЗСБП ЕУ.
У закључку извештаја за 2002. годину, ЕК закључује да је Бугарска
још у извештају од 1997. године била добро позиционирана по питањи�
ма ЗСБП и да је од тада сваке године значајно напредовала. Преговори
у овом поглављу званично су завршени и Бугарска је начелно испунила
све захтеве у овој области и нема отворених питања.
Ипак, Бугарска треба да се фокусира на наредне напоре који ће
обезбедити да спољна политика настави да буде у складу са ЗСБП и да
допринесе њеном ојачавању. Тачније, ЕК сматра да Бугарска треба да
обезбеди да националне политике и праксе потврде заједничке пози�
ције са ЕУ и да их заједнички промовишу и ојачавају у међународном
окружењу.
У извештају за 2003. годину277 све наведене констатације из прет�
ходних година о напретку и усаглашености ставова и активности, као
и уложених напора на терену Бугарске и ЕУ у области ЗСБП се по�
тврђују. Истиче се допринос Бугарске у мировним операцијама ЕУ (EU
Police Mission – EUPM у Босни и Херцеговини и EU Military Operation
CONCORDIA у БЈРМ ), као и значајно учешће у операцијама УН (KFOR,
SFOR, ISAF), учешће у декларацијама и санкцијама према трећим држа�
вама. Поред учешћа у Савету безбедности УН као нестална чланица за
277
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период 2002–2003. година, Бугарска је одређена за председавајућу држа�
ву ОЕБС за 2004. годину.
Бугарска наставља све форме билатералне, мултилатералне, као
и специфичне форме трилатералне сарадње у региону. Поштују се све
процедуре у вези са прометом војне опреме и наоружања. Министар�
ство спољних послова наставља са сарадњом кроз органе и институције
мреже придруженог чланства (Associated Correspondents’ Network). На
крају извештаја ЕК констатује да је преговарање у овом поглављу завр�
шено и да Бугарска нема било каквих спорних, нерешених или отворе�
них питања у вези ЗСБП.
Закључни извештај о напретку Бугарске према чланству у ЕУ278 обје�
дињује преглед евалуације напретка Бугарске за посматрани период у
односу на свако поглавље преговора о чланству у ЕУ.
У завршној години преговора Бугарска је наставила да развија при�
мену Европског споразума и активно је допринела раду заједничких
институција, чиме се мисли на састанке заједничких тела (Савет за
придруживање, Одбор за придруживање са пододборима, Заједнички
парламентарни одбор, Заједнички консултативни одбор, економски и
социјални одбор, регионални одбор).
Економска размена између Бугарске и ЕУ у 2003. години стаби�
лизована је у односу на ЕУ и износила је 52,4% бугарске спољнотрго�
винске размене. Ниво извоза Бугарске у ЕУ 2003. године износио је
56,5% укупног спољнотрговинског прихода (3,61 милијарди евра) и
заснива се углавном на извозу текстила, одеће, гвожђа и челика. Глав�
ни пољопривредни извозни резултат у ЕУ постигнут је извозом по�
врћа, уљним културама и месом. Остварен је увоз из ЕУ у висини од
4,7 милијарди евра или 49,6% укупног увоза, и то у области текстила,
одеће, меса, уља и воћа. У области подршке либерализације тржишта
посебно се истиче учешће у оквиру споразума CEFTA. У складу са
одлуком Савета ЕУ из маја 1997. године, која је допуњена септем�
бра 2002. године, ЕК је отворила формалне преговоре са Бугарском
у вези са Протоколом о европском споразуму који се односи на ин�
дустријске производе (Protocol to the Europe Agreement on Conformity
Assessment and Acceptance of Industrial Products – PECA) и који у тре�
нутку закључења завршног извештаја нису завршени.
По питању Поглавља 27, које је обрађивало Заједничку спољну и
безбедносну политику (ЗСБП), процена је да уважавајући све резулта�
те и достигнућа до сада приказана у редовним извештајима, Бугарска
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има потпуно усклађен став са ЗСБП. Тачније, она је активни учесник у
међународним мисијама одржавања мира и акцијама превенције криза,
и то у оквиру ЕУ, УН и ОЕБС мисија и акција. Активан је учесник Пакта
за стабилност и има значајну улогу у мултилатералним иницијативама
(SEDM, SEEC, SEEGROUP), развија трилатералну сарадњу као посебан
облик сарадње и тиме представља кохезивни субјекат у региону (групе
са Грчком и Румунијом, група са Румунијом и Турском, група са БЈР Ма�
кедонијом и Албанијом).
Укључена је у политику санкција које спроводе ЕУ и УН. Министар�
ство спољних послова у потпуности је укључено у дипломатску мрежу
ЕУ. У потпуности се поштују процедуре ЕУ о трговини војне опреме и
наоружања. У складу са тиме, ЕК, сматра да је Бугарска у потпуности
испунила све захтеве из поглавља 27 (ЗСБП) и да је потребан развој уну�
тар политичких инструмената за развој подршке заједничкој спољној и
безбедносној политици ЕУ.
На основу закључака извештаја, Генерални директорат за проши�
рење донео је закључак279 у односу на Бугарску, који се у односу на Пог�
лавље 27 упућује на следеће:
1.	заједничка спољна и безбедносна политика (ЗСБП) није оп�
ремљена законским инструментима (директивама и регулати�
вама) који постоје у осталим политикама ЕУ. Усклађеност се
процењује на основу инструмената као што су заједничке ак�
ције, гледишта, изјаве и декларације, али и на основу процена
Савета ЕУ и закључака извештаја Европске комисије.
2.	Већина правних тековина у овој области упућује на међудр�
жавну сарадњу и односе. ЗСБП се пројектује и кроз рес�
триктивне мере према трећој страни. Као форму осигурања
правне тековине ЗСБП, државе чланице морају да омогуће
да јавност и унутрашња политика потврде заједнички спољ�
нополитички став.
3.	По питању Бугарске, преговори по питању 27. поглавља које је
обухватало Заједничку спољну и безбедносну политику, зва�
нично су отворени у првој половини 2000. године, формално
закључени децембра 2004. године, а реално су окончани још у
првој половини 2000. године.
European Commission, Directorate-General Enlargement Information &
Interinstitutional Relations Enlargement of the European Union Guide to the Negotiations
Chapter by Chapter, December 2004.
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3.2. Стратегијски оквир безбедности и одбране280
Тренутна безбедносна политика Бугарске усмерена је на напоре
обезбеђења права и слобода грађана, сигурности и благостања друштва
и државе; чувања суверенитета, територијалног интегритета државе и
јединства нације; осигурања легитимног реда и демократских вреднос�
ти; чувања и развоја националног идентитета; заштите популације и
критичних инфраструктура током криза; превазилажења негативних
демографских процеса и обезбеђења просперитета. Водећи циљ полити�
ке одбране је заштита државе и националних интереса кроз одржавање,
развој и употребу адекватних одбрамбених капацитета.
Из перспективе спољне политике, политика одбране Бугарске директ�
но је повезана са процесима који се одигравају у НАТО и ЕУ, односно то
значи да у постојећем стратегијском окружењу Бугарска изграђује своју
безбедност кроз механизме колективне одбране НАТО и кроз Заједничку
безбедносну и одбрамбену политику ЕУ. Ово подразумева подељену одго�
ворност за безбедност и захтева адекватан допринос и употребу механи�
зама колективне одбране. Напори Бугарске усмерени су на конзистентно
успостављање одбрамбених капацитета, модернизацију оружаних снага
и на њихову ефикасну употребу у заштити националних интереса и ис�
пуњење међународних обавеза. Ради спровођења политике безбедности,
Министарство одбране убрзало је планиране реформе не само у оквиру
оружаних снага, већ и у целом систему одбране.
Стратегија националне одбране развијана је током целог процеса ус�
вајања основних националних докумената који се односе на безбедност
и одбрану, а у складу са оквирима Устава и Стратегије националне без�
бедности. Стратегија националне одбране такође је усклађена са Стра�
тешким концептом НАТО, Стратегијом европске безбедности, као и са
међународним споразумима у којима је Бугарска учествовала.
Стратегија националне одбран, под називом „Стратегија за развој
ефективних снага за модерну одбрану”, јесте документ који поставља
циљеве, функције, задатке, изграђивање, развој и употребу оружаних
снага и капацитета одбране, а на основу реалистичне стратегијске про�
цене безбедносног окружења. Ова стратегија представља начин на који
се одбрана Бугарске планира, припрема и спроводи. Она поставља во�
деће принципе и приоритете у тој области.
Током спровођења стратегије одбране, напори и ресурси биће усме�
рени на превенцију, а ако је потребно и на неутралисање војне претње и
У поглављу су коришћени изводи из презентације The Reforms in the Armed
Forces of the Republic of Bulgaria, Presentation by General Simeon Simeonov, Chief of
Defence, during the NATO Parliamentary Assembly Spring Session 27-30 May 2011, Varna.
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на активно креирање пожељног безбедносног окружења. Кључни прио�
ритет је развој модерне одбрамбене индустрије засноване на интегриса�
ном систему за ефективно управљање одбраном под сталном цивилном
и војном парламентарном контролом, са потенцијалом за институци�
оналну флексибилност, правовремено планирање и ефективну реакцију.
Процена безбедносног окружења и циљеви у области сектора од�
бране који су постављени у Стратегији националне безбедности нису
изазвали промене у улози, мисијама и задацима оружаних снага. Три
мисије и даље су одбрана, подршка међународном миру и безбедности,
те допринос националној безбедности у миру, са пратећим задацима.
Осим тога, стратегија пружа детаље у вези са принципима, формама и
начином употребе оружаних снага.
Бугарска гради снаге за мирнодопски период и за рат, и стално их
развија у складу са променама у безбедносном окружењу, припрема
способности структура и људских ресурса адекватне новим захтевима
и изазовима. Како би одговорио на овај изазов, документ уводи систем
планирања одбране, који је заснован на приступу заснованом на способ�
ностима. Стратегија пружа детаље о методама пружања људских, мате�
ријалних, информационих и финансијских ресурса који су потребни за
достизање ових циљева.
Амбиције Бугарске су да буџет Министарства одбране буде релативно
константни део БДП-а, који није мањи од 1,5%, са осталим трошковима
одбране и трошковима војних пензија који нису мањи од 2%. Ова стра�
тегија је десетогодишња, али и отворена, тако да њено ажурирање зависи
од главних политичких, концептуалних и војних стратегијских промена.
За потребе успешног планирања, извршавања и подршке војним опе�
рацијама, војни стручњаци развијају свеобухватну Доктрину оружаних
снага Републике Бугарске. Заснована на постојећим доктринарним и кон�
цептуалним претпоставкама, она ће представљати ефекте трансформа�
ције војних способности, пружиће нове приступе операцијама и прин�
ципима њиховог извршавања. Доктрина ће такође дефинисати циљеве
операција и снага потребних за њихово постизање. Осим тога, служиће
као основа за развој доктрина о персоналу, обавештајном раду, операција�
ма, логистици, планирању, комуникацијама, обуци, ресурсима и финан�
сијама, и цивилно-војним односима.
Ова документа представљају филозофију и основе специфичних об�
ласти, који се даље развијају на следећем хијерархијском нивоу (нивоу
доктрина) и затим се детаљно разрађују кроз правилнике, упутства и
стандардне оперативне процедуре.
Савремено стратегијско безбедносно окружење, акумулирани дисбаланс
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између планираних способности и ресурса додељених за њихово успоста�
вљање и одржавање, неефективно управљање одбраном и негативне после�
дице светске економске и финансијске кризе покренули су почетком 2010.
године спровођење Ревизије структуре снага. Циљ ове Ревизије био је да се
убрза реформа оружаних снага кроз проналажење одговарајућих приступа за
решавање акумулираних проблема у области њихове трансформације.
Главни напори били су усмерени на приоритет изградње способно�
сти које су адекватне највероватнијим војним сценаријима који треба
да буду спроведени у време мира, током војног и невојног управљања
кризама, и у време рата (ово значи изградњу максимално употребљи�
вих и ефективних оружаних снага способних за учешће у здруженим
и експедиционим операцијама). Ревизија омогућава одабир избаланси�
раног пакета неопходних способности, чиме се обезбеђује прелаз на је�
динствене оружане снаге које извршавају широк опсег мисија и задатака
ради испуњења националних интереса Бугарске, уз узимање у обзир фи�
нансијских ограничења.
Концептуални део Ревизије завршио је са елаборацијом Беле књиге од�
бране и оружаних снага Републике Бугарске по питању капацитета програма
за развој оружаних снага. Тај програм биће спроведен у пракси кроз План
развоја оружаних снага и Инвестициони план МО до 2020. године. План раз�
воја оружаних снага обухвата главне активности за развој МО и оружаних
снага у периоду од 2011. до 2014. године и у складу са успостављањем нових
капацитета, модернизацијом и наоружавањем, и после 2014. године.
У питању је отворен документ, његово ажурирање врши се на две го�
дине и зависи од промена у безбедносном окружењу и у НАТО систему
планирања одбране. Кад је у питању функција, оружане снаге подељене
су на снаге за размештање и постојеће снаге; кад се ради о организацији,
оне садрже следеће елементе:
1. бугарску војску,
2. службу војне полиције,
3. војнообавештајну службу,
4. војне школе и академије,
5. војномедицинску академију,
6. националну гарду,
7. војну резерву,
8. војногеографску службу и
9. комуникационе и информационе системе.
Оружане снаге такође сачињавају структуре које су директно под�
ређене министру одбране, као и војном особљу Министарства одбране.
Бугарске оружане снаге чине:
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1.	Команда здружених снага и војне формације које су директно
подређене команданту који се налази на челу ове команде,
2.	т ри вида оружаних снага: Копнена војска, Ваздухопловство,
Морнарица.
По подацима од 31. децембра 2010. године, оружане снаге чини 44.100
припадника, од тога 34.700 војних лица и 9.400 цивилних лица. Након
трансформације оружаних снага, структура МО и структура директно
потчињених министру одбране, од 31. децембра 2014. године, бугарске ору�
жане снаге неће имати мање од 37.100 припадника и до 3.400 резервиста. По
категоријама, војних лица биће не мање од 29.000, цивилних лица до 8.100, и
резервиста до 3.400. Од 31. децембра 2014. године смањење281 мирнодопског
састава оружаних снага (без резерве), МО и структура директно потчиње�
них министру одбране износиће 7.000 припадника, од тога до 5.700 војних
лица и не мање од 1.300 цивилних лица.
Министарство одбране биће реорганизовано и број запослених
биће смањен са 980 на 750. У 2014. години бугарске оружане снаге имаће
80 тенкова, 280 борбених оклопних возила, 96 артиљеријских система,
16 борбених авиона, седам транспортних авиона, шест борбених и 19
транспортних хеликоптера, шест ратних бродова и 11 бродова за борбе�
ну подршку.
Прелаз за постојеће на нову структуру оружаних снага биће извршен
у периоду од 2011. до 2014. године и главни догађаји по годинама биће:
−	у првој половини 2011. године главне активности биће усмере�
не на реструктуирање структура команде и контроле на страте�
гијском и оперативном нивоу;
−	у 2012. години ће углавном бити реструктуиране формације на
тактичком нивоу;
−	у првој половини 2013. године биће реструктуирана Логистичка
бригада, док ће депои и базе за складиштење наоружања, опреме
и материјала бити консолидовани у јединствену структуру;
−	у првој половини 2014. године предвиђено је распуштање депоа и
база за складиштење наоружања, опреме и материјала.
Инвестициони програм МО до 2020. године има за циљ обезбеђење
стицања способности зацртаних у Плану развоја оружаних снага, и он
чини јединствени интегрисани оквир потрошње, набавке, логистичке
подршке, надоградње наоружања, опреме и одбрамбене инфраструк�
туре кроз остваривање инвестиционих и инфраструктурних пројеката.
Управо кроз овај програм Бугарска намерава да успостави ред и транс�
парентност у процесу потрошње фондова из буџета МО, али намерава
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Смањење по годинама: 2011 – 1.600, 2012 – 3.600, 2013 – 700, и 2014 – 1.100.

и да нагласи главне области модернизације бугарских оружаних снага.
Следећи инвестициони пројекти су приоритет за систем одбране:
1.	формирање борбене групе нивоа батаљона из структуре меха�
низоване бригаде (њена сврха је успостављање мобилне форма�
ције за планирање и учешће у независним и здруженим опера�
цијама на својој и на територији других земаља);
2.	модернизација фрегата класе Е-71 – противбродских ракетних
комплекса (набавка ових ракета за фрегате класе Е-71 и обез�
беђење капацитета за борбу против бродова који се налазе ван
радарског домета);
3.	набавка новог типа главних борбених авиона и пружање ин�
тегрисане логистичке подршке, што треба да обезбеди капаците�
те за очување ваздушног суверенитета Бугарске у оквиру НАТО
интегрисаног система ваздушне одбране, чиме ће бити прева�
зиђена критично технолошко кашњење за НАТО савезницима;
4.	обезбеђење летачке способности авиона МиГ-29, кроз обна�
вљање и одржавање ових авиона ради очувања ваздушног прос�
тора Бугарске у оквиру НАТО интегрисаног система ваздушне
одбране, све док су употребљиви или док нови вишенаменски
борбени авиони не буду потпуно спремни;
5.	интегрисана логистичка подршка хеликоптерима Кугар и Пантер, која се постиже одржавањем летачке способности хели�
коптера због обавезе Бугарске према НАТО и ЕУ за пружање
спасавања из ваздуха, потраге и спасавања у борби и хитне ваз�
душне медицинске евакуације;
6.	модернизација навигационих система бродова Морнарице са циљем
унапређења капацитета за контролу навигације и извршавање здру�
жених и мултинационалних експедиционих операција и за тактичко
размештање трупа у екстремним временским условима;
7.	набавка модула за комуникациону и информациону подршку
контингенту, што ће обезбедити подршку бугарским контин�
гентима током њиховог учешћа у операцијама за успостављање
капацитета за мреже и размену података за националну коман�
ду и контролу;
8.	набавка земаљског терминала преко НАТО програма за здру�
жени земаљски надзор, кроз изградњу овог терминала у складу
са овим програмом;
9.	развој стратегијских обавештајних техничких система, што
ће бити постигнуто кроз одржавање и развој капацитета за
ефективно спровођење стратегијског обавештајног рада и за
извршавање оперативних задатака у сврху правовременог при�
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купљања поузданих обавештајних информација из иностран�
ства и са своје територије;
10.	даљи развој снага за специјалне операције кроз одржавање ка�
пацитета ефективне команде и контроле ових снага и кроз раз�
вој капацитета за обуку и извршавање операције;
11.	успостављање Здруженог оперативног центра у оквиру Коман�
де здружених снага, што би се састојало из одржавања капаци�
тета за операције команде и контроле на и изван територије
државе, а у складу са мисијама оружаних снага;
12.	пројекат сајбер-одбране, који пружа капацитете сајбер-одбра�
не постојећих војних система и мрежа, војних система и мрежа
које се успостављају и који ће да буду успостављени, а такође
пружа успостављање, одржавање и развој Центра за посма�
трање и анализу и Центра за одговор и обнову;
13.	развој Аутоматизованог информационог система за Ми�
нистарство одбране, оружане снаге, као и за оперативне и
тактичке штабове са циљем успостављања информационог
окружења за функционисање Система команде и контроле
(Ц2) на свим нивоима – стратегијском, оперативном и так�
тичком. Јединствени систем значајно ће унапредити све ак�
тивности структура Министарства одбране кроз обезбеђење
неометаних, брзих и поузданих приступа и размене заједнич�
ких података.
Спровођење идеја, принципа и параметара постављених у док�
тринама и плановима треба да гарантује практично спровођење ре�
форми у оружаним снагама и треба да учини снаге потпуно спо�
собним за испуњавање њихових уставних и савезничких обавеза
за учешће без задршки у широком спектру операција под окриљем
НАТО.
Без обзира на текуће реформе, учешће бугарских оружаних снага у
операцијама под оквиром бугарске политике у НАТО и ЕУ ЗБОП остаје
основна и најзначајнија обавеза из домена безбедности, а пошто је Бу�
гарска чланица обе организације, операцијама се придаје највећи прио�
ритет у систему одбране и безбедности.
У 2010. години јединице и појединци из бугарских оружаних снага
учествовали су у операцијама и мисијама у иностранству под окриљем
УН, НАТО и ЕУ на три континента, у Европи, Азији и Африци. При�
падници бугарских снага учествовали су у мисијама у Авганистану, Ира�
ку, БиХ, Косову, Либерији, Грузији и у обалским водама Сомалије. Укуп�
ни број припадника у бугарским контингентима до краја године прешао
је 750 у укупно девет мисија и операција.
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3.3. Учешће у операцијама и мисијама282
У овом тренутку практичне димензије политике експедиционих
снага огледају се кроз активности Бугарске у операцијама и мисијама
под окриљем НАТО, ЕУ и УН.
а) Операције и мисије под окриљем НАТО
−	Снаге међународне безбедносне помоћи (ИСАФ) у Авганиста�
ну. ИСАФ је главни приоритет Бугарске. Она подржава нови
приступ вођењу операције, јачање Авганистанских снага безбед�
ности и унапређење њихове улоге и способности. Бугарска учест�
вује у ИСАФ-у са националним елементом, штабним официрима,
четом за заштиту снага з Кандахару, четом за одбрану на земљи у
Кабулу, одред војне полиције, медицинске тимове у Херату, Кан�
дахару и Кабулу, и обавештајни тим у Кабулу.
−	Мисија обуке у Ираку (НТМ-И), где Бугарска учествује са војним
инструкторима у центру за обуку Ирачких снага безбедности у
Ирачкој војној академији Ар Рустамихар у Багдаду.
−	Мисија на Косову (KFOR), где Бугарска учествује у операцији са
војним персоналом у штабу KFOR-а у Приштини и са обавештај�
ним тимом.
−	Операција „Unified Protector”, где Бугарска учествује са једном фре�
гатом са јединицом за специјалне операције, укупно са 160 људи.
−	Операција „Ocean Shield”, где Бугарска учествује са штабним
официрима у штабу Сталне НАТО поморске групе 1.
б) Операције и мисије под окриљем ЕУ
−	НАВФОР Сомалија – операција „Аталанта” је прва поморска опе�
рација Европске уније усмерена на спречавање пирата у водама
Сомалије. Бугарска пружа допринос овој операцији својим војним
персоналом у оперативном штабу у Нортвуду (Велика Британија).
−	Војна операција у Босни и Херцеговини – ЕУФОР Алтеа, где Бу�
гарска учествује са јединицом лаке пешадије која учествује у кампу
„Бутмир”, са тимом за везу и посматрање у Бугојну, и са обавештај�
ним тимом и војним персоналом у штабу снага у Сарајеву.
−	Посматрачка мисија у Грузији – ЕУММ Грузија, где учествује са
војним посматрачима.
−	Полицијска мисија у Авганистану – ЕУПОЛ Авганистан, где
The Reforms in the Armed Forces of the Republic of Bulgaria, Presentation by
General Simeon Simeonov, Chief of Defence, during the NATO Parliamentary Assembly
Spring Session 27-30 May 2011, Varna.
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учествује са војним инструкторима.
в) Операције и мисије под окриљем УН
−	Бугарска учествује у Мисији УН у Либерији (УНМИЛ) са својим
војним посматрачима.
У погледу величине и буџета оружаних снага, Бугарска пружа зна�
чајан допринос међународним напорима за промовисање безбедности,
стабилности и мира у разним деловима света. Заједничко разумевање у
оквиру НАТО и ЕУ, о вредностима, интересима, ризицима и претњама
такође ће да дефинише будуће обавезе које ће Бугарска предузимати у
ове две организације.
У складу са постојећим политичким одлукама парламента и Са�
вета министара Бугарске, као и у складу са нивоом политичке амби�
ције мисије подршке међународном миру и безбедности која је по�
стављена у Белој књизи одбране и оружаних снага, Бугарска планира
да учествује у операцијама и мисијама под окриљем НАТО, ЕУ и УН
са укупно 920 припадника. Оперативни приоритет и даље је учешће
у мисији ИСАФ, и у том погледу Бугарска планира да пошаље тим
инструктора у регионални центар за војну обуку у Кандахару до краја
2011. године, чиме ће број бугарских припадника у ИСАФ мисији
достићи број од 620.
Бугарске оружане снаге налазе се у процесу трансформације који
диктира променљиво безбедносно окружење, одговорност према ко�
лективној одбрани и преузете обавезе према међународним организа�
цијама – ЕУ, УН, ОЕБС и регионалним иницијативама. Фокус напора
целокупног система одбране и оружаних снага стављен је на операције.
Способност за спровођење војних операција је егзистенцијална за ин�
ституције одбране.
Први задатак који је Бугарска поставила пред себе је изградња и обу�
ка ефективних и брзо употребљивих оружаних снага које су у природи и
структури брзе и лаке за маневрисање, способне да изврше задатке у пуном
спектру операција, опремљене модерном технолошком опремом, подржа�
не интегрисаном логистиком, које могу брзо да се трансформишу из јед�
ног функционалног стања у друго, које су интероперабилне са савезничким
снагама, способне да сарађују са цивилним властима и невладиним органи�
зацијама, и са добро обученим професионалним припадницима.
3.4. Безбедносна интеграција у ЕУ
Безбедносна интеграција Бугарске у ЕУ била је уско повезана са
НАТО интеграцијама, што је олакшало питања стандардизације и трош�
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кова, иако је сам процес био дуготрајан, тежак и сложен. Након присту�
пања ЕУ настају додатни проблеми, јер у приступном процесу није било
могуће сагледати све аспекте. Такође, после испуњења свих процедура,
критеријума и стандарда у вези прикључења НАТО, за МО Бугарске
је био знатно олакшан посао усаглашавања са политиком ЗБОП ЕУ и
испуњења захтева у вези са ангажманом у мисијама и операцијама које
остварује ЕУ, у оквиру ове политике. Зато се, са становишта Бугарске,
безбедносне и одбрамбене интеграције посматрају као јединствен, не�
дељив процес односа према НАТО и ЕУ.283
Лисабонски споразум донео је одређенији приступ организацији
ЗБОП ЕУ, али је такав став наишао на неразумевање одређених држа�
ва чланица које то сматрају губитком дела суверенитета над спољно�
политичким и безбедносним наступом. У том контексту, идентична
иницијатива, која је названа концепт „паметне одбране” (smart defence
concept), развија се и у оквиру институција НАТО, тако да их Бугарска
посматра као јединствену и недељиву иницијативу. Наиме, користе се
исте снаге, са истим политичким оквиром, са истим циљевима и кон�
цептуално неподељеним приступом изазовима, ризицима и претњама
по безбедност и одбрану. У оквиру тог концепта у току су разговори са
Турском о стварању јединственог контингента снага, заједничке обуке
и школовања. Тренутно постоји проблем неразумевања ове потребе од
стране бугарског парламента, у делу који се односи на подршку фи�
нансијским издацима неопходним за структурно подизање капаците�
та овакве сарадње. Међутим, МО Бугарске је спремно да истражи све
начине за остваривање ове иницијативе, за коју процењује да је дуго�
рочно исплатива, одржива и стратегијски веома важна за безбедносну
равнотежу у региону, а у складу је са пројекцијама ЗБОП ЕУ.284
У институционалном смислу, у фази приступања ЕУ формиранo je
више тела на ad hoc принципу, на нивоу радних група у свим министар�
ствима, као и у МО, која су међусобно сарађивалa (у оквиру појединих
министарства али и у форми међуресорне сарадње) на тему безбеднос�
них и одбрамбених аспеката прикључења ЕУ.285
Из разговора са пуковником Владимиром Миленским, директором Дирекције
за политику одбране МО Бугарске од 28. јуна 2011. године (извештај са радног састанка
радне групе Института за стратегијска истраживања у Софији, саставио др Мирослав
Митровић, истраживач у Одељењу за стратегијске анализе и безбедносне интеграције).
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Из разговора са Теодором Генчовском, начелницом Одељења за колективну
одбрану и безбедност у Дирекцији за политику одбране МО Бугарске од 28. јуна 2011.
године (исто).
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Из разговора са Теодором Генчовском, начелницом Одељења за колективну одбра�
ну и безбедност у Дирекцији за политику одбране МО Бугарске од 28. јуна 2011. године.
283

221

Такође постоји могућност учешћа у борбеним групама ЕУ трећих
држава које имају аспирације на чланство, и то је један од најважнијих
начина подршке европским интеграцијама. Потребно је исказати жељу
и успоставити сарадњу са државом која је чланица, а која ће представити
тежњу за учешћем у Борбеној групи. Након тога, уз сагласност Савета
ЕУ, држава чланица прослеђује позив трећој страни и омогућава даљу
фазу планирања њеног учешћа у Борбеној групи ЕУ.286
Постоји и потреба развоја стратегије информисања у вези са ЗБОП,
која би била окренута како према спољној јавности, тако и према при�
падницима војске, чиме би се подстакли разумевање и жеља за учешћем
у мисијама ЗБОП ЕУ које предстоје. Наиме, МО Бугарске је о овим пи�
тањима информисало најширу јавност, у сарадњи са Министарством
спољних послова које је и израдило стратегију комуникације. У односу
на припаднике војске, МО Бугарске је спровело низ разговора у форми
информативне кампање, у којима су припадници војске могли да добију
одговоре на конкретна питања у вези са учешћем у мисијама ЗБОП ЕУ.287
3.5. Војноиндустријски комплекс Бугарске у процесу прикључења
Карактеристике одбрамбене индустрије Бугарске су да надлежност
над њом има Министарство економије и енергије, као и то да је готово цела
потпуно приватизована деведесетих година прошлог века. Министар�
ство одбране се појављује као симболични акционар (око 2–5%) само у
два завода. У начелу, НАТО је пружио огроман допринос, пре свега тех�
нолошком развоју наменске индустрије Бугарске, што им је посебно зна�
чило у фази приступања заједничком одбрамбеном тржишту ЕУ. Наиме,
Бугарска није приступила заједничком одбрамбеном тржишту које обје�
дињује Европска одбрамбена агенција одмах по приступању ЕУ. Разлог је
био у бојазни да немају технолошки капацитет који може да се такмичи
са осталим европским државама, па су годину дана развијали техноло�
гије, и након тога (2009. године) приступиле су Међудржавном режиму у
оквиру Европске одбрамбене агенције. Овај споразум/режим је битан јер
омогућава размену технологија, учешће у набавкама, и посматра европско
тржиште одбрамбене технологије као јединствено, што омогућава канди�
довање за набавке за све државе ЕУ. Овај однос је на добровољној бази, и
подразумева процес пријаве и стандардизације кроз предвиђене проце�
дуре. Интересантно је да је тек сада у фази израда прва Стратегија развоја
војне индустрије Бугарске и очекује се да буде представљена до краја 2011.
године. Самосталан наступ војне индустрије на трећа тржишта није огра�
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Исто.
Исто.

ничен учешћем у телима ЗБОП ЕУ, осим ако нису у питању ограничења
наметнута међународним правом и резолуцијама УН.288
Након 1989. године бугарски произвођачи наоружања и војне оп�
реме у условима тржишне конкуренције и постепеног губитка „гаран�
тованог тржишта” налазе се у тешкој ситуацији. Нејасан пут консоли�
дације великих произвођача довео је до сукоба интереса између јавних
и приватних предузећа, реструктурирање спроводи ad hoc и недослед�
ним мерама без неопходне ефикасности и на дуги рок. Крајњи резул�
тат је губитак тржишта и увођење ембарга на одређена тржишта од
стране УН.
Почетком 1998. године од Савета министара усвојен је десетого�
дишњи програм реструктурирања и приватизације државног учешћа у
одбрамбеној индустрији и тиме су створени предуслови за коришћење
приватне предузетничке иницијативе за унапређење производње и тех�
нолошке, финансијске и економске ситуације предузећа и њихова по�
степена стабилизација. Припремом програма консолидације и реструк�
туирања предвиђен је нацрт закона о одбрамбеној индустрији и други
прописи како би се регулисале одговорности државе према овом секто�
ру. Напори агенција и компанија, како би осигурали учешће индустрије
у одбрамбеним пројектима ЕУ и НАТО и побољшали сарадњу са земља�
ма са којима је Бугарска имала традиционално добре односе, нису били
довољни за стратешку преоријентацију одбрамбене индустрије.
Придруживање НАТО 2004. године и чланство у Европској унији
почетком 2007. године директно се пројектује на статус и развој одбрам�
бене индустрије Бугарске. Завршетком реформи у економској сфери и
сектору безбедности и одбране и текућих великих пројеката за модер�
низацију оружаних снага, окружење у којем делује бугарска одбрамбе�
на индустрија знатно се изменило. Одбрамбена индустрија наставља да
остварује скоро 100 одсто свог прихода од продаје наоружања и војне
опреме за извоз и производњу за цивилни сектора у земљи и иностран�
ству. Понуда бугарских производа и услуга према ЕУ и НАТО пада и не
прелази 10 одсто бугарског извоза у овој области.
Бугарска одбрамбена индустрија је оријентисана на следећи произ�
водни програм:
−	оружје и муниција – око 90% производа се извози, а обухвата
углавном лако наоружање и муницију;
− оптички системи и компоненте;
− комуникациони системи, посебно електронских опрема, C4I;
288
Из разговора са Розеном Ивановим, Дирекција за одбрамбене инвестиције
МО Бугарске од 28. јуна 2011. године (исто).
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−	информациону технологију примењену у интегрисаним кому�
никационим системима C4I;
−	истраживање и развој, производња прототипова за потребе
одбране.
3.6. Уставне и законске промене за ЗБОП и учешће у мисијама
Уставне промене извршене 2007. године односе се на општа питања
прилагођавања ЕУ законодавству (право својине лица која нису држа�
вљани, гласања за Европски парламент и друго), тако и на надлежности
институција система одбране, што је преточено у Закон о одбрани 2008.
године и допуњено амандманима на исти закон 2010. године, а односи
се на учешће у операцијама ван територије Бугарске (на територији са�
везника по позиву или у заједничким акцијама на трећим територија�
ма), време ангажовања, надокнаде, осигурање и друга питања. Битно је
истаћи да је поред израде закона, МО Бугарске израдило и Упутство за
тумачење и примену наведеног закона, што умногоме омогућава лакшу
и бржу примену законских решења на нивоу појединца и ефективније
остваривање његових права.289
Министарство одбране Бугарске је у оквиру програма „Припрема и
употреба оружаних снага” у делу 5, који се односи на припрему и упући�
вање јединица Бугарске војске у међународне мисије и операције, као
основне приоритете одредило:
1.	обезбеђење учешћа јединица војске у операцијама НАТО, ЕУ и
коалиционим снагама у складу са одлукама Министарског са�
вета и Народне скупштине и
2. обезбеђење учешћа војске у мисијама УН.
У оквиру МО Бугарске планирано је 11 програма који се прате и чији
су руководиоци задужени за пласман, контролу и праћење средстава на�
мењених остваривању активности и задатака у оквиру програма. Сва
средства која се планирају, прате се кроз реализацију активности и руко�
водилац пројекта практично образлаже потребу за средствима приказ�
ом реализације активности и степеном остварености циљева. Конкрет�
но, сва средства, па чак и она за појединачне плате у мисијама ЗБОП, у
надлежности су руководиоца одељења за ЗБОП.290
Када је у питању улога Европске одбрамбене агенције (EDA) у оства�
ривању мисија ЗБОП и могућности за ангажман трећих држава у оквиру
Из разговора са Василом Митковим, Сектор за правне послове МО Бугарске
од 28. јуна 2011. године (исто).
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Из разговора са пуковником Јорданом Бачевановим, Сектор за планирање,
програмирање и буџетирање МО Бугарске од 28. јуна 2011. године (исто).
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ове агенције, за те потребе израђен је „Радни програм” (Work Program)
који пружа детаљан увид у могућности о начинима и садржајима кроз
које држава која није чланица може да се укључи. Такође, постоје мо�
гућности коришћења Административног аранжмана (Administrative
Arrangements ) као форме сарадње са државама које нису чланице ЕУ и у
том својству већ постоји такав аранжман са Норвешком.291
3.7. Национална академија одбране „Раковски”
Академија „Раковски”, најстарија високообразовна војна установа у
Бугарској, данас је национална институција за високо образовање, уса�
вршавање и научноистраживачки рад, која такође школује и кадар из
иностранства. У њој је запослено 108 предавача и истраживача, од којих
67 има статус доктора наука. Академија је директно подређена министру
одбране, а њом управља начелник у чину бригадног генерала. Организује
искључиво студије другог и трећег степена за војна и цивилна лица, а
годишње школује преко 1.000 студената из земље и иностранства. Ор�
ганизационе целине академије су: Факултет за националну безбедност
и одбрану (у оквиру којег се реализује и генералштабно усавршавање),
Командно-штабни факултет, Одељење за учење страних језика и Инсти�
тут за напредна истраживања у области одбране.292
Мисија академије је припрема војних руководилаца и цивилних
лица за све области уређења и употребе оружаних снага у миру, ре�
шавању конфликата, управљању ванредним ситуацијама или рату,
при чему је тежиште на школовању кадра за стратегијски и опера�
тивни ниво командовања. Академија је члан Конзорцијума одбрамбе�
них академија и института за безбедносне студије у оквиру Програма
„Партнерство за мир”. Такође је акредитована као високошколска ус�
танова од просветних власти Бугарске, тако да дипломци командноштабног усавршавања добијају сертификате који су правно изједначе�
ни са дипломама мастера у цивилном високом школству, а дипломци
генералштабног усавршавања дипломе једнаке другостепеном (вишем)
мастеру у цивилству. Спектар понуђених образовних садржаја обухва�
та 14 акредитованих мастер програма различитих специјалности, 12
програма докторских студија и много курсева постобразовног усавр�
шавања.293
Из разговора са потпуковником Красимиром Парашкевовим, Одељење за
међународне организације МО Бугарске од 28. јуна 2011. године (исто).
292
Из разговора са пуковником др Георгијем Ганевим, начелником Академске
управе, од 29. јуна 2011. године (исто).
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Кад је у питању начин организовања обуке за учешће у мисијама
под вођством Европске уније, исти капацитети користе се за обуку на�
мењену особљу које се припрема за учешће у мисијама под мандатом
Уједињених нација, НАТО или Европске уније, при чему се персонални
састав предавача мења и прилагођава тематици и тренутним потребама.
Искуство Бугарске показује како Европска унија није и не треба да буде
схваћена као циљ него средство у рукама сваке државе којим се достижу
одређени стандарди квалитета и рада.294
3.8. Закључак и препоруке
Приступању Европској унији претходило је чланство у НАТО,
чиме је Бугарска усвојила све потребне стандарде и прилагођавања
структуре целокупног система одбране за учешће у Заједничкој без�
бедносној и одбрамбеној политици. У свим извештајима Европске
комисије од 1998. до 2004. године, посебно су поздрављена учешћа у
многим регионалним иницијативама из многих области, а посебно из
области безбедности и одбране. На овај начин Бугарска је доказала да
је озбиљан партнер, али и будућа равноправна чланица безбедносних
и политичких аранжмана.
Посебна карактеристика Бугарске спољне политике на регионалном
нивоу је иницирање и одржавање трилатералне сарадње са државама
које имају супротстављене интересе. У питању су трилатерални програ�
ми на релацијама Румунија–Турска, Грчка–Румунија и Македонија–Ал�
банија. Ови програми имали су за резултат да Европска комисија у свом
завршном извештају представи Бугарску као државу која се наметнула
као снажан фактор повезивања држава у региону, а чињеница да је у тим
програмима била заступљена једна држава чланица ЕУ говори о озбиљ�
ности ових иницијатива, као и о интензитету жеље за приступање ЕУ.
Након приступања НАТО и ЕУ, Бугарска се (као и Румунија) јасно
приклонила стандардима НАТО кад је у питању реформа оружаних сна�
га, али и учешће у операцијама и мисијама под окриљем организација
чија је чланица. Због тога је за Бугарску од највећег значаја учешће у
мисији ИСАФ у Авганистану, где има чак 620 ангажованих припадни�
ка. Такође учествује у још четири НАТО мисије и операције са око 200
припадника, док у четири мисије УН и ЕУ углавном шаље посматраче,
инструкторе и штабне официре.
Реформа система одбране Бугарске са собом носи и непопуларне мере
смањења броја припадника. Тако је Бугарска одлучила да то смањење из�
294
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врши по етапама до краја 2014. године. Планирано је да се укупан број
припадника министарства и војске смањи за 7.000 људи у том периоду.
У том смислу, препоруке за укључивање су следеће:
–	интензивирање билатералне сарадње Србије и Бугарске на пољу
поделе бугарског искуства из европских интеграција у области
безбедности и одбране, а на основу отворености и спремности
које је Бугарска испољила у досадашњој сарадњи;
–	праћење реформе система одбране у погледу смањења броја
припадника министарства одбране и војске, са посебним фоку�
сом на проблеме који би могли да прате то смањење, при чему
је битно нагласити и обуку која ће сигурно бити прилагођена
новонасталом бројном стању, као и пратеће опремање наору�
жањем и војном опремом;
–	јачање позиција у регионалним иницијативама у којима Србија
учествује, као и интензивирање регионалне сарадње (на била�
тералним и мултилатералним нивоима) у безбедносним и од�
брамбеним питањима, при чему би се требало осврнути на пут
Бугарске који је обухватио већи број регионалних иницијати�
ва и програма у којима је Бугарска учествовала годинама пре
приступања и чланства у НАТО и ЕУ;
–	испитивање могућности за покретање сличних трилатералних
програма као иницијативе Републике Србије, а са државама ре�
гиона Западног Балкана које се виде као стратегијски партнери и
као доказ будуће стабилности у односима са суседима, што је један
од предуслова за добијање кандидатуре и чланства у Европској
унији. Овакве иницијативе ће осим изградње поверења омогућити
Републици Србији да се наметне као регионални лидер у сарадњи
на пољу безбедности и одбране;
–	испитивање могућности за школовање кадра из Србије на На�
ционалној академији одбране „Раковски”, посебно на курсеви�
ма за учешће у мировним операцијама (имајући у виду искуство
у мисијама и операцијама НАТО), на програму мастер студија
из области националне безбедности (за војна и цивилна лица),
и на четворомесечном курсу стратегије.
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4. ИСКУСТВА АУСТРИЈЕ ИЗ УЧЕШЋА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
БЕЗБЕДНОСНОЈ И ОДБРАМБЕНОЈ ПОЛИТИЦИ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ295
4.1. Нека искуства из периода након приступања ЕУ
Аустрија је приступила Европској унији 1995. године, а концепт Ев�
ропске безбедносне и одбрамбене политике (данас ЗБОП) успостављен је
неколико година касније (1999). Услед тога у Аустрији су рађена истражи�
вања ставова о приступању Унији, али након стицања статуса пуноправног
члана више није сматрано да постоји потреба за изјашњавањем грађана у
погледу учешћа у заједничким секторским политикама ЕУ. Аустрија је у два
наврата мењала Устав у циљу европских интеграција, али то није чинила
посебно због учешћа у ЗБОП. Први пут су измене вршене због приступања
Унији, а други пут због усвајања Лисабонског споразума.296
У министарству одбране није формирано посебно тело, већ су главни
носиоци функција приступања ЕУ били органи из састава министарства
спољних послова. Треба напоменути да у тренутку уласка у Аустрије у
ЕУ није постојао концепт заједничке спољне политике и безбедности. По
развоју овог концепта, развијени су одсеци који се баве тим питањем.297
У самом почетку војни представници при НАТО имали су функцију за�
ступања интереса и лобирања за Аустрију у оквиру Заједничке спољне и без�
бедносне политике, пре свега у области коју покрива Министарство одбране
својим надлежностима. Ови официри нису креирали политике нити ставове,
већ су били ангажовани на развоју свести и позиционирању Аустрије у телима
ЕУ која се баве безбедношћу. По развоју структура у оквиру ЕУ (пре свега вој�
ног особља), Аустрија је поставила своје представнике у телима и ангажовала
их на креирању политике заједничке безбедности, што је допринело повећању
угледа и утицаја Аустрије у институцијама ЕУ. Аустрија сматра да је битно да
држава буде представљена директно и квалитетно, у сагласности са нивоом
партнерских односа, тачније са степеном достигнутог преговора о чланству.298
Као главни извор за израду овог текста коришћени су материјали са предавања
одржаних на семинару о стратегијском планирању одбране у Министарству одбране Ре�
публике Србије, од 22. до 24. новембра 2011. године. Семинар су реализовали стручњаци
Министарства одбране и спорта Републике Аустрије на челу са пуковником Рудолфом За�
унером (Rudolf Zauner), начелником Одсека за развој мултинационалног концепта.
296
Из разговора са делегацијом аустријског Министарства одбране и спорта,
Министарство одбране Републике Србије, 7. децембар 2011. године, Београд.
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4.2. Организација Министарства одбране и Генералштаба
Министарство одбране и спорта (у даљем тексту Министарство од�
бране) једно је од дванаест федералних министарстава Владе Републике
Аустрије. Министру одбране директно су потчињени његов кабинет, ди�
ректорат за надзор и канцеларија за комуникације и односе с јавношћу.
Министарству припадају следеће целине:
− Команда здружених снага,
− Команда здружене подршке мисијама,
− Центар за здружену подршку командовању,
− пет (5) директората,
− три (3) академије и
− шест (6) школа.
Команда здружених снага заједно са Командом здружене подршке
мисијама и Центром за здружену подршку командовању чине Штаб од�
бране (у даљем тексту Генералштаб) аустријских оружаних снага. На ње�
говом челу налази се начелник Генералштаба.299
Команда здружених снага врши обуку, командовање и ангажовање тру�
па у Аустрији и у иностранству. Има 450 запослених стационираних у Сал�
цбургу и у Грацу и надлежна је за око 80% укупног броја запослених у ору�
жаним снагама. Припадају јој следеће јединице и организационе целине:
− две (2) пешадијске бригаде,
− две (2) механизоване бригаде,
− девет (9) провинцијских војних команди,
− Команда ваздушног осматрања,
− Команда ваздухопловне подршке,
− Специјалне снаге,
− Батаљон војне полиције,
− два (2) комуникациона батаљона,
− Центар за припрему операција и
− Центар за међународне операције (контингенти у иностранству)
Команди здружених снага такође припадају резервне јединице, конкрет�
но девет (9) пешадијских батаљона и десет (10) инжињеријских чета.
Команда здружене подршке мисијама надлежна је за целокупну ло�
гистичку подршку и одржавање за потребе оружаних снага. Команди
здружене подршке мисијама припадају следеће јединице:
− Војномедицински центар,
− два (2) медицинска центра,
− шест (6) логистичких центара,
299
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Врховни командант оружаних снага је председник, док командовање извр�
шава министар одбране.
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− јединице за муницију,
− јединица за војну одећу,
− војноспортски центар,
− логистички пук и
− логистички батаљон (за потребе резервних снага).
Од пет директората овде ће бити споменута два – Директорат за плани�
рање (други) и Директорат за операције (четврти). Планирање се спроводи
кроз четири целине: планови и политика, структура и организација, едука�
ција и обука, те програми и буџет. Операције се спроводе кроз три целине:
захтеве, операције Ц2 (опције) и ситуациони центар.
4.3. Аустријска стратегија безбедности
Приступ Аустрије изради стратегијских докумената црпи своје ос�
нове из глобалног контекста и усмерен је на конкретне операције за
остваривање ових докумената у пракси. Глобални контекст подразумева
учешће Аустрије у раду Уједињених нација, Европске уније и Програма
Партнерство за мир, а садржи три кључна елемента за израду страте�
гијских докумената: стратегијске улазне параметре, планирање докуме�
ната и способности. Овде ће бити пружен преглед тих елемената.
У овом тренутку аналитички део стратегије безбедности постоји као
порука владе, односно као општи споразум свих актера. Део који се од�
носи на препоруке и даље је у фази разматрања, док се коначна одлука
очекује до краја 2011. године. Из стратегије безбедности црпу се опције
политике одбране које чине основу за израду стратегије одбране. Затим
се из стратегије одбране развијају сценарији на основу којих се дефини�
шу војни задаци и способности.
Аустријска стратегија безбедности има осам целина. Прва се односи
на водеће принципе, којих има пет:
1.	свеобухватна безбедност (унутрашња и спољна насупрот ци�
вилној и војној),
2. интегрисани приступ политици (обухвата све области поли�
тике),
3.	активнији приступ политици (превентивни и оријентисан на
прилике),
4. европска солидарност и
5. активна неутралност.
Друга целина односи се на безбедносне ризике и ту се напомиње да
су конвенционални напади на Аустрију у блиској будућности мало ве�
роватни, док постоје већи ризици од нових претњи, као што су сајбер
претње, регионални сукоби, претње по стратегијске и критичне инфра�
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структуре, исцрпљивање ресурса, последице климатских промена и фи�
нансијске и економске кризе.
Трећи део описује институционални оквир где се наводи да ће Ев�
ропска унија остати најважнија институција са комплетним спектром
Заједничке безбедносне и одбрамбене политике, да ће Уједињене нације
обухватити даљи развој војних опција и да ће се наставити са НАТО/
ПзМ ангажманом (без приступања).
Четврта целина бави се политиком одбране. Одбрана је дефинисана
као део приступа свеобухватне безбедности, што значи следеће:
1. гарантовање државног суверенитета и интегритета,
2.	заштита структурних инсталација, критичних инфраструктура
и популације,
3.	нове претње (сајбер напади, употреба оружја за масовно
уништење),
4. подршка држави током већих криза ради одржања капацитета и
5. прилагодљивост на ситуацију.
Пети део односи се на колективну одбрану Европске уније, конкретно
на учешће Аустрије у свим будућим заједничким одбрамбеним структура�
ма ЕУ, као и на пружање солидарног доприноса политици безбедности ЕУ.
Шеста целина обухвата подршку цивилним властима, конкретно
подршку полицији (у полицијским задацима), подршку хитним служ�
бама у природним или људски изазваним несрећама, и заштиту критич�
них инфраструктура.
Седми део покрива мултинационално управљање кризама, што обух�
вата допринос и учешће у мисијама ЗБОП-а, борбене групе ЕУ, мисије
УН, наставак НАТО/ПзМ ангажмана на истом нивоу, мисије ОЕБС-а и
операције евакуације.
Осма целина односи се на сарадњу, и ту је наглашено да финан�
сијска ограничења стварају потребу за удруживањем и разменом, као и
да је потребно остварити сарадњу са регионалним партнерима и ини�
цијативама.
Стратегија безбедности, у складу са овим целинама, садржи укупно
18 стратегијских елемената, односно задатака:
− одбрана територије,
− аутономне војнобезбедносне операције,
− контрола и обезбеђење ваздушног простора,
− ублажавање последица несрећа,
− подршка полицијским снагама,
−	мисије високог интензитета/мултинационално управљање кри�
зама,
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− операције евакуације,
− операције стабилизације,
− хуманитарне операције,
− мултинационално ублажавање последица несрећа,
− будућа европска колективна одбрана,
−	спречавање сукоба (реформа сектора безбедности, разору�
жање, демобилизација и реинтеграција),
− Ц2 – опције (националне/мултинационалне),
− сарадња,
− стратегијска слобода деловања,
− иновација/обука/едукација,
− заштита од сајбер претњи, и
− национални обавештајни рад.
4.4. Одбрамбена индустрија Аустрије
Аустрија је релативно мали произвођач на светском и европском
тржишту одбрамбених технологија. Њен концепт одбрамбене индус�
трије у значајној мери се разликује од нашег, тако не постоје предузећа
у државном власништву и држава нема обавезу да субвенционише про�
изводњу приватних произвођача. Сходно томе, није било суштинских
промена након приступања Европској унији, у односу на стање које је
претходило учлањењу.300
4.5. Аустрија и Европска одбрамбена агенција (ЕDА)
У Министарству одбране Аустрије је успостављен централизо�
ван систем, те стога постоји само једна тачка контакта са Европском
одбрамбеном агенцијом. Аустрија је до сада учествовала у дванаест
програма Европске одбрамбене агенције. По значају се међу њима из�
двајају развој концепта „Pooling and Sharing” (који је европски еквива�
лент НАТО концепту „паметне одбране”), као и програм обуке пилота
хеликоптера.301
Не постоји обавеза куповине наоружања од држава чланица, али
при куповини опреме која се води под категоријом „способности” (по�
себно приликом набавки невојних производа, попут моторних возила),
држава која врши набавку дужна је да обавести ЕDА и омогући произ�
вођачима из свих држава чланица да доставе понуде.302
Из разговора са делегацијом аустријског Министарства одбране и спорта,
Министарство одбране Републике Србије, 7. децембар 2011. године, Београд.
301
Исто.
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Из разговора са делегацијом аустријског Министарства одбране и спорта,
300
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4.6. Обука запослених о ЗБОП ЕУ
Није било промена у погледу особља које ради у Аустрији. Свака др�
жава-чланица има право и слободу да самостално одабере начин обуке.
Једино је било неопходно да у процес образовања на свим нивоима уве�
ду основне модуле о ЗБОП. У погледу обуке људства које се делегира
за рад у структурама ЕУ користе се усавршавања Европског колеџа за
студије безбедности и одбране.303
Аустријска страна шаље своје припаднике (официре и цивилна лица)
на програме обуке Европског колеџа за студије безбедности и одбране.
Такође, она доприноси раду колеџа и тако што даје предаваче и особље
за подршку настави. Посебно важним се сматрају оријентациони (ос�
новни) курс о ЗБОП, курс високог нивоа и специјалистички курсеви за
политичке саветнике. Аустрија такође финансира и одржавање курсева
Колеџа у иностранству (односно у земљама заинтересованим за обуку
њиховог особља). Следећи курс тог типа биће одржан у Адис Абеби.304
4.7. Учешће Аустрије у мултинационалним структурама
Аустрија је у оквиру мултинационалних структура (ту се пре све�
га мисли на учешће у структурама у Бриселу) усмерена на три области
стратегијског интереса. Прва је Југоисточна Европа, друга је Прва спољ�
на област ЕУ којој припадају Блиски Исток, Источна Европа и регион
Кавказа, и северна и централна Африка. Трећу област чини Друга спољ�
на област ЕУ којој припадају централна Азија и остале области Африке.
У овим областима Аустрија има 1.358 распоређених припадника у свим
мултинационалним структурама (УН, ЕУ и НАТО).
4.8. Борбене групе и искуство Аустрије
Временски распоред формирања Борбене групе (БГ) је јаван и досту�
пан свим заинтересованима који желе да аплицирају за учешће у њој. По
декларисању формирања БГ, могуће је да се пријави за учешће у саставу
БГ на основу понуђених слободних, „отворених” позиција. Пријављује
се директно држави која има улогу водеће државе у БГ, и сва даља са�
радња по питањима формирања БГ остварује се са водећом државом. У
овом случају се попуњавају капацитети који су непопуњени од држава
које учествују у саставу БГ. Други начин пријаве за учешће подразуме�
ва да се пре формирања структуре БГ, у договору са водећом нацијом,
Министарство одбране Републике Србије, 7. децембар 2011. године, Београд.
303
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понуди јединица или друга форма учешћа у БГ. Овај начин омогућава
флексибилнији приступ и практично значи да је могуће учешће у форми
која је најпогоднија за државу.305
„Stand By” у БГ је стање које подразумева неангажман БГ. Ситуација
подразумева да и ако постоји потенцијална одлука о ангажману од ин�
ституција ЕУ, свака држава која има снаге у саставу БГ, задржава пра�
во да те снаге не ангажује, а у крајњем случају да их повуче из састава.
Овај статус представља време доношења одлука у парламентима држава
чланица из којих је контингент у саставу БГ и време доношења одлуке
у институцијама ЕУ. Неангажман има далекосежне политичке одјеке у
широј јавности, јавности ЕУ и државама чланицама.306
Аустријско искуство показује да снаге које се припремају реализују само
задатке на припреми за учешће у БГ и нису истовремено ангажоване на дру�
гим задацима, нити на припремама за друге међународне задатке. То значи
да се одвојено спремају снаге за мисије ЕУ, учешће у БГ и за мисије УН. По
питању стандарда, може се користити концепт оперативних способности
(ОCC), јер он свакако покрива захтеве, али у принципу, оцену способности
свих држава које учествују у одређеној БГ врши водећа држава.307
Када се ради о оптималном времену почетка припрема за учешће у БГ,
најдуже трају координација и усаглашавање у оквиру дефинисања („скла�
пања”) елемента БГ. Ипак, пројектовано време је најмање две године, с тиме
ако се први пут учествује, потребно је вероватно и више времена. Ово дуже
време је потребно ради вероватног усаглашавања неких од закона или скла�
пања међународних споразума између држава које учествују у БГ.308
За припрему за БГ довољно је пратити концепт ОCC, јер он је, према
аустријском искуству, свеобухватан. Државе које нису у НАТО, а учест�
вују у БГ (Шведске, Финска и Ирска) успешно примењују ОCC концепт
у припреми снага за учешће у мисијама и за учешће у саставу БГ. То�
ком припрема не постоји контрола од институција ЕУ, већ је све у на�
длежности водеће државе. Не постоји прописан најнижи ниво учешћа
у БГ, тако да је теоријски могуће послати и појединачног представника.
Форма учешћа у БГ ЕУ дефинише се у фази преговарања о учешћу, пре
формирања елемената БГ. Битно је да се појави „застава” државе и да се
макар и симболичан ангажман може приказати као учешће у ЗБОП. 309
Из разговора са делегацијом аустријског Министарства одбране и спорта,
Генералштаб Војске Србије, 7. децембар 2011. године, Београд.
306
Из разговора са делегацијом аустријског Министарства одбране и спорта,
Генералштаб Војске Србије, 7. децембар 2011. године, Београд.
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Све земље ангажоване у борбеним групама користе НАТО стандар�
де, услед чињенице да Европска унија није усвојила своје. Свака борбена
група сама врши сертификацију оспособљености својих снага. Нико из
НАТО нити ЕУ то не ради централизовано.310
Учешће у БГ представља значајан део реформе оружаних снага у Аус�
трији. Наиме, политичари имају интерес да се држава појави у БГ, а тиме
се даје аргумент војсци да тражи средства за подршку реформи, који
представљају достизања стандарда и остваривању компатибилности у
наоружању, опреми, стандардима обуке, процедурама и тако даље.
4.9. Закључак и препоруке
Аустрија има дугу традицију неутралности, тако да је њено учешће
ограничено на Програм Партнерство за мир и, пошто је чланица ЕУ,
на Заједничку безбедносну и одбрамбену политику. Аустрија је имала
посебан приступ изградњи својих позиција у оквиру европске безбед�
ности, и то је чинила преко својих представника у институцијама ЕУ, а
посебно у периоду у којем се градила Европска безбедносна и одбрам�
бена политика.
Сам систем одбране организован је по стандардима прихваћеним код др�
жава чланица ЕУ и НАТО. Посебна пажња у стратегији безбедности Аустрије
обраћа се на учешће оружаних снага у мисијама УН, ЕУ и НАТО, тако да Аус�
трија има око 1.400 припадника својих оружаних снага у областима које се
поклапају са областима интереса које је прокламовала Европска унија.
Што се тиче одбрамбене индустрије, Аустрија на светском тржишту
нема већи утицај, код куповине наоружања и опреме нема обавезе набав�
ке од стране држава чланица, али се води рачуна о томе да се набави на�
оружање које одговара „способностима“. Кад је у питању образовање о
ЗБОП ЕУ, намера Аустрије је да се уведу модули на свим нивоима обуке,
док се један део школује на Европском колеџу за безбедност и одбрану.
Кад је у питању припрема за учешће у оквиру борбених група, Аус�
трија се у многим аспектима ослања на концепт оперативних способно�
сти (ОСС), а своје учешће у борбеним групама види као значајан еле�
мент реформе оружаних снага.
Учешће у мировним мисијама Аустрија види као веома битну став�
ку за изградњу свог спољнополитичког положаја, иако је неутрална,
тако да би у том погледу требало развијати позиције Републике Србије у
свим потенцијалним аранжманима за учешће у мисијама и операцијама
310
Из разговора са делегацијом аустријског Министарства одбране и спорта,
Министарство одбране Републике Србије, 7. децембар 2011. године, Београд.
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подршке миру и безбедности.
На основу аустријског искуства, Република Србија би требало да ус�
мери и своје образовне, али и капацитете односа с јавношћу из система
одбране на подизање свести о потреби увођења модула о Заједничкој
безбедносној и одбрамбеној политици не само у све нивое формалног
војног образовања, већ и ван система одбране.

5. ИСКУСТВА СЛОВАЧКЕ ИЗ УЧЕШЋА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
БЕЗБЕДНОСНОЈ И ОДБРАМБЕНОЈ ПОЛИТИЦИ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Словачка је држава Средње Европе, укупне површине од 48.845
km2 у којој, према процени из 2010. године, живи 5.426.645 станов�
ника. Граничи се са 5 суседних држава и то: Аустријом, Чешком,
Пољском, Украјином и Мађарском. Укупна дужина словачких др�
жавних граница износи 1.474 km. Граница према Аустрији дуга је 91
km, према Чешкој 197 km, према Мађарској 676 km, према Пољској
420 km и према Украјини 90 km. У потпуности је континентална др�
жава (без излаза на море), но ипак има могућност поморске трго�
вине, пошто је захваљујући Дунаву као међународној реци и кана�
лу Рајна–Мајна–Дунав, унутрашњим пловним путевима повезана са
Црним морем, Северним морем и Атлантским океаном.
Према попису из 2001. године, 85,8% становника изјаснило се као
етнички Словаци, 9,7% као Мађари, 1,7% као Роми, 0,8% као Чеси,
0,4% као Рутени, 0,2% као Украјинци и 1,4% као „други”. У погледу
религијске структуре, 68,9% становника изјаснило се као римокато�
лици, 6,9% као припадници (протестантске) евангеличке цркве ауг�
сбуршке афилијације, 4,1% као грко-католици, 2% као реформисти,
13% као неопредељени и 5,1% као „други”.
Република Словачка је стекла независност 1993. године, на�
кон споразумног разлаза са Чешком („плишаног развода”). Четири
године раније (1989) у тада заједничкој држави једнопартијски со�
цијалистички режим замењен је вишестраначким системом. По
раздвајању, две државе су очувале добре односе, иако је Словачка
првобитно заостајала за Чешком у напредовању ка успостављању
функционалне демократије и тржишне економије.
Према облику уставног уређења Словачка је парламентарна де�
мократија, полупредседничког типа. На челу државе налази се пред�
седник републике, директно изабран од грађана. Државну политику
креира влада, на чијем челу је премијер (председник владе), именован
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од председника Републике, али на предлог парламентарне већине.
У току већег дела деведесетих година 20. века Словачка је била
критикована због ниских стандарда демократије, за време трајања
мандата премијера Владимира Мечијара (Vladimίr Meciar) и његове
странке Покрет за демократску Словачку, између 1993. и 1998. годи�
не. Иако је неоспорно био изабран демократским путем, ауторита�
тивна природа Мечијаровог управљања, националистичка идеоло�
гија, као и стратегијско ослањање на Исток, за последицу су имале
одређени степен међународне изолације земље у том раздобљу. Пре�
мијер Мечијар је са неповерењем гледао на оружане снаге. Бројчано
их је умањио, а сваку набавку радије је вршио из Руске Федерације
него са Запада. Он је одржавао блиске везе са простором бившег Со�
вјетског Савеза и трупе редовно слао на вежбе у Русију, чак и у време
када су словачке фабрике из комплекса одбрамбене индустрије своју
производњу већ пребацивале на НАТО стандарде. Такође је постизао
и да му Русија спољнотрговинске дугове плаћа наоружањем из свог
производног програма. У том погледу најзначајнију набавку предста�
вљала је куповина модерног ракетног система противваздухопловне
одбране С-300, коју је касније обуставио следећи премијер Дзуринда.
Под управом Мечијаровог реформски настројеног наследника
Микуласа Дзуринде (Mikulás Dzurinda), који је на власти био од 1998.
до 2002. и од 2002. до 2006. године, Братислава је остварила најваж�
није спољнополитичке циљеве: Словачка је примљена у НАТО и
Европску унију у марту, односно мају 2004. године. Истовремено са
њом у ЕУ су примљене и остале три чланице „Вишеградске четвор�
ке” (Чешка, Мађарска и Пољска). Чланица Европске монетарне уније
(„Евро зоне”) постала је 1. јануара 2009. године.
Упркос оствареним резултатима, Словачка се још увек не може
сматрати у потпуности политички зрелим вишестраначким систе�
мом. Још увек је одликују релативно висок ниво страначке фрагмен�
тације несталност бирачког тела. Влада је претрпела понижење када
почетком 2008. године није успела да обезбеди потребну парламен�
тарну већину за ратификацију Лисабонског споразума, пошто су опо�
зиционе странке одбиле да подрже документ док не буде удовољено
њиховом захтеву за изменама контроверзног Закона о медијима.
5.1. Кључни безбедносни изазови, ризици и претње
Друштвени проблеми који и даље задају бригу властима Словач�
ке укључују корупцију и организовани криминал, лоше међуетничке
односе са ромском и мађарском мањинском заједницом које су слабо
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интегрисане у словачко друштво, као и питање суочавања словачке
јавности са нацистичком прошлошћу из времена Другог светског
рата. Словачка се налази на „балканској рути дроге” која полази из
Турске и протеже се до Немачке и Шведске. Криминалне мреже та�
кође делују у организованој незаконитој трговини краденим вози�
лима, људима и кријумчареном робом. Најзначајнијим добитником
профита од трговине наркотицима на територији Словачке сматра
се албански организовани криминал, док се украјинске криминалне
мреже углавном усредсређују на трговину људима.311
Управо борба против промета наркотицима представља простор
на ком Србија треба да оствари највиши могући степен сарадње са
Републиком Словачком, нарочито имајући у виду да се транзит робе
значајним делом одвија преко територије наше земље, да у мрежи
илегалне трговине учествује одређени број наших држављана, као и
да се новац остварен профитом у тим криминалним активностима
касније користи за финансирање албанског сепаратизма и тероризма
(нарушавање безбедности, живота грађана, суверенитета и терито�
ријалног интегритета Републике Србије). Обе државе су безбедносно
угрожене од истог центра организованог криминала и на тој чињени�
ци треба градити стратешко партнерство.
Трговина оружјем представља један од значајних безбедносних
изазова у Словачкој. Ова земља је дуго била транзитни правац за
илегалне испоруке оружја, како путем кријумчарских канала, тако и
кроз коришћење „рупа у законима” од стране домаће индустрије од�
бране. Као некадашњи успешан произвођач наоружања, Словачка је
након пропасти Варшавског пакта изгубила значајан део тржишта за
пласман својих производа. Истовремено је држава престала да пружа
највећи део помоћи комплексу одбрамбене индустрије. Произвођачи
наоружања пожурили су у потрагу за новим тржиштима и на руку
им је ишао слабо регулисан режим извоза. Тако је словачко наору�
жање стигло до афричких земаља које су биле под међународним ем�
баргом (попут Судана и Анголе). Штавише, Словачка је коришћена
као транзитна земља за илегални промет наоружања, због лакоће до�
бијања сертификата о статусу крајњег корисника у њој. Ситуација
се на овом пољу побољшала након измене законодавства, извршене
у току 2002. године. У исто време, из Словачке су кријумчарени екс�
Словачка је у јуну 2010. године захтевала екстрадицију косовског Албанца
Бакија Садикија (Baki Sadiki), под оптужбом за илегалну производњу дроге. Оптужени
Садики је у Словачкој добро познат по наводном блиском пријатељству са бившим
министром правде и садашњим председником Врховног суда, Стефаном Харабином. У
току 1994. године, снимљено је неколико телефонских разговора то двоје људи.
311
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плозиви и ручно наоружање. Припадници Ирске Републиканске Ар�
мије осујећени су у покушају да купе експлозив симтекс у Словачкој
и Чешкој. Пријем у чланство НАТО-а и Европске уније приморао је
Словачку да побољша евиденцију о свом извозу наоружања. И по�
ред тога, невладине организације попут Кампање против трговине
оружјем (The Campaign Against the Arms Trade – CAAT), критикују
државу због продаје наоружања земљама попут Шри Ланке, за које
се верује да би могле употребити словачко наоружање против ци�
вила. Било је приговора да је та испорука нарушила правила Европ�
ске уније о забрани продаје наоружања земљама у стању конфликта,
али Влада је остала при ставу да су сви аранжмани извоза наоружања
били легални и легитимни.
5.2. Реформа система одбране Републике Словачке
Као део настојања да постане чланица НАТО, Словачка је покре�
нула процес модернизације и бројчаног смањења оружаних снага.
Почетком деведесетих година 20. века бројно стање Словачке војске
износило је 48.000 припадника. До 2009. године, сведено је на мање од
24.000 људи. У јулу 2011. године, према изјави портпарола Министар�
ства одбране Ивана Рудолфа, број припадника Оружаних снага Сло�
вачке износио је свега 14.000 лица.312
У октобру 2001. године Парламент Словачке одобрио је страте�
гију реформе названу „Модел снага за 2010. годину”. Предлозима је
била предвиђена најрадикалнија реформа Војске, са циљем дости�
зања НАТО стандарда до 2010. године. „Модел 2010” је у току 2006.
године замењен новим „Моделом снага за 2015. годину”, пошто је та�
дашњи председник социјалдемократске Владе Роберт Фицо (Robert
Fico) претходну стратегију оценио нереалном у погледу обећаних
финансијских средстава. Нови модел осмишљен је са намером да се
убудуће бране интереси Словачке, радије него њена територија. За
циљ је имао да словачку војску учини ефикасним делом Северноат�
лантског савеза. Од 1. јануара 2006. године Словачка је успоставила
потпуно професионалну војску. Према једном од истраживања јавног
мњења, ову промену подржала је више од две трећине Словака, док
је само 13% њих било изричито против ње. Сигурност запослења и
312
	�������������������������������������������������������������������������������
Чланак „Slovak����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
army�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
to��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
get����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
rid������������������������������������������������
�����������������������������������������������
of���������������������������������������������
��������������������������������������������
tanks���������������������������������������
”, у интернет издању чешког дневног ли�
ста „Novinky”, поводом најаве словачког Министарства одбране да ће из састава својих
оружаних снага продати тенкове којима је потребан ремонт, услед процене да су они
скупа и непотребна компонента одбране држави која је чланица система колектив�
не одбране, попут НАТО: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/239481-slovenskaarmada-se-zbavi-tanku.html?ref=stalo-se.
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висина плата изнад националног просека привлачили су кандидате.
Тако су оружане снаге константно биле међу најцењенијим нацио�
налним институцијама, у свим истраживањима јавног мњења.
5.3. Набавке у области одбране
Словачка дужи низ година свој буџет одбране одржава на нивоу
значајно нижем од препорученог НАТО стандарда, који износи око
2% БДП-а. Буџетска ограничења утицала су на Министарство одбра�
не да у новембру 2003. године одложи одлуку о могућој куповини
нових борбених авиона који би заменили 12 постојећих ловаца МиГ
29 „Fulcrum”. Уместо набавке, постојећи авиони су модернизовани
и њихов летачки ресурс је продужен за још пет година. У току 2011.
године у Министарству одбране Словачке вршена је анализа која тре�
ба да резултира одговором на питање да ли би држава могла да се
у потпуности одрекне борбене авијације као сегмента заштите свог
ваздушног простора и надлежност над њим препусти систему колек�
тивне одбране (НАТО).
5.4. Учешће у мултинационалним операцијама
Словачка је у току 2009. године ван своје територије одржавала
снаге од скоро 700 припадника војске, првенствено ангажованих у
мировним операцијама. Словачки инжењерци су такође веома цење�
ни и учествују у различитим операцијама широм света, укључујући
мисије у Авганистану. У почетку је тим од 40 инжењераца учествовао
у операцији „Трајна слобода” (Enduring Freedom), заједно са снагама
САД. У октобру 2007. године најављено је да ће њихов број бити по�
већан на 111 лица, у току 2008. године. Будући да је словачка војска
за свој приоритет прогласила учешће у НАТО Мисији ISAF у Авга�
нистану и са тим циљем повукла своје трупе са Косова и Метохије,
било је најављено да ће до краја 2010. године свој контингент у Авга�
нистану подићи до броја од 500 припадника. Међутим, према пода�
цима са званичне Интернет презентације Мисије ISAF, крајем 2011.
године, Словачки контингент у мисији ISAF у Авганистану још увек
броји 309 припадника војске313. На Кипру (под мандатом УН) било је
ангажовано 195 припадника словачке војске. У једанаестогодишњем
периоду од 1999. до краја 2010. године припадници војске били су
Податак преузет са званичне Интернет презентације НАТО Mисије ISAF,
поглавље о земљама учесницама и бројности њихових контингената: http://www.isaf.
nato.int/troop-numbers-and-contributions/slovakia/index.php.
313
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ангажовани на Косову и Метохији, у саставу НАТО мисије KFOR.314
Група од 139 словачких војника (која је била део заједничког чешкословачког батаљона) повучена је, због намере Министарства одбране
да њима појача контингент снага у Авганистану. У цивилној мисији
EULEX, на Косову и Метохији (која делује под мандатом ЕУ), тренут�
но је ангажовано шесторо словачких службеника.315
До 2011. године Словачка је у току дужег низа година одржавала
континуитет снага у мисијама под мандатом УН (на броју од при�
ближно 200 припадника војске). Ове године тај број умањила је за пе�
тину, да би појачала ангажовање у НАТО мисији у Авганистану која
је њен апсолутни приоритет. У новембру 2011. године, у мисијама и
операцијама Уједињених нација била су распоређена укупно 162 при�
падника словачке војске (159 у саставу трупа и три војна експерта, у
мисијама)316. За потребе НАТО-а, словачка инжењерија у Авганиста�
ну ће координирати уништавањем неутрошене муниције и експло�
зивних средстава Алијансе. Кроз ове активности Словачка ће разви�
ти другачију специјализацију од оне коју је преузела Чешка. Чешке
трупе задужене су за заштиту од биолошког, хемијског и нуклеарног
оружја.
Од проглашења независности 1993. године, до 2008. године, по�
гинуло је 53 припадника војног особља Словачке у операцијама ван
граница земље. Појединачно највећу трагедију која је икада погоди�
ла словачке оружане снаге представљао је пад транспортног авиона
који је превозио 45 припадника војске, при повратку смене из НАТО
мисије KFOR на Косову и Метохији (у јануару 2006. године). Том при�
ликом преживео је само један путник.
5.5. Учешће у Снагама ЕУ за брзо реаговање (борбеним групама)
Словачка даје снаге за учешће у двема борбеним групама Европ�
ске уније. За Чешко-словачку борбену групу, пројектованог састава
од 2.500 припадника, која је достигла пуну оперативну способност у
другој половини 2009. године, Словачка је определила контингент од
Податак преузет са портала вести B92, Slovakia pulling soldiers from Kosovo :
http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2010&mm=01&dd=04&nav_id=64243
315
Извор: Званична Интернет презентација Мисије EULEX Kosovo: http://www.
eulex-kosovo.eu/en/info/StaffInfo.php
316
Податак преузет са званичне Интернет презентације Уједињених нација,
посвећене месечној статистичкој анализи појединачног доприноса земаља које дају
персонал за војне мисије УН: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2011/
nov11_1.pdf.
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400 људи.317 Осим тога, Словачка војска учествује у борбеној групи
„L-2010”, у којој улогу водеће нације има Пољска, а снаге такође дају
Немачка, Летонија и Литванија.
5.6. Закључак и препоруке
Од свих земаља анализираних у досадашњем току истраживања,
о учешћу Словачке у ЗБОП ЕУ до сада је било могуће обезбедити
најмање података. У електронским каталозима и базама података
постоји релативно мало доступних чланака и научних радова пос�
већених овој тематици. Транспарентност података на Интернет пре�
зентацијама Министарства одбране и Војске Републике Словачке
веома је мала. Не објављују се систематизовани и обједињени подаци
о ангажовању снага у операцијама (те се мора састављати „мозаик”
из већег броја расутих извора и мало тога је објављено на било ком
другом језику осим Словачког. Ипак је могуће формулисати основне
закључке.
Апсолутни приоритет Словачке у погледу учешћа у мултинацио�
налним операцијама које за циљ имају управљање кризама је учешће
у мисијама под мандатом НАТО. Највише људства Словачка војска
тренутно ангажује у Авганистану, а претходних година је такође била
присутна у Ираку и на КиМ. На другом месту по важности за Сло�
вачку и опредељеним снагама су мисије под мандатом ОУН. Тек на
трећем налази се учешће у активностима ЗБОП, при чему се знат�
но мање снага опредељује за учешће у мисијама и операцијама упра�
вљања кризама, него за приправност у двема борбеним групама које у
стварности никада нису употребљене на терену, за разрешење ствар�
не кризне ситуације. Између осталог, могуће је уочити да у периоду
од 2003. до 2010. године Словачка није давала трупе ни за једну од ак�
ција управљања кризама које су у оквиру концепта ЗБОП изведене на
афричком континенту.318 Учествовала је у мисијама на Балкану KFOR
(КиМ) и ALTHEA (БиХ).
До сада је могуће уочити да би било корисно детаљније испитати
утицај прикључења Европској унији и Европској одбрамбеној Аген�
цији на војноиндустријски комплекс Републике Словачке.
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Извештај Чешке телевизије о учешћу чешких и словачких снага у борбе�
ним групама ЕУ: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/62355-cesi-vytvori-v-ramci-eubojove-uskupeni-take-s-nemci/
318
Kirsten Soder, EU crisis management: an assessment of member states’
contributions and positions, University of Muenster, Germany, 2010. http://reinhardmeyers.
uni-muenster.de/docs/Erw/Soder-EUCrisisManagement.pdf.
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Потребно је испитати да ли је и након повлачења контингента ми�
ровних снага Војске Словачке са подручја Косова и Метохије (2010.
године) у Покрајини остала активна обавештајно-безбедносна ком�
понента која је стварала безбедно окружење за њихов рад. Уколико
се дође до сазнања да таквог присуства и даље има, циљ би требало
да буде сагледање могућности за билатералну размену информацију
надлежних служби о питањима која представљају заједничке изазове
ризике и претње по националну безбедност обеју земаља.
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Глава I

ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА У
РEПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗБОП
1. БЕЗБЕДНОСНА СИТУАЦИЈА У Р. СРБИЈИ.
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Упркос чињеничним резултатима у политичкој, економској и социјалној сфери, уз истовремено прихватање и достизање савремених
демократских стандарда савременог света, те активном приступу евроатлантским интеграцијама и јачању односа поверења у окружењу, Република Србија се и даље суочава са различитим безбедносним изазовима,
ризицима и претњама који повремено узрокују нестабилност на појединим деловима територије. Осим транзицоних проблема, који су најочигледнији у економској и социјалној сфери, на политичко-безбедносну
ситуацију у земљи опредељујуће утичу:
− проблеми у вези са статусом Косова и Метохије;
− сепаратистички циљеви албанских екстремиста на југу централне Србије;
− етнички, верски и политички екстремизам;
− организовани криминал.
1.1. Ситуација на КиМ као генеришући фактор несигурности
Проблеми у вези са статусом Косова и Метохије, већ дуже време
и са различитих аспекта (војних и невојних), представљају извориште
угрожавања безбедности Републике Србије и читавог региона. Стање
безбедности на том простору под утицајем је низа индикатора који
могу довести до даљег усложавања у релативно кратком временском
року. Организовани криминал, етничка нетолеранција, значајно присуство великог броја екстремистичких организација и њихова активност усмерена на обједињавање територија на којима имају демографску превласт, уз деловање међународних снага и организација на КиМ
изван оквира Резолуције 1244 и гарантоване статусне неутралности,
као и снажна подршка самопроглашеној косовској независности, обједињени представљају тренутно највећи безбедносни изазов за Републику Србију.
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Активности међународног фактора и косовских институција усмерене на интеграцију севера КиМ и периодични инциденти у вези са тим
прете да прерасту у озбиљније сукобе, са потенцијалом да се прелију и на
друге делове територије Р. Србије. Српско становништво на северу КиМ,
у складу са својим интересима, принуђено је да се самоорганизује и пружа
различите видове отпора. Због тога постоји стални ризик од инцидената
који могу да прерасту у сукобе већих размера са припадницима међународних снага, али и у међуетничке сукобе са тежим последицама.
Присуство међународних снага и организација на КиМ утицало је
на постепено пасивизирање албанских терористичких група, али не и
на њихово потпуно нестајање, што представља озбиљан потенцијални
фактор нестабилности на овом простору. Језгра ових група налазе се у
Удружењу ветерана рата ОВК, које је уз покрет „Самоопредељење”, носилац екстремистичког деловања не само према Србима на КиМ, већ и
према институцијама међународне заједнице које се ангажују на процесуирању ратних злочинаца.
Ниво нестабилности на простору КиМ подижу и носиоци транснационалне компоненте организованог криминала, којима погодује то
што не функционишу систем и институције које му се супротстављају.
Територија КиМ представља коридор за шверц дроге,319 људи и оружја
Према подацима које, позивајући се на изворе у врху МУП-а Р. Србије објављује
дневни лист „Блиц” (25. март 2012, стр. 5) криминалне групе с Косова, које контролишу више
од 80 одсто трговине хероином у Европи, оствариле су последњих година профит који се
мери милијардама долара. Највећа количина наркотика који из Авганистана стиже на европско тле лагерује се на Косову, где су изграђени велики магацини за складиштење хероина. С Косова се наркотици затим кријумчаре даље, углавном ка земљама западне Европе.
Српска полиција, према сазнањима „Блица”, до информација о илегалним магацинима дроге
на Косову дошла је размењујући информације с колегама неколико земаља, али и пратећи
домаће дилере. Српски криминалци у последњих годину дана до хероина долазе искључиво
одласцима на Косово. Раније су од албанских сарадника дрогу добијали у Србији. Албанци су
долазили у градове у централној Србији и партнерима доносили дрогу. Сада српски босови,
односно њихови курири, одлазе по дрогу на КиМ - каже за „Блиц” извор из врха МУП-а. Он
наводи да су илегални магацини углавном смештени у јужном делу Косова и да се ради о
великим количинама наркотика, који из Авганистане долазе преко Турске, а затим Албаније
на Косово. Нови Пазар и Београд су у Србији градови−центри у које стиже дрога. Најчешће
је у питању хероин, око 30 одсто мање шверцује се кокаин, а на тржишту су све популарнији
сканк и марихуана. Исти извор цитира директора једне невладине организације на Косову
који није хтео да се представи јер сматра да постоји јака веза криминалних кланова с државним структурама, када каже: „Познато је да неколико албанских породица контролише
шверц дроге на релацији Косово−Србија. Према нашим подацима, Екрем Лука, контролише
српско-албанску мафију. Познато је да је он близак члановима породице Рамуша Харадинаја,
Хашима Тачија, Агима Чекуа и Арбена Џаферија. Такође, Насер Кељменди води албански
картел, један од најјачих на Балкану, који контролише кокаин и хероин из Турске, који преко
Косова стиже у западну Европу − каже саговорник „Блица”.
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из јужне Европе, северне Африке и Азије према западној Европи, чему
посебно погодује и релативна близина албанских и црногорских морских лука.
1.2. Етносепаратизам албанских екстремиста на југу
централне Србије
Стање безбедности на југу централне Србије релативно је стабилно, уз
стално присуство индикатора могућег усложавања, пре свега у виду екстремистичких активности појединих политичких лидера Албанаца усмерених
ка сецесији југа Србије и припајање Косову и Метохији, као и присуства и
активности криминално-терористичких група у зони административне линије. Сепаратистичке тежње албанских екстремиста на југу Србије, засноване на нелегалном и међународно непризнатом референдуму Албанаца
из 1992. године, већ дуже време представљају озбиљан безбедносни ризик.
Коначни циљ албанских сепаратиста у виду припајања рубних делова југа
централне Србије територији КиМ није изолован пројекат, већ део регионалне великоалбанске идеје о уједињењу етничких простора, коју отворено
подржавају и појединци из академских кругова Републике Албаније. Деловање сепаратиста на југу Србије усмерено је на изазивање дугорочне кризе и нестабилности у Србији. С тим у вези један од њихових најважнијих
циљева је стварање предуслова за онемогућавање државе Србије да контролише своју територију. Из тога проистичу:
− непрестано пласирање става о прекомерном присуству снага
безбедности на југу Србије и захтеви за демилитаризацију;
− покушаји интернационализације кроз захтеве међународној
заједници да се активније укључи у решавање наведеног питања
угрожености људских права албанске националне мањине;
− хомогенизација Албанаца на етносепаратистичкој основи,
укључујући организовање бројних манифестација којима се
велича улога терористичке ОВПМБ320 и пружа материјална и
друга помоћ њеним одбеглим припадницима.
Деловање албанских екстремистичких структура подржано је, према информацијама којима располаже ВБА, и повременим терористичким акцијама против институција државе, којима се одржава релативно
висок ниво тензија.
Активности албанских екстремиста вишеструко угрожавају безбедност
и негативно утичу на политичко-безбедносну ситуацију не само у Републици Србији већ и у региону. Последице евентуалне радикализације стања на
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„Ослободилачка војска Прешева, Медвеђе и Бујановца”.
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том делу територије огледале би се у немогућности коришћења стратешке
путне комуникације према Македонији и Грчкој, економском исцрпљивању земље, што би даље условило миграцију српског становништва. Осим
тога, такво стање дугорочно би довело до слабљења међународног положаја
Републике Србије и стварања могућности за отварање нових етносепаратистичких жаришта. Имајући у виду да је стратешки циљ решавање албанског националног питања стварање јединствене државе Албанаца на Балкану, безбедност југа централне Србије директно је повезана и пресудно ће
зависити од развоја догађаја на КиМ и осталим областима Балкана у којима
живе Албанци. Евентуално усложавање безбедносне ситуације на југу Србије, омасовљење терористичких група и ескалација њихових активности
уз подршку појединих међународних фактора, могли би у најнеповољнијој
варијанти да доведу до оружане побуне на том простору.
1.3. Етнички, верски и политички екстремизам
Рашка област (тзв. Санџак) јесте подручје на ком се сучељавају супростављени интереси исламских, западних и неких суседних земаља.
Слаба економска развијеност, нагомилани социјални проблеми, нарастање међунационалних и унутар исламских тензија, као и појава ширења радикалног исламизма представљају битна обележја стања у овом
делу Србије. Услед наведених чинилаца, пре свега услед пораста верског
екстремизма, политичко-безбедносна ситуација у Рашкој области периодично поприма карактеристике усложавања.
Верска компонента савременог екстремизма у највећој мери је оличена кроз деловање радикалног исламског правца – вахабизма (салафизма)321
Вахабизам (салафизам) јесте покрет у исламу који је утемељио Мухамед ибн
Абдел Вахаб (1703−1792), учењак и верски шеих по којем је вахабистички покрет добио
име. Вахаб је учио да сваки прави верник мора да чини напоре да очисти ислам од онога што је по његовом мишљењу, представљало теолошке иновације (бида), празноверје
(хуруфа), девијације и ревизију вере, јерес, политеизам (ширк) и идолатрију. Реч је,
дакле, о конзервативном и пуританском исламистичком покрету, који би могао бити
одређен као фундаменталистички, јер заговара враћање на основна и изворна исламска учења, уз нескривену нетрпељивост у односу на шиите, на суфизам и дервише, као
и на либерална исламска учења. Савремени вахабизам, односно салафизам се разликује од сличних исламистичких покрета, који су били активни седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. Разлика је у томе, на пример, што вахабисти одбацују не
само „западњачке идеологије” (као што су капитализам, социјализам и сл.), већ и све
друге „западњачке концепте”, као што су нација, политичке партије, социјална правда
или право, политика, устав, људска права, демократија, револуција, економија и други. Доследни вахабисти су против савременог политичког ислама (исламизма) и често
су оштро критиковали истакнуте исламисте, као што су, на пример, Сејид Кутб, Абу
Ала Маудуди или, чак, Осама бин Ладен. Изузетно критички су расположени и према
321
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на простору Рашке области. Иначе управо овај регион се, према тумачењу
експерата за овај вид политичког насиља, сматра потенцијалним жариштем радикалног ислама, те у том контексту и могућим кризним регионом.
Постепена експанзија вахабистичког покрета представља потенцијални
безбедносни ризик. Вахабисти, као „чувари изворног ислама”, што се у
модерном времену назива носиоцима верског радикализма, не одричу се
крајњег екстремистичког испољавања у виду огољеног тероризма, а све у
сврху остварења својих циљева – стварања тзв. микрокалифата, тј. регионалног повезивања са истомишљеницима у БиХ, на КиМ, југу централне
Србије, у Црној Гори, Македонији и Албанији.
Њихову делатност сада карактеришу настојања да покрет омасове превасходно млађим присталицама; ригидан наступ према женској
популацији; пружање финансијске помоћи сиромашним присталицама; ширење вахабистичке мреже на друга подручја Републике Србије;
агресивност у испољавању вере и њено радикално тумачење у смислу
немогућности суживота са немуслиманима, али и муслиманима који не
упражњавају религију у складу са њиховим схватањима.
У протеклом периоду верски екстремизам се јавио и кроз антагонизам,
а често и отворене сукобе супростављених опција у оквиру исламске верске заједнице. Ови сукоби су у последње време у великој мери пасивизирани, али су остале бројне последице које су из њих проистекле, од којих је
најозбиљнија настојање да се оснивањем појединих институција остваре
чвршће везе и ојача верски и политички утицај из Босне и Херцеговине.
У том смислу активности исламске заједнице у Србији и њених поглавара у доброј мери су изашле из оквира верског деловања, те попримиле карактер политичког екстремизма. Промовисање идеје о аутономији
Санџака и покушај хомогенизације Бошњака на тој основи у суштини је
одраз настојања даље разградње Србије, слабљења њеног регионалног
положаја и чвршћег повезивања Рашке области са БиХ. Због тога и поједине активности верских поглавара исламске заједнице БиХ којима се
подржавају оваква стремљења имају карактер отворене субверзије према Р. Србији.
скоро свим исламистичким групама, као што су Муслиманска браћа или Al Takfir val
Hidzra („Анатема и изгнанство”), као и методама које они користе (политичке партије,
тероризам и друго). Сматрају их заведеним муслиманима, који су прихватили неке западњачке идеје и тиме се удаљили од истинског, изворног ислама. Многи вахабисти
остају наглашено нетолерантни према следбеницима других верских учења и неверницима, при чему се позивају на праксу каква је постојала у првим вековима исламске историје. Сматрају, често, да сви муслимани треба да упражњавају ислам на начин како
то они чине. У супротном, биће отпадници и непријатељи ислама, што представља верско оправдање за евентуалну примену силе против њих.
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Такође, услед нагомиланих економско-социјалних проблема, спорости у суштинској демократизацији друштва, те упорног изостајања ваљане изградње превентивних механизама друштва у смислу промовисања
толеранције, повремено долази до ескалације насиља екстремистичких
група и покрета десне оријентације. Као окидачи за ескалацију насиља,
а тиме и нарушавања опште безбедности друштва, јављају се различити
поводи: неслагање са начином остваривања кључних националних интереса, хомофобичне и ксенофобичне тенденције и слично. Већина тих
група, њих око 20, делује на локалном нивоу и броји до сто чланова. Осталих десетак су оне које се најчешће помињу у јавности – „Национални строј”, „Образ”, (организације које је Уставни суд забранио), затим,
„Крв и част”, „СНП 1389”, „Наши” итд.322 Аналитичари процењују да је
екстремизам ове врсте у Србији почео да се развија 2000. године, док
би екстремистичке групе могле да се сврстају у националистичке, нацистичке, клерофашистичке и навијачке. Истини за вољу, као нарочито
тежак посао јавља се детерминисање карактера ових група јер се мотиви
њиховог екстремистичког испољавања најчешће преплићу.
Ипак, десничарске и друге екстремистичке организације и групе
немају потенцијал озбиљније да угрозе безбедност Републике Србије.
Међутим, у случају озбиљнијег усложавања социјално-економских услова у земљи, као и евентуалног озбиљнијег нарушавања стања безбедности и покушаја дезинтеграције Србије деловањем сепаратистичких
покрета и организација, непринципијелним односима и уцењивачком
политиком појединих утицајних међународних чинилаца према Републици Србији, као и даљим одсуством системског рада са младима у
смислу промовисања вредности савременог света, деловање десничарских организација би се значајно интензивирало, са могућношћу да се
изазове краткотрајна нестабилност и озбиљно наруше јавни ред и мир.
Иако у Србији живи велики број различитих националних мањина, етнички екстремизам се јавља спорадично и не представља озбиљну
друштвену опасност. Изузетак, у ограниченој мери, представљају тензије
које су најчешће генерисане од стране појединаца и група из корпуса екстремизма са мађарским етничким предзнаком, а које делују на територији
Војводине. Њихове активности усмерене су на обједињавање свих релевантних мађарских организација и обезбеђење међународне подршке ради
стварања услова за одлучнију борбу за аутономију у Србији. Главни носиоци екстремистичког и сепаратистичког деловања су у редовима мађарске екстремистичке организације „Омладински покрет 64 жупаније” чије је
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Први званичан списак неонацистичких и осталих екстремистичких организација у Р. Србији МУП је направио 2005. године.
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програмско опредељење рестаурација „претријанонске (велике, прим. аут.)
Мађарске”. На територији Војводине, тај покрет делује у већини градова у
којима живи мађарска национална мањина. Активност ове организације и
инциденти који су из њих проистекли до сада су били локалног карактера.
Опасност од дестабилизације стања под утицајем мађарских екстремиста
може да нарасте под условом да дезинтегративни процеси на целој територији Србије ескалирају, као и уколико би дошло до озбиљнијег застоја на
путу прикључења Републике Србије Европској унији.
1.4. Србија и организовани криминал
Турбулентне друштвене околности у читавом региону попут оружаних сукоба, преласка на тржишни начин привређивања, очигледног
„лутања” у опредељењу ка евроинтеграцијама, као и слабости правосудног система, широм су отвориле врата стварању и ширењу мреже организованих криминалних група, како у региону, тако и на самој територији Републике Србије.
Организовани криминал на простору Републике Србије посебно се
испољава у областима недозвољене трговине наркотицима, илегалних
миграција, пролиферацији конвенционалног оружја, те малверзацијама
у економско-финансијској свери. Све су то реалне претње безбедности,
нарочито ако се има у виду да се делом средстава од илегалне трговине
финансирају активности албанских и исламских екстремистичких и терористичких група у земљи и региону.
Како се Република Србија определила да је један од приоритета у
наредном периоду борба против организованог криминала и корупције,
може се очекивати да ће носиоци овог облика угрожавања, у комбинацији са националним и верским екстремизмом, појачати своју делатност
и дугорочно угрожавати безбедност земље.
Глобализација међународних односа и све јаче узајамне везе између држава и народа наметнуле су потребу заједничког кооперативног
приступа безбедности који подразумева усклађено и заједничко коришћење свих капацитета држава, на регионалном нивоу и шире, ради
елиминисања савремених безбедносних изазова, ризика и претњи.
Интеграција Републике Србије у европске безбедносне организације,
позитивно би се одразила на стабилизацију политичко-безбедносне ситуације у земљи. Евентуалним одустајањем од Европског пута или неиспуњавањем критеријума за интеграције у ЕУ, Република Србија би
себе довела у веома неповољан политички и економски положај. У тим
условима, били би интензивирани сви облици неоружаног угрожавања
безбедности, а могућности за њихово елиминисање значајно умањене.
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2. ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЗБОП
Свест о недељивости безбедности, односно „допринос општој безбедности кроз сарадњу и партнерство са субјектима међународних односа”,
представља једно од начела на којима почива политика националне безбедности Републике Србије323. У нашој анализи комплекса изазова, ризика и претњи европској безбедности полазимо од претпоставке да ће придруживање Европској унији (ЕУ, Унији), средњерочно посматрано, остати
један од приоритета Републике Србије, односно да ће Република Србија:
− у домену спољне политике, наставити са усаглашавањем са
спољном политиком ЕУ, чији је ЗБОП саставни део;
− интензивирати своје учешће у ЗБОП, кроз повећање националних контингената упућених у мултинационалне мировне операције (МНО) под вођством ЕУ;
− постати део јединственог тржишта наоружања и војне опреме
(НВО) ЕУ у настајању.324
2.1. Да ли се природа претњи европској безбедности и
безбедности Србије променила?
Европска стратегија безбедности (ЕСБ) је документ у коме су наведени
кључни интереси ЕУ и посебно побројани изазови, ризици и претње њеној безбедности. Пет година по усвајању, 2008, ЕСБ је прошла кроз процес
ревизије. Показало се да су претње европској безбедности остале исте, али
да се променила њихова природа. Тако није искључена могућност терористичких напада велике размере, али је сада извесније да ће такав напад
предузети лица која су одрасла – а врло могуће и рођена – на простору ЕУ.325
Република Србија, 2011, „Презентациони документ: Индивидуални акциони
план партнерства између Републике Србије и Организације Северноатлантског уговора (НАТО)”, стр. 4.
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Институције ЕУ су усвојиле више докумената који се збирно називају „одбрамбеним пакетом (прописа, прим. аут.)”, чији је циљ стварање почетних услова за развој јединственог тржишта наоружања и војне опреме произведене у ЕУ. Тако су посебно значајне
директива 2009/43/ЕК, усвојена ради упрошћавања услова куповине и продаје наоружања
и војне опреме између држава чланица; као и директива 2009/81/ЕК, којом се усклађују процедуре за доделу уговора чији су предмет радови и услуге у домену безбедности и одбране.
Амбиције ЕУ постављене су у децембру 2007. године, у комуникацији Европске комисије
(ЕК) насловљеној „Ка снажнијој и компетитивној европској индустрији одбране”. Видети:
Commission of the European Communities, 2007, Communication from the Commission, A
Strategy for a Stronger and More Competitive European Defence Industry, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0764:FIN:en:PDF,
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Missiroli, 2008, „Revisiting the European Security Strategy – beyond 2008”
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Напади који су се одиграли у Лондону (јул 2009), односно Ослу (јул
2011), и у још већој мери напади који су осујећени, утицали су на више
политика које чланице ЕУ спроводе у домену унутрашње безбедности.
Као најнепосреднији извор претње какву представља ширење оружја
за масовно уништење, ЕУ види Иран, односно ирански нуклеарни програм.326 Притом је претња која је изазивала значајну забринутост 90-их,
могућност да део нуклеарног арсенала одређене државе доспе у руке терориста, сада мање изражена.
Међутим, производња „прљаве бомбе”, оружја у коме је, уз минималне трошкове могуће комбиновати разорно дејство хемијских и биолошких средстава једнако је присутна. Мада је напредак на пољу безбедносне сарадње између држава чланица откривање починилаца учинио
извеснијим, гаранција успеха – уз сву модерну технологију и нове процедуре – не постоји. За већи број конфликата на простору Западног Балкана, Кавказа и Блиског истока и даље се не може рећи да су решени,
већ пре „замрзнути”. Од усвајања ЕСБ, велике, односно регионалне силе
интервенисале су унилатерално у више наврата: у Ираку 2003, Либану
2006, Грузији 2008. Уместо да зауставе кршења људских права, помогну изградњу институција и демократизацију, речене интервенције су
водиле ка даљој дестабилизацији прилика, остављајући шансе за наставак мировног процеса упитним. Међутим, потреба за ангажовањем ЕУ
у МНО расте. Број унутрашњих конфликата где су забележена масовна
кршења права и угрожавања живота грађана у сталном је порасту. На
кризу у Северној Африци, грађанске немире, сукобе и промене режима у Тунису и Либији ЕУ је одговорила санкцијама и упућивањем хуманитарне помоћи, док су у оружаној интервенцији НАТО против снага
режима Либије водећу улогу преузеле управо снаге појединих држава
чланица Уније. Чланице ЕУ су у мају и августу 2011. усагласиле пакет
санкција сиријском режиму, циљајући појединце и организације које су
наводно директно умешане у репресију.327
(Brussels: European Policy Centre), стр. 2.
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Услед неспремности Ирана да испуни захтеве Међународне агенције за атомску енергију (IАЕА), министри спољних послова земаља чланица ЕУ постигли су 23.
јануара 2012. договор о увођењу нових рестриктивних мера усмерених против власти
у овој земљи, и то: у енергетском сектору, применом „фазног ембарга” на увоз иранске
нафте у ЕУ; затим, у финансијском сектору, блокадом рачуна физичких и правних лица
под контролом Револуционарне гарде. Рестриктивне мере су предвиђене и у сектору
саобраћаја. Council of the European Union, 2012, Council conclusions on Iran: 3142th
Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 23 January 2012, http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/127446.pdf
327
Видети: Council of the European Union, Council Implementing Regulation (EU)
No. 843/2011 implementing Regulation (EU) No. 442/2011 concerning restrictive measures
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Дешавања „Арапског пролећа”, како је овај талас политичких промена назван, чине да друга, вишегодишња кризна жаришта, попут Сомалије и Авганистана падну у други план. Притом, управо се у оваквим,
„неуспелим” (енг. failed) или „слабим” (енг. fragile) државама очекује да
предности ангажовања ЕУ као цивилне силе328 (енг. civilian power) дођу
до изражаја. На трагу замрзнутог конфликта је и ситуација у Босни и
Херцеговини. Неопходно је да се политички систем ове државе реформише, како би се она интегрисала у ЕУ и НАТО. Судећи по учесталим
изјавама доносилаца одлука, у овом тренутку пут реформе води преко
ревизије Дејтонског споразума. Више неформалних иницијатива ЕУ и
САД у том смислу до сада није уродило плодом. Став Републике Србије саопштен Стратегијом националне безбедности (СНБ) упозорава
на опасност од дестабилизације узроковане таквом ревизијом одредби
Дејтонског споразума, која би била у супротности са интересима било
ког од три конститутивна народа.329
Да би борба против организованог криминала требала да буде
претежни безбедносни интерес ЕУ сматра више од трећине њених
грађана.330 У више земаља чланица ЕУ, организоване криминалне
групе успеле су да уђу у послове чије обављање утиче на свакодневни живот грађана, попут банкарских или комуналних услуга.331 Уједно, начиниле су и продор у поље високотехнолошког криминала где
се служе крађом идентитета како би оствариле финансијску корист.
У виртуелном простору, грађанима ЕУ претњу представљају и висоin view of the situation in Syria, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
:L:2011:218:0001:0003:EN:PDF#2.
328
Тезу о ЕУ као цивилној сили поставила је Карен Смит средином 90-их година.
Како се почела развијати европска безбедносна и одбрамбена политика, ова ауторка је у
више наврата кориговала свој став, расправљајући о „крају ЕУ као цивилне моћи” („The
End of Civilian Power EU: A Welcome Demise or Cause for Concern”, 2000) односно потреби за ширим схватањем природе моћи ЕУ („Beyond the Civilian Power Debate”, 2005).
329
Република Србија, 2009, Стратегија националне безбедности, стр. 5.
330
European Commission Public Opinion, Standard Eurobarometer 75: „Public
Opinion in the European Union – Spring 2011”, http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb75/eb75_publ_en.pdf (pristupljeno 28. februara 2012.), str. 58.
331
Тако је здравље грађана Напуља озбиљно угрожено од 2008. године, када су
компаније у приватном власништву – заправо у великој мери контролисане од Каморе,
мафијашке организације присутне пре свега у региону Кампање, али и многим другим
градовима Италије и Европе – одбиле да наставе са редовним сакупљањем смећа, све
док се не прошире капацитети постојећих депонија. Истовремено су у јавност процуреле информације да се неконтролисано одлаже и хемијски, неразградиви отпад пристигао са севера Италије. Профит у оба случаја извлачи управо Камора. Видети: Alexander
Smoltzyk, „The Stink of Greed: In Naples, Waste is Pure Gold”, Spiegel Online International,
January 14, 2008, http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,528501,00.html.
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ко децентрализоване хакерске мреже, које нападима на информатичку
инфрастуктуру покушавају остварити одређене политичке циљеве.332
Да ли су ове мреже заиста штетне, или пак корисне са становишта
заштите људских права не може се рећи са сигурношћу. Један други
замрзнути конфликт на граници ЕУ, у СНБ је наведен као највећа непосредна претња безбедности Србије. Њен је узрок и последица једнострано проглашена независност тзв. Републике Косово. Контекст КиМ
као подељеног, недовршеног друштва погодан је за настанак, развој и
деловање организованих криминалних група. Њихове активности се
испољавају „у областима недозвољене трговине наркотицима, трговине људима и илегалних миграција, као и у економско-финансијској
сфери, пролиферацији конвенционалног оружја и могућности пролиферације оружја за масовно уништење”.333 Ситуацију на Косову и Метохији (КиМ) ЕУ види драстично другачије. Начелно без предрасуда
према статусу КиМ, она позива на сарадњу Београда и Приштине334,
подржава дијалог и – упркос противљењу Београда – помаже изградњу
институција на Косову.
2.2. Глобална економска криза (рецесија) највећи изазов
безбедности Европске уније и Републике Србије
Директна последица два тренда − успореног економског раста и старења популације Европе јесте растућа интровертност јавног мњења. Пажња
грађана ЕУ је већ три године уназад окренута ка борби за очување стечених
радних и социјалних права. Проблеми међународне политике – једнакости,
легитимности и законитости поступања у међународним односима, па чак
и доброг управљања, одрживог развоја и заштите животне средине остали су у другом плану. Суочене са захтевом за смањење расхода државне
335

У овом тренутку, хакерска група Anonymous („Без идентитета”, „Анонимни”)
настоји да спречи ратификацију Трговинског споразума против кријумчарења (eng.
Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Овим споразумом се, са циљем заштите
ауторских права, ограничава слободна дистрибуција садржаја путем Интернета. Претходно се ова група борила и против усвајања прописа сличне намене у САД – SOPA (od
eng. Stop Online Piracy Act). Анонимуси однедавно интензивно сарађују са још једним
глобалним „хактивистичким” (од „хакер” и „активизам”) покретом Wikileaks. Њихова
последња заједничка акција јесте „провала” у сервере и јавно објављивање хиљада мејлова америчке компаније „Stratfor”, познате по изради геополитичких анализа.
333
Република Србија, 2009, Стратегија националне безбедности, стр. 9.
334
Council of the European Union, 28 February 2012, Council Conclusions on
Enlargement and the Stabilisation and Association Process, http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/128255.pdf
335
European Union Institute for Security Studies, 2010, „Global Governance 2025: At a
Critical Juncture”, стр. 22.
332
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администрације на свим нивоима, чланице ЕУ издвајају мање средстава за
развојну помоћ и, што је са становишта ЗБОП нарочито важно, финансирање система одбране . Безбедност је, на тај начин, више него икада раније
постала економска категорија.
Није само јавно мњење постало интровертно. Државе чланице ЕУ окренуле су се субвенцијама, пакетима помоћи (енг. bail-otus), програмима
(само)запошљавања како би покренуле посрнуле економије. Практично,
ушли смо у доба новог државног капитализма. У међународним политичким односима, последице оваквог приступа се већ манифестују као негативне. Прилагођавања (енг. accommodation) у међународним форумима
је мање, као и спремности да се проблеми решавају на њиховом извору, превентивним ангажовањем. Како је исправно примећено у СНБ, одлаже се решавање приоритета глобалне безбедности и наставља трка у наоружању.338
Државе које су, из различитих разлога, успешно издржале налет економске кризе, попут Кине и Русије, користе сопствену финансијску стабилност
као оруђе спољне политике339, чиме постављају пред ЕУ (и Европу уопште)
изазов без преседана. Запаљива реторика тако је све присутнија и у сфери
економске сарадње.
Ефекти по Србију, као државу која приближно 50% економске размене реализује са државама ЕУ340 посебно су забрињавајући. Смањен
прилив страних инвестиција, проблеми у финансирању домаће производње, мање запослених – нарочито оних са средњом и нижом стручном спремом, којих је у становништву Србије и највише – чине само
неке од њих. Способности Републике Србије да, по угледу на чланице
ЕУ, ослонцем на сопствене ресурсе поведе процес опоравка привреде,
крајње су проблематичне. Ово најпре зато што финансирање субвенција
336

337

Članice EU su se obavezale da 0,7% sopstvenih budžeta izdvajaju za potrebe
međunarodne razvojne pomoći. Španija i Irska su prve dve članice koje najverovatnije neće
ispuniti preuzetu obavezu: Niamh Griffin, January 13, 2012, „Prospects for EU Development
Aid”, http://worldandmedia.com/europe/prospects-for-eu-development-aid-1301.html.
337
Овај тренд је препознат и у Стратегији одбране: „Ефекти економских криза
смањиће могућности држава да самостално обезбеде адекватне капацитете и способности за одбрану”: Република Србија, 2009, Стратегија одбране, стр. 3.
338
Стратегија националне безбедности, стр. 3.
339
У новембру 2011, представници организација Amnesty International и Human
Rights Watch упозорили су на могућност да ЕУ, у замену за финансијску помоћ у отклањању последица економске кризе, престане да „притиска” Кину да почне поштовати
права и слободе политичке опозиције. Tania Branigan, 3 November 2011, „Europe will ease
pressure on China over human rights in exchange for bailout”, The Guardian, http://www.
guardian.co.uk/business/2011/nov/03/europe-china-human-rights-bailout.
340
Републички завод за статистику, 2012, „Статистички годишњак Р. Србије 2011:
спољна трговина”, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/47/04/14_
Spoljna_trgovina.pdf, стр. 282.
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води државу у нови круг задуживања, које се сада реализује под знатно
неповољнијим условима. Задуживањем се уједно анулирају уштеде које
су можда постигнуте на другом крају, рационализацијом материјалног
и финансијског пословања државне администрације.341 Овоме треба додати феномен „одлива мозгова” (енг. brain drain) који, када је Србија у
питању никада није ни престајао. Управо одлазак високообразованог
кадра умањује изгледе за бржи економски опоравак ослањањем на сопствене ресурсе, што је опет препознато у СНБ.342
Овакво стање економске кризе се на систем националне безбедности
Републике Србије одражава на различите начине. Док је буџет система
одбране у 2011. години умањен за приближно 200 милиона евра у динарској противвредности, највише због преласка система војног социјалног
осигурања под надлежност управе Министарства финансија 343, 2012.
године, планирају се већа издвајања за потребе Министарства унутрашњих послова. Позитивно је што се у складу са потребама, у Војсци Србије (ВС) и полицији отварају нова радна места за младе људе. Међутим,
очекивано спор излазак из рецесије угрозиће планове занављања наоружања и војне опреме (НВО).
Уједно, како амбиција за ангажовањем у МНО буде расла, неминовно
ће се поставити питање одрживог финансирања учешћа формације чете
или – у блиској будућности – батаљона ВС. Мада Закон, односно Годишњи
план који уређују материју упућивања у МНО не говоре о цивилним капацитетима, јавиће се и потреба – поготово у контексту ЗБОП – за ангажовањем судија, тужилаца, полицијских службеника у својству инструктора
па и инжењера различитих струка. Захтеви и трошкови њиховог учешћа
могу се показати као превелики за постојећи систем финансирања, базиран искључиво на редовним алокацијама из буџета Републике Србије.
У СНБ је, у међувремену изражена спремност да се, у складу са стандардима и обавезама које проистичу из (тада још увек) Европске безбедносне и одбрамбене политике (ЕБОП), изграђују капацитети и способности система националне безбедности. Република Србија се определила да
учествује у цивилним и војним операцијама ЕУ, као и у њеним борбеним
групама и то пре него што постане чланица. На тај начин, поред осталог,
она следи пример суседних земаља и смањује трошкове ангажовања.344
Влада Р. Србије се током преговора са ММФ-ом два пута обавезала на
смањење јавне потрошње и државне администрације. Видети прилог РТС, http://www.
youtube.com/watch?v=geoEXaJdN3M.
342
Стратегија националне безбедности, стр. 10.
343
B92.net, 19. децембар 2011, „Мање пара за одбрану и економију”, http://www.
b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=12&dd=19&nav_id=566846.
344
Током посете министра одбране Чешкој Републици, Војсци Србије је 21.
341
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2.3. Неполарни свет и разлике у његовом тумачењу највећа промена
у међународним односима
Док ЕСБ говори о мултилатералном систему345, чини се да је неполаран свет (енг. non-polar) најприближнија одредница времена у коме живимо. Државни и недржавни актери, који располажу глобалним или регионалним утицајем својим (не)чињењем одређују савремени контекст.
Управо кроз деловање недржавних актера отвара се нови простор за
међународну сарадњу.346 Мада је глобализација створила нове прилике,
она је уједно претње учинила комплекснијим и међусобно повезаним,
„доводећи везе у друштвима чланица ЕУ у већу опасност, истовремено откривајући промене у односима моћи, као и различите концепције
вредности (присутне код водећих сила, прим. аут.)”347
С друге стране, како смо навели, прети реална опасност де-глобализације, успона (државног) протекционизма и национализма. У Стратегији одбране (СО) тако се каже да су основне детерминанте безбедносног
окружења „пораст нестабилности и непредвидивости у свету” и да је то
закључак од кога треба кренути даље у потрази за одговарајућим моделом безбедносне и одбрамбене организације.348 У овоме и јесте проблем,
јер шта чинити ако претежна особина међународних односа у блиској
будућности постане управо нестабилност и непредвидивост?
Притом, у овом неполарном систему који настаје, глобални и регионални актери различито тумаче три вредности: мултилатерализам,
суверенитет и легитимност. Подсетимо, управо је „ефективни мултилатерализам” био једна од окосница ЕСБ.349 Границе мултилатерализма,
притом, дефинисане су разликама у схватању вредности суверенитета и
легитимности. Велике силе као што су САД, Русија, Кина или Индија, са
подозрењем тумаче концепт глобалног управљања (енг. global governance)
у оној мери у којој се њихове политичке и стратешке културе разликују од
политичких и стратешких култура чланица ЕУ. Јавља се отуда феномен
фебруара 2012. званично упућен позив да се придружи борбеној групи „Вишеград”,
која ће на располагању ЗБОП бити од 2016. године. Изјава министра доступна на:
http://www.tanjug.rs/videoDet.aspx?galID=56071.
345
A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy, 12 December
2003, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf, str. 9.
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Borja Lasheras et al, 2010, European Union Security and Defence White Paper: A
Proposal, str. 11.
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Report on the Implementation of the European Security Strategy: Providing
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иначе карактеристичан за Унију, тзв. опт-оут где државе слободно одлучују којој ће се иницијативи, или политици придружити. Искуство суочавања са последицама „Aрапског пролећа” показује како једно од кључних
питања остаје када и под којим околностима се ауторитет државе у њеним
унутрашњим пословима може довести у питање.350
Са становишта доносилаца одлука у Србији, ситуација је јасна. У СНБ
се, у изразито негативном контексту, расправља о „мешању у унутрашње ствари суверених држава” као и „пракси превентивног напада и
војног интервенционизма”.351 Усклађивање са ЗБОП представљаће отуда стални изазов за спољну политику Републике Србије, у оној мери у
којој се њена интерпретација тзв. државности Косова буде разликовала
од интерпретације ЕУ и у којој евентуално буде захтевано учешће снага
одбране наше земље у операцијама наметања мира.
2.4. Примарни безбедносни интерес ЕУ: одржати корак
Када би бруто друштвени производ (БДП) и куповна моћ били једини показатељи моћи, јединствена ЕУ представљала би једну од водећих
сила у 21. веку. У супротном, односно, када би ЕУ престала да постоји,
ниједна њена држава чланица не би могла да се „пласира” у првих пет.352
Без „залеђа” какво друге чланице ЕУ представљају, Немачка, Велика
Британија, Француска и Италија – да поменемо само неке од водећих
држава ЕУ – чиниле би у најбољем случају регионалне силе.353
ЕУ притом и даље поседује квалитет пројекције сопствених вредности у виду норми које државе аспиранти и кандидати за чланство желе да
уведу у сопствено законодавство.354 На том квалитету ЕУ гради своје присуство у међународним односима. Њена је амбиција да „изгради нови глобални систем и промовише глобална јавна добра”355, као што је, на пример,
„Global Governance 2025: At a Critical Juncture”, str. 27.
Стратегија националне безбедности, стр. 3–4.
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људска безбедност, задржавајући сопствени модел политичког организовања. Овде је ЕСБ и даље актуелна: „Најбоља заштита наше безбедности
јесте свет у коме преовлађују демократске државе којима се добро управља. Ширење принципа доброг управљања, подршка друштвеној и политичкој реформи, борба против корупције и злоупотребе власти, успостављање владавине права и заштита људских права најбољи су начин јачања
међународног поретка”.356 У овом смислу, промене које је донео Уговор
из Лисабона357 су посебно значајне. Новим Уговором, поверена су значајнија овлашћења Високом представнику за спољну и безбедносну политику ЕУ (енг. High Representative), затим, њему подређена европска Служба
спољних послова (енг. European External Action Service – EEAS) која је у
међувремену укључила структуре некадашње ЕБОП; и најзад, обећана је
већа кохерентност политика које улазе у домен новоосноване ЕЕАС, као
што су развојна помоћ или европска политика суседства (енг. European
Neighbourhood Policy – ENP).358
Уведена је, затим, могућност „трајне структурне сарадње”, чиме су
створени предуслови да једна група држава, уколико то жели, донесе
већинску одлуку да убрза међусобну сарадњу у области одбране. Петерсбуршким задацима из 1992. године додати су нови, као што су „здружене мисије разоружавања; војно саветовање и помагање; наметање
мира и постконфликтна стабилизација; превенција конфликата и помоћ
трећим државама у борби против тероризма”.359 Што је можда и најважније, Уговором из Лисабона уведена је клаузула о међусобној одбрани
(енг. mutual defence clause), као и клаузула о солидарности (енг. solidarity
clause) држава чланица. Њима су чланице ЕУ обавезане да пруже помоћ једна другој у случају да нека од њих буде циљ оружаног или терористичког напада, као и природних односно индустријских акцидената.
2.5. Чиниоци са којима ће Србија морати да рачуна, у смислу
укључења у ЗБОП
Велика очекивања. Од чланица ће се у будућности пре свега очекивати да допринесу „новом и бољем” систему глобалног управљања који
се заснива на миру, стабилности и ефективном мултилатерализму и на
Approach to Security” (Brussels: Royal Defence Collegge), str. 22; str. 32.
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тај начин помогну да ЕУ постане кредибилан глобални, а не само регионални актер. Уједно, сами грађани ће од ЕУ очекивати да им осигура
безбедност.360 Из угла СНБ, ЕУ, упркос ограничењима која намеће њено
постојеће уређење, јесте способна да то и учини: „напредак постигнут у
спровођењу ЗБОП указује на све значајнију улогу ЕУ у хармонизацији
[...] интереса европских држава и преузимању дела заједничке одговорности у креирању европске и глобалне безбедности”.361
Нерешен однос ЕУ и НАТО. Десет година након договора о аранжману „Берлин плус“, јасна подела задатака између НАТО и ЕУ није успостављена. У више наврата је истицано да би ЕУ могла да преузме тзв.
цивилну компоненту операција, односно решавања проблема разоружања, демобилизације, реинтеграције и реформе сектора безбедности.362
НАТО би се, у том случају, посветио проналажењу одговора на претње
глобалног тероризма, као и проблеме енергетске и високотехнолошке
(енг. cuber, сајбер) безбедности. Ово се, међутим, још није догодило а
нови Стратешки концепт НАТО није понудио коначан одговор на разлике у интерпретацији улоге ЕУ, односно НАТО.363 За Републику Србију,
посебан изазов представљаће доношење одлуке о томе које капацитете развијати за ЕУ, а које за ПзМ (НАТО) операције, под условом да до
учешћа у потоњим дође.
Успон регионалне сарадње. Регионална сарадња ће све више добијати на значају захваљујући низу фактора. Најпре, приметно је незадовољство учинком међународних институција, које државе у успону, попут
Кине, Индије или Бразила сматрају неефикасним, политички пристрасним, или пак сасвим неприкладним регионалном контексту.364 Глобална
економска криза не само да је појачала сумње у способност финансијског
система оличеног у Међународном монетарном фонду (ММФ) и Светској
банци (СБ), већ је подстакла државе да саме траже одговоре на економске
и политичке изазове. Нове глобалне силе су управо зато и дале приоритет
регионалној сарадњи, сматрајући како је у овом оквиру лакше постићи
спољнополитичко прилагођавање. Не изненађује што бројне регионалне
иницијативе инсистирају на принципу немешања у унутрашње послове
држава учесница. У позитивном светлу регионалну сарадњу сагледава и
European Union Security and Defence White Paper: A Proposal, str. 10.
Стратегија националне безбедности стр. 4.
362
Daniel Korski, 2009, „Soft power? Hard work ahead”, http://ecfr.eu/content/entry/
commentary_esharp_korski_civilian_crisis/.
363
NATO, 2010, Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the
Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, http://
www.nato.int/strategic-concept/pdf/Strat_Concept_web_en.pdf, стр. 28–29.
364
„Global Governance 2025: At a Critical Juncture”, str. 37.
360
361

263

СНБ. „Изградњом заједничких механизама за превенцију ризика и претњи и за управљање кризним ситуацијама остварују се претпоставке за
бржу демократску транзицију држава региона, чиме се стварају услови за
приближавање и прикључење свих држава тог региона ЕУ.”365 Уосталом,
у контексту Западног Балкана, регионална сарадња већ је дала конкретне
резултате у домену унутрашњих послова (борбе против организованог
прекограничног криминала и управљања границама пре свих).
Укључење недржавних актера у безбедносне политике. Кратак
преглед недржавних актера који доприносе глобалном управљању укључио
би транснационалне невладине организације, мреже стручњака и организација цивилног друштва као и међународне корпорације и пословна удружења. Поред тога што „постављају агенду” (енг. agenda setters) односно
намећу одређене теме као друштвено значајне, ови актери су уједно и извор
(са)знања и стручности. Њихова улога, али и намера је да постављају стандарде, надзиру, верификују државне политике, као и да подносе предлоге
и пружају савете – све под условом да су то у стању, односно да располажу
неопходном стручношћу. У Републици Србији сарадњу „првог” (државе) и
„трећег” сектора (цивилног друштва) углавном је иницирала и помагала донаторска заједница. Са њеним постепеним повлачењем, Република Србија
је почела да гради механизме којима би се трајно обезбедило укључење цивилног друштва. У безбедносним политикама, добар пример представљају
две иницијативе. Национални акциони план (НАП) за примену Резолуције
Савета безбедности УН 1325 прати група организација цивилног друштва.
„Секторска организација цивилног друштва” (СЕКО), која је покренута под
покровитељством Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, у опису
рада има дефинисање приоритета за финансирање средствима развојне помоћи ИПА у области владавине права.366
Борба за ресурсе (енергетска безбедност). Тренутно, чланице ЕУ
приближно 80% својих потреба за нафтом, односно 55% потреба за гасом задовољавају путем увоза.367 До 2025. године глобална потражња за
храном ће порасти, будући да у Азији, Африци и Латинској Америци
очекују 700 милиона нових становника.368 С једне стране, ова „нова” популација захтеваће исхрану која обилује протеинима, дакле, другачију;
а с друге, улагање у био-горива као супститут за фосилна водиће даљем
притиску на пољопривредну производњу369, која ће опет делом завиСтратегија националне безбедности, стр. 6.
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сити и од климатских промена. До 2025. године 1,4 млрд. становника
живеће у државама које се суочавају са недостатком пољопривредног
земљишта.370 Уједно, милијарда људи већ насељава просторе где се слатка вода троши у мери у којој се не може надокнадити. До 2025. године,
њихов број ће нарасти на 1,8 милијарди, када ће две трећине светске популације живети у друштвима која имају тешкоће у обезбеђивању воде
за пиће.371 Компаративна предност Републике Србије је у чињеници да
пољопривреда и даље представља једну од ретких извозних шанси њене
економије.372 Овоме посебно погодује споразум о слободној трговини
потписан са Русијом. У највећој мери заштићена од последица најављених климатских промена, наша земља се може наметнути као један од
водећих извозника пољопривредних производа. Средства прикупљена
извозом могу се пласирати у модернизацију производње и усвајање ЕУ
стандарда безбедности хране.
Илегалне миграције. Република Србија се налази на путу великог
броја ирегуларних миграната који се из афричких земаља, Авганистана
и са Блиског истока крећу ка земљама западне Европе. Протеклих година запажен је тренд раста броја случајева где су лица, ухваћена у илегалном преласку границе, изразила намеру за подношењем захтева за
добијање азила. Велика брзина којом пристижу нови мигранти, посебно у месецима немира у Северној Африци затекла је надлежне државне
органе у Србији неспремним. Институционални и инфраструктурни
капацитети у Србији који су били адекватни за број захтева у периоду
пре 2009. године, сада нису довољни како би се одговорило на нов талас
миграната, односно тражилаца азила. У наредном периоду, морају се
зато успоставити не само институције које тренутно могу да одговоре
изазовима ситуације на терену, него и тела која ће моћи да одговоре на
измене које ће бити неопходно извршити ради усклађивања система са
стандардима које у овој области намеће ЕУ. С једне стране, јавља се потреба за отварањем новог Центра за азил, који би објединио и проширио постојеће капацитете, а с друге, неопходност решавања проблема
смештаја малолетника/ца, односно мајки са децом, као и отварање „кућа
за интеграцију”, неопходних у светлу лакше интеграције азиланата у
друштво Србије.
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3. УТИЦАЈ УНУТРАШЊЕ И МЕЂУНАРОДНЕ
ПОЛИТИЧКО-БЕЗБЕДНОСНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
РЕФОРМУ НАЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ
Р. СРБИЈЕ
3.1. Ограничења државоцентричног система безбедности
Републике Србије
У Републици Србији се, традиционално, практикује тзв. вестфалски модел безбедности, који је познатији још и као традиционални – „државоцентрични” концепт националне безбедности. С друштвено-економском транзицијом у реалсоцијалистичким државама у сутону XX и с демократским
променама у Републици Србији на почетку XXI века, долази и до преобликовања традиционалног концепта безбедности, са израженим тенденцијама да
безбедност у све већој мери постане „људскоцентрична” (хуманоцентрична).
Традиционални концепт националне безбедности настао је с
Вестфалским миром 1648. године којим је окончан Тридесетогодишњи верски рат у Европи између католика и протестаната. То
је био и тренутак настанка савремене – суверене (тзв. вестфалске)
државе. Концепт државног суверенитета по коме нико није изнад
државе, подразумева политички ауторитет заснован на територији
и аутономији. Територијалност је право искључивог политичког
ауторитета над одређеним географским простором (унутрашња
сувереност), а аутономност значи да ниједан спољни фактор – као
што је друга држава – нема ауторитет унутар граница дефинисане
државе (спољна сувереност). У фокусу традиционалног концепта
националне безбедности су виталне државне вредности (суверенитет, територијални интегритет, политичка независност, опстанак
државе и национално јединство) и државни интереси у анархичној
(нестабилној и конфликтној) спољној политици који су најчешће
супротни интересима других држава и које је требало штитити од
директних војних и субверзивних, па и нуклеарних претњи (тзв.
концепт националних вредности и спољнополитичких интереса).373
Наша држава је, као и све земље реалсоцијализма, била ексклузивни актер и „провајдер” безбедности на државном нивоу. Примарно средство заштите државе била је њена моћ. Она се генерално сводила на војну и обавештајну, потом и на економску моћ, али
О развоју концепта националне безбедности опширније, у – Мијалковић, С.:
Национална безбедност – од вестфалског до постхладноратовског концепта, Војно
дело, број 2, Министарство одбране Републике Србије, Београд, 2009, стр. 55–73.
373
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и на моћ веома веште и ефикасне дипломатије, како билатералне,
тако и мултилатералне (у оквиру извесних међународних организација). Генерално, безбедност је поистовећивана са „довољном војном способношћу и борбеном готовошћу” којим би држава победила у евентуалном рату за заштиту својих вредности и интереса.
Филозофија безбедности исказивана је максимом: „најбољи мир је
добра припрема за вођење рата”. Зато је и највећи део националних
организационих, кадровских, техничких и материјалних ресурса
био у функцији обавештајних служби и оружаних снага. Друштвене вредности штићене су агресивном обавештајном, одлучном контраобавештајном делатношћу против спољног непријатеља, као и
ефикасном безбедносном делатношћу против тзв. унутрашњег непријатеља. Ово је нарочито било изражено у периоду хладног рата.
Брига за свакодневну безбедност људи стављана је у други план. О
њима је, кроз концепт тзв. јавне безбедности, бринула милиција. Под
јавном безбедношћу подразумевало се стање заштићености јавног поретка, односно интереса и вредности људи у држави. Јавни поредак је
представљао укупност јавних интереса зајамчених и заштићених правним системом, без обзира на то да ли је реч о општим интересима (јавни ред и мир и сл.) или појединачним правима (личне слободе, права,
имовина и сл.). У првом реду, реч је о безбедности грађана и странаца на
нашој територији, тј. о заштити живота, личне и имовинске сигурности
људи, јавног реда и мира, поретка друштвених, социјалних и економских институција и људских слобода и права чије се повреде кривично,
привреднопреступно или прекршајно санкционишу.374
За највеће претње и опасности по безбедност сматрани су оружани напад споља и различити облици „субверзија изнутра, потпомогнути споља” (и обрнуто), као и напад на владајући режим. Економски,
социјални, еколошки, образовни, здравствени, прехрамбени, проблеми
физичке безбедности и други проблеми људи били су секундарног значаја. У том смислу, безбедност је поистовећивана са тзв. спољном безбедношћу земље, а грађани су били инструмент у функцији безбедности,
односно одбране земље.
Касније се испоставило да су највеће претње по националну безбедност заправо етнички и верски национализам, политичка превирања,
повећање обима (организованог) криминала, друштвено нејединство,
експанзија еколошких претњи, економске и социјалне противречности
и кризе које су, нажалост, често прерастале и у сурове оружане конфлик374
Упореди: Мијалковић, С.; Милошевић, М.: Обавјештајно-безбједносна дјелатност и службе, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2011, стр. 9.
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те. Такву су судбину доживеле и друге државе реалсоцијализма (грађански ратови, грађанске револуције, насилне промене политичке власти
и распади држава – СССР, Чехословачка, Румунија, Албанија итд.) чији
национални системи безбедности нису били способни и спремни да одговоре новим изазовима и претњама.
Суочена са бројним изазовима и потребама које условљавају савремени безбедносни проблеми, као и са потребама и обавезама које проистичу
из будућег прикључивања Европској унији и НАТО-у, Република Србија
је започела озбиљну реформу концепције националне безбедности.
3.2. Правци реконцептуализације националне безбедности
Бројне светске турбуленције у постхладноратовској ери уздрмале су
улогу државе на међународној сцени, али је нису учиниле превазиђеном.
Иако мање доминантан, међународни систем, заснован на држави као основном субјекту је и даље моћан. Државе се мењају, али не ишчезавају. Државни суверенитет је „еродирао”, али се још снажно брани. Границе још
увек спречавају неовлашћен прелазак људи, али су порозније. Иако је евидентна отуђеност појединаца и група у свим димензијама, територијалност остаје велика преокупација многих народа.375 И поред тога, бројне
промене у животу државе и друштва, а пре свега квалитативне промене
у природи и обиму кретања преко националних граница, стварање међународних унија којима државe преносе извесне надлежности и давање све
већег значаја међународном праву, створили су тзв. поствестфалску државу – тип државе која се делимично одрекла свог суверенитета и спољнополитичких интереса у корист међународне уније којој припада.376
Безбедносна стварност поствестфалске државе се променила:
приступ националној безбедности је реконструисан уважавањем стварности међународне безбедности која обухвата безбедност система држава, а не само појединих држава – нација; то је променило и агенду
безбедносних претњи од искључиво војних (пре свега, глобални или
нуклеарни рат) ка ширем спектру других, попут оних који се односе
на животну средину, миграције и род; национална безбедност је деконструисана јер се нација и држава најчешће географски не подударају и
фокус националне безбедности је релоциран са државе на појединце и
друштвене заједнице као примарне референте безбедности.377
Rosenau, J. N.: The Dinamism of a Turbulent World, World Security – Chalenges for
a New Century (eds. Klare, M. T., Chandrani, Y.), St. Martin’s Press, New York, 1998, pp. 18–21.
376
National Security Cultures – Patterns of Global Governance (eds. Kirchner, E. J.,
Sperling, J.), Routledge, London and New York, 2010, pp. 2–3.
377
Shaw, M.: The Development of ”Common-Risk” Society: A Theoretical Overview,
375
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Иако постоје схватања по којима ће „моћ, интереси и материјално
богатство држава као полуге њихове безбедности још дуго бити важни
фактори међународног живота”378, уочљива су три приступа проширењу
традиционалног концепта националне безбедности. Први приступ захтева превазилажење схватања по којем је војна агресија највећа претња
националној безбедности кроз укључивање нових, ширих потенцијалних претњи попут негативног економског развоја, еколошке деградације, нарушавања људских права, угрожавања демократије и великих
миграционих кретања. Други приступ подразумева ширење садржаја
безбедности укључујући бројне аспекте индивидуалног, преко регионалног до глобалног нивоа безбедносних питања. Најзад, трећи приступ
темељи се на традиционалном државоцентричном приступу безбедности уз укључивање нових форми и садржаја (заједничке, колективне
и кооперативне) безбедности.379
Неспорно је да се национална безбедност мора посматрати на
три нивоа и кроз неколико подручја људске делатности. Нивои посматрања су појединачни, државни (национални) и међународни, док
сфере људске делатности укључују најмање војно, политичко, привредно, социјално и подручје заштите животне средине. Државни
ниво је најбитнији, будући да одређује остала два нивоа: у савременим условима, стандардна јединица безбедности је суверена територијална држава. Подручја битна за националну безбедност су: војно,
које укључује одвраћајуће, офанзивне, дефанзивне и одржавање status
quo (тзв. „пат позиција” сукобљених страна) способности државе; политичко, кроз бригу државе да осигура стабилност, систем власти и
идеологију која је легитимише; привредно, тј. могућности приступа
природним богатствима, тржишту и финансијама који одређују прихватљив ниво благостања; социјално, које одређује постојеће услове и
Military and Society in 21st Century Europe – A Comparative Analysis (eds. Kuhlman, J.,
Callaghan, J.) Transaction Publisher, LIT, Hamburg, 2000, pp. 13–26, у: Реформа сектора
безбедности, (ур. Хаџић, М.), Институт Г 17 плус и ЦЦВО, Београд, 2003, стр. 186;
Snow, D. M.: Исто, стр. 1–13. Ову тезу потврђује и афера „WikiLeaks” с краја 2010.
године. Наиме, тада је на сајту ове организације обелодањено мноштво тајних докумената Пентагона из којих се види да су бројни подводни каблови, сателити, луке,
нафтоводи, гасоводи, рудници, рафинерије, лабораторије, хемијска и фармако-индустрија, бране и сличне вредности које се налазе широм света од виталног значаја
за безбедност САД, те да би њихова дисфункција или уништење, поред угрожавања
безбедности земаља у којима се налазе и чије су власништво, угрозила и националну
безбедност САД.
378
Wendt, A. E.: Social Theory of International Politics, Cambridge University Press,
Cambridge, 1999, p. 41.
379
Таталовић, С.: Национална и међународна сигурност, Политичка култура,
Загреб, 2006, стр. 8.
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еволуцију традиције, културе, језика, националног идентитета и обичаја и заштите животне средине које укључује бригу о биосфери од
које зависе сви људски подухвати.380
Савремена национална безбедност постаје средњи пут између традиционалних државоцентричних и људскоцентричних приступа безбедности.
Безбедност људи обухвата ширу идеју безбедности, од искључивог очувања
безбедности државе (државна сувереност), до безбедности појединца (индивидуална сувереност). Држава је кључна у заштити људске безбедности,
јер нема безбедности државе ако њен народ није безбедан. Истовремено, и
држава и људска безбедност су главни садржај међународних обавеза и предмет интересовања и напора међународних организација и држава у њиховим
односима. Тако закључујемо да су људска, државна и међународна безбедност
тесно повезане, а да једино државе поседују капацитете да их све заштите.
Табела 1: Проширење традиционалног концепта националне безбедности381
Степен
проширења

Назив
концепта

Без проширења

Национална
безбедност

Знатно и
наниже

Социјетална
безбедност

Начин проширења
Безбедност
Чија
чега?
Безбедност од
безбедност?
Вредност под кога или чега?
ризиком
Суверенитет,
Друге државе
Држава
Територијални (поддржавне
интегритет
јединице)
Национално
Државе,
Нације,
јединство,
Нације,
друштвене
Идентитет,
Мигранти,
групе
Преживљавање Друге културе
Држава,
Преживљавање,
Појединци,
Глобализација,
Квалитет живота
људска врста
Природа

Ултрарадикално

Појединачна
и људска
безбедност
Безбедност
Екосистем
животне средине

Радикално и
навише

Међународна
безбедност

Међународни
региони

УлтраРадикално и
навише

Глобална
безбедност

Човечанство,
Планета

Радикално и
наниже

Одрживост

Људска врста

Међународни
мир,
Међународни
поредак
Преживљавање,
Квалитет
живота,
Животна
средина

Држава,
Међународни
савези и
организације
Људска врста,
Природне и
технолошке
катастрофе

Buzan, B.: People, States & Fear – An Agenda for International Security Studies in
the Post-Cold War Era, Lynne Rienner Publishers, Boulder–Colorado, 1991, стр. 19–20.
381
Преузето (и измењено и допуњено) из: Мøller, B.: Национална, социјетална
и људска безбедност – Општа разматрања са приказом балканског случаја, Људска
безбедност, број 1, Факултет цивилне одбране, Београд, 2003, стр. 42.
380
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Препознавање претњи националном опстанку и добробити није
више ограничено на војну област; обим претњи уважио је и људска
права, животну средину, економију, болести, криминал и социјалну
неправду и неједнакости. Последица тога је проширење овог концепта у односу на природу и врсте угрожавајућих појава, као и методологије њиховог спречавања и сузбијања и то: од војних ка невојним
изазовима, ризицима и претњама безбедности; од војних ка невојним
механизмима супротстављања безбедносним проблемима; од појединачног деловања држава ка здруженим одговорима на безбедносне
проблеме и од заштите територије и суверености ка заштити заједничких вредности.382
Ови фактори, а између осталог и криза тзв. унутрашње безбедности
држава, учинили су у многоме неодрживим традиционални концепт националне безбедности. Тако је његов фокус нужно проширен:
− „на горе”, ка међународној и глобалној безбедности;
− „на доле”, ка друштвеној, људској и појединачној безбедности и
− „бочно” („хоризонтално”), ка културној, политичкој, економској,
еколошкој, здравственој, енергетској, информационој, прехрамбеној и другим сферама безбедности.383
3.3. Резултати промене концепта националне безбедности и домети
реформе државног сектора безбедности
Национална безбедност се у Републици Србији данас доживљава као
концепција која истовремено обухвата безбедност друштва (без обзира
на етничко, верско, расно и идеолошко опредељење његових чланова)
и безбедност државе, али и њихово партиципирање у међународној и
глобалној безбедности. Реч је о извесном стању заштићености њихових
виталних вредности и интереса које се оптимизује функцијом војног и
цивилног, државног и недржавног сектора националног система безбедности, уз ослањање на видове међународне сарадње у безбедности и на
бројне међународне (невладине и међувладине) актере.
Националне и државне вредности и интереси данас се штите од широке лепезе појава које их угрожавају (од криминала, тероризма, унутрашњих
оружаних сукоба, еколошких и социјалних претњи, природних и техничкотехнолошких несрећа), а не доминантно од оружане агресије, политичких,
Baldwin,D.A.: The Concept of Security, Review of International Studies, No 23,
British International Studies Association,1997, стр. 2–17.
383
Упореди са: Alkire, S.: Концептуални оквир за људску безбедност, Људска безбедност 1 (ур. Дулић, Д.), Фонд за отворено друштво, Београд, 2006, стр. 109.
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војних и економских притисака или субверзивних делатности других држава. Значајна сфера заштитне функције је превенција угрожавајућих појава
(тзв. смањивање опасности).
Поред традиционалних државних и националних вредности, које
се генерално своде на „опстанак, територијални интегритет, политичку
самосталност и квалитет живота”, данас се може говорити о њиховом
проширеном поимању које обухвата: мир и слободе, права и безбедност
грађана и друштвених група; национално јединство, достојанство, понос
и идентитет; здраву животну средину; енергетску стабилност, економску и социјалну просперитет; информациону ресурсу; уставну и правну
поредак, владавину права и правну сигурност итд.384
Национална безбедност се данас доживљава као стање несметаног
остваривања, развоја, уживања и оптималне заштићености националних
и државних вредности и интереса које се достиже, одржава и унапређује
функцијом безбедности грађана, националног система безбедности и
наднационалним безбедносним механизмима, као и одсуство (појединачног, групног и колективног) страха од њиховог угрожавања, те колективни осећај спокојства, извесност и контрола над развојем будућих
појава и догађаја од значаја за живот друштва и државе.
Узимајући у обзир наведене параметре реформе концепције националне безбедности, Република Србија је учинила извесне реформе националног
система безбедности. Националним системом безбедности штити се национална безбедност. Његов оснивач је држава, којој и припада и која га контролише. Традиционално, национални систем безбедности чини пет сектора:
војни, полицијски (јавна и тајна полиција), правосудни, спољнополитички и
економски што је, из аспекта модерне државе, само једно уже одређење.
Савремени систем безбедности Републике Србије, у ширем смислу,
обухвата све потенцијале (природне, људске, материјално-техничке, нормативно-политичке и институционалне ресурсе) једне земље, који су ангажовани на очувању виталних националних и државних, али и међународних
и глобалних вредности и интереса. У ужем смислу, то су само делови ових
ресурса који су специјализовани и професионално, легално и легитимно,
директно или индиректно, реализују функцију националне безбедности.
Национални систем безбедности састоји се од својих хоризонтално и вертикално постављених подсистема и микросистема безбедности, између
Упореди са Стратегијом националне безбедности Републике Србије, глава
III. – Национални интереси у области безбедности и глава IV. , одељак 4. – Елементи политике националне безбедности. Стратегија националне безбедности Републике
Србије, Београд, април 2009. године (са званичног сајта Владе Републике Србије: www.
srbija.gov.rs).
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којих постоје одређене организационе и функционалне везе. Подсистеми
и микросистеми о којима је реч најчешће су државни органи, јавне службе
или други недржавни (невладини) субјекти. Дакле, концепција националног система безбедности очигледно је радикално промењена.
Традиционално, функцију безбедности у Србији су вршили тзв. конвенционални и неконвенционални субјекти безбедности. Конвенционални субјекти безбедности су координирањем безбедносне политике и
обављањем редовне делатности директно остваривали функцију безбедности. Реч је о извесним управљачким безбедносним телима (Врховни
савет одбране) и професионалним безбедносним институцијама (јавна и
тајна полиција, органи иностраних послова, војска, органи заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, царина, инспекције, тужилаштво, суд и
органи надлежни за извршење кривичних санкција). И данас су ови органи задужени за националну безбедност. Улогу Врховног савета одбране
данас су преузели Савет за националну безбедност и Биро за координацију рада служби безбедности. Неконвенционални субјекти безбедности
креирају и координирају националну безбедносну политику. Неконвенционални субјекти (Народна скупштина, Влада, председник Републике).
Међутим, данас су за националну безбедност веома значајни и тзв.
суплементарни субјекти безбедности који обављањем редовне делатности доприносе реализацији функције безбедности (локална заједница и органи локалне самоуправе, јавне службе, предузећа и друге организације, невладине организације, васпитно-образовни систем, верске
заједнице и грађани). Њихова првенствена улога у друштву је услужна,
васпитно-образовна, религиозна, односно пружање помоћи грађанима
у реализацији њихових права. Они нису намењени, организовани нити
опремљени да се приоритетно и професионално баве безбедношћу.
Наш савремени национални систем безбедности састоји се из више
нивоа, и то од: концепције безбедности (безбедносна стратегија и политика), која обухвата функцију, активности, послове и мере безбедности,
као и стратегију и политичко одлучивање за њихову примену на националном и међународном нивоу. Назива се још и културом националне
безбедности која се, између осталог, заснива на принципу законитости
− организовања и функционисања уз уважавање принципа, норми и
стандарда међународног и националног права, стратегијско-доктринарних докумената и професионалне етике; безбедносне структуре, коју
заправо чине носиоци, субјекти и снаге безбедности; безбедносног самоорганизовања цивилног друштва, који је пандам масовној и индивидуалној безбедносној култури и међународне сарадње у сфери безбедности.385
385

Упореди са: Стајић, Љ.: Основи система безбедности са основама истражи-
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Конкретније, да би реформисала државни сектор безбедности (а наглашавамо да реформа још увек није окончана), наша земља је, између
осталог:
1. развијала национално право у области безбедности (потписала и
ратификовала извесне међународне конвенције из области безбедности, одбране, заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, усвојила одређене материјалне и процесне законе и донела
пратеће подзаконске прописе, те усвојила стотинак стратегија
за решавање извесних проблема националне безбедности, међу
којима се издвајају Стратегија националне безбедности Републике Србије и Стратегија одбране Републике Србије);
2. започела реформу Министарства унутрашњих послова Републике Србије [тежња ка демилитаризацији полиције, јачање
транспарентности и механизама унутрашње и спољне контроле, јачање родне равноправности, реорганизација – нова организациона структура и нови сектори (међу њима и Сектор за
ванредне ситуације), донет је Закон о полицији, учествовање
у међународним мировним и хуманитарним мисијама, донет
је нови акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у МУП РС итд.]386;
3. извршила реформу безбедносно-обавештајног система (издвајање Ресора државне безбедности из Министарства унутрашњих послова у централну-аутономну обавештајно-безбедносну службу, укидање Јединице за специјалне операције Ресора
државне безбедности, доношење Закона о основама безбедносно-обавештајног система Републике Србије, доношење Закона
о Војнообавештајној и Војнобезбедносној агенцији, доношење
Закона о тајности података, формирање Савета за националну безбедност, формирање Бироа за координацију рада служби безбедности, формирање Канцеларије савета за националну
безбедност и заштиту тајних података итд.);
4. започела реформу оружаних снага (Усвојени су, а потом допуњени нови Закон о одбрани и Закон о Војсци Србије. Усвојен је сет
закона о међународној војној сарадњи. Снаге одбране учествују
у мултинационалним операцијама. Дат је конкретан допринос
јачању родне равноправности, јачању механизама унутрашње
и спољне контроле. Извршена је професионализација Војске
Србије и тежи се њеној модернизацији.);
вања безбедносних појава, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2008.
386
Видети шире у: Субошић Д., Организација и послови полиције, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2010.
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5. извршила извесне промене у правосудном систему (реорганизација правосудних органа, нови критеријуми за избор тужилаца
и судија);
6. формирала нове безбедносне субјекте [Управа за спречавање
прања новца Министарства финансија Републике Србије (тзв.
Финансијско-обавештајна служба), Агенција за борбу против
корупције];
7. формирала међуресорске подсистеме националног система безбедности које је подржала извесним законским прописима (систем за сузбијање организованог криминала, систем за сузбијање
високотехнолошког криминала, систем за сузбијање ратних
злочина, систем интегрисаног управљања државном границом
и сл.);
8. унапредила међународну сарадњу у безбедности (учлањење у
Програм Партнерство за мир, учествовање полицијских и војних јединица у међународним мировним и хуманитарним мисијама, потписивање више међународних уговора о сарадњи у
сферама одбране, унутрашњих послова и размене и чувања тајних података од значаја за безбедност, унапређење међународне криминалистичке сарадње, развој механизама полицијске
дипломатије и сл.);
9. прибегла новој концепцији националне безбедности.
Свакако, пред нашим системом безбедности су још многи изазови
и реформе, али проблеми које је неопходно што пре превазићи. Један од
озбиљнијих изазова свакако је реформа недржавног сектора безбедности.
3.4. Домети реформе недржавног сектора безбедности
Недржавни сектор безбедности постао је део безбедносне стварности Републике Србије. Напуштањем традиционалног концепта националне безбедности, уз истовремени почетак друштвено-економске
транзиције, пре свега промене доминантног облика државне и друштвене у приватну својину у привредном сектору, појавила се и потреба
да се предузећа заштите од разних угрожавања. Заштита коју је раније
ексклузивно пружала држава замењена је услугама приватних предузећа и агенција за физичко-техничко обезбеђење, од којих су многа радила илегално или „под маском” приватних детективских канцеларија.
Наведени тренд није присутан само у Србији, већ је присутан и у њеном
ширем окружењу. С тим у вези, у наредној табели се приказује упоредни
преглед полиције и сектора приватне безбедности у знатном делу Европе, с посебним освртом на државе бивше Југославије.
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Табела 2: Упоредни преглед полиције и сектора приватне безбедности у
знатном делу Европе, с посебним освртом на државе бивше Југославије387

Држава

Број
припадника
Број
Број
сектора
становника
полицајаца
приватног
(у милионима)
обезбеђења

Број
полицајаца/
Број
припадника
сектора
приватног
обезбеђења

Број
припадника
сектора
приватног
обезбеђења/
100,000
становника

Словенија

2.0

8.500

6.200

1:0,73

1/310

Хрватска

4.5

19.000

16.000

1:0,84

1/357

Србија

7.4

34.000

>28.000

1:0,82

1/379

Босна и
4.6
Херцеговина

16.000

2.000–
4.000

1:0,12

1/44

Македонија

2.0

12.000

16.000

1:1,33

1/800

Црна Гора

0.7

4.500

2.500

1:0,55

1/357

Европа
(34 земље)

594.6

2.1
милион

1.6
милиона

1:0,76

1/268

У актуелним околностима, долази до експанзије безбедносних претњи којима држава традиционално није поклањала нарочиту пажњу
(нпр., трговина људима, насиље у породици, насиље на радном месту,
родно и полно засновано насиље итд.), што је условило развој невладиних организација које су настојале да их спрече, сузбију и да помогну
жртвама. Оснивањем наведених субјеката, којих у свету има више врста, створен је нови – недржавни сектор безбедности. Реч је о систему (у
Србији је то само скуп) непрофитних (недоходовних) и профитних (доходовних) субјеката основаних од стране недржавних актера који интересентима пружају извесне безбедносне услуге. Овај сектор безбедности
се често назива и приватном безбедношћу и цивилном безбедношћу.388
Видети: Van Steden, R; Sarre, R.: Private Policing in the Former Yugoslavia: a Menace
to Society?, Varstvoslovje, Journal of Criminal Justice and Security, 12(4), Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana, 2010, pp: 424–439.
388
Првим називом се наглашава контраст јавној безбедности о којој се традиционално и првенствено старају полиција и друге безбедносне службе. Другом синтагмом се наглашава супротност традиционалном поимању националне безбедности
као заштићености државних интереса средствима војне, политичке и економске моћи.
Међутим, у првом случају није јасно да ли је реч о безбедности појединца и других
недржавних субјеката или о безбедности коју пружају субјекти ван јавног (државног
сектора). У другом случају се не прецизира да ли је реч о безбедности цивила (грађана)
или о безбедности пруженој од невојних (недржавних) субјеката. Стога је исправније
користити синтагму недржавни сектор безбедности.
387
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Непрофитни субјекти недржавног сектора безбедности су хуманитарне организације, удружења грађана, добровољна струковна удружења и слични субјекти који доприносе решавању многих безбедносних
проблема, пре свега појединаца и друштвених група, при чему не стичу
профит од корисника услуга. Заправо су псеудонедоходовни јер их често
издашно финансира неки трећи субјект (друге државе, међународне организације итд.). Најчешће се називају невладиним организацијама, при
чему представљају правна лица која се слободно оснивају и делују независно од државе (недржавна опредељеност – идејна аутономност), непрофитног су карактера и засноване су на добровољности и добротворности чланства, као и других субјеката с којима сарађују.389 Ови субјекти
безбедности често помажу грађанима да остваре нека своја права онда
када држава, због своје политике или недостатака у законодавству, то
није у могућности. Исто тако, невладине организације често указују на
одређен проблем у земљи и предлажу његово решавање.390
Неспоран је значај невладиних организација у заштити, односно
унапређењу: еколошке, здравствене и социјалне безбедности становништва; права одређених категорија жртава кривичних дела (пружање
помоћи жртвама насиља у породици, жртвама трговине људима, избеглицама, гладним и болесним лицима, жртвама оружаних конфликата,
жртвама злоупотребе власти и сл.); националног законодавства; међународне сарадње са другим државама и сличним организацијама, што
подразумева и лобирање код међународних организација да се одређени
проблеми брже реше; едукације становништва и припадника државних
органа за решавање безбедносних проблема; теоријске мисли кроз издавачку делатност итд. Неретко организују хуманитарне акције и друге добротворне манифестације, те пружају помоћ младим талентима.
Имају и запажену улогу на домаћој и међународној политичкој сцени.
То је и разлог више да се њихов утицај стави у функцију друштвених и
државних вредности и интереса.
Међутим, некада су невладине организације управо основане од
страних влада како би представљале ослонац или помоћ деловању њених субверзивних снага у иностранству. Њихови објекти су погодни за
На основу Павловић, З.: Међународне невладине организације и UNESCO, Издавачка књижарница Зорана Стојановића – Сремски Карловци и Правни Факултет –
Нови Сад, 1993, стр. 11–22.
390
„Непобитна је чињеница да многи безбедносни ризици настају као, углавном
индиректна, последица политике државних органа, неефикасности политичких институција или неодговарајуће правне регулативе. Ови недостаци су отворили простор
за појављивање невладиних организација као новог субјекта безбедности.” Michael, S.:
Улога невладиних организација у људској безбедности, Људска безбедност 2 (ур. Дулић,
Д.), Фонд за отворено друштво, Београд, 2006, стр. 192.
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шпијунске пунктове обавештајних служби, од којих су често и финансиране. Учешћем у раду и сарадњом са државним органима, неретко долазе до обавештајно-интересантних података. Њихова улога у медијском
рату и деструктивној психолошко-пропагандној делатности може да
буде велика. Исто тако, оне могу да лобирају код међународних тела и
институција за предузимање одређених мера против влада које наводно
крше људска права, пасивне су у решавању проблема и слично. Отуда и
„груба и несрећна” подела невладиних организација на „патриотске” и
„издајничке” („страноплаћеничке”).
Без обзира на поједине примере „лоше праксе”, невладине организације тренутно „попуњују рупе” у организацији и функцији државног
сектора националног система безбедности. У том смислу, докле год државе не реформишу своје системе безбедности, тако да буду способне да
одговоре свим изазовима, ризицима и претњама безбедности, њихово
постојање је не само оправдано, него и неопходно.
С друге стране, профитни (доходовни) субјекти недржавног сектора
безбедности, по принципима тржишне економије, пружају безбедносне
услуге у сферама тзв. јавне, државне и људске, па и међународне, а превасходно појединачне, енергетске, економске, информационе и еколошке, али и војне безбедности. Називају се још и приватним безбедносним
компанијама (агенцијама, предузећима). То су привредни субјекти који
су регистровани да заинтересованим физичким и правним лицима, државним институцијама, међувладиним и невладиним организацијама
пружају безбедносне услуге.
Комерцијално пружање безбедносних услуга обухвата ангажовање
„плаћеника”, војни менаџмент и консалтинг; заштиту безбедности лица и
имовине; детективску делатност и пружање других безбедносних услуга.
Приватне компаније за војни менаџмент, консалтинг и пружање војних услуга су легално регистроване агенције које послују као и друге приватне економске компаније, с тим што се ослањају на војни менаџмент.391
Запослени у оваквим компанијама, а пре свега руководиоци, најчешће су
бивши припадници елитних војних и полицијских снага који су након
Нуде широк спектар услуга: од обуке припадника разних врста приватних служби за обезбеђење лица, имовине и пословања у ванредним ситуацијама (тренажне услуге),
израде и дистрибуције оружја и војне опреме (производна делатност) и снабдевања клијената уређајима за личну заштиту и заштиту других лица, имовине и објеката (трговинске
услуге), преко пружања услуга обезбеђења у ванредним ситуацијама (службе обезбеђења),
до непосредног учешћа у оружаним сукобима у оквиру званичних оружаних снага, паравојних формација, за извођење специјалних борбених дејстава (плаћеничка војска –
најамници) и стратешког консалтинга, пројектовања и управљања борбеним дејствима,
друштвеним кризама, конфликтима и насилним превратима (најамнички војни штабови).
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окончања редовног службовања своја знања, вештине и специјалности
„понудили” приватним компанијама. Мада нам нису непознаница, овакви субјекти још увек не постоје у домаћем систему безбедности.392
Услуге заштите безбедности лица, имовине и пословања обухватају
физичко-техничко обезбеђење у редовним и ванредним безбедносним
ситуацијама. Иста предузећа истовремено врше и обуку и издају интерне лиценце за рад у овом подсектору тзв. приватне безбедности (јер у Републици Србији још увек није донет закон који регулише ту област), али
и обезбеђују заштитну опрему и уређаје. Механизми заштите субјеката
економског сектора називају се корпоративном безбедношћу.
Детективска – истражитељска делатност обухвата пружање извесних безбедносних услуга које су традиционално у надлежности полицијских служби, попут трагања за несталим лицима, проналажења
изгубљених или украдених ствари, прикупљања информација и обавештења, безбедносне (најчешће теренске) провере лица, расветљавања
кривичних дела која се гоне по приватној тужби и службеној дужности,
али и неких (веома „осетљивих” и често „нелегалних”) радњи попут тајног праћења, надзирања и снимања лица, добављања туђих пословних,
службених и економских тајни итд. Све истражитељске делатности,
генерално, могу да се класификују у тзв. „брачне истраге, породичне
истраге, парничне истраге, истраге дисциплине на раду и истраге осигурања. Конкретније, реч је о истрагама утврђивања ванбрачних веза,
нестанка члана породице, пратњи и присмотри деце, утврђивању контакта родитеља и деце када је то судски забрањено, истражне услуге у
оквиру парница, прикупљање доказа за потребе одбране оптуженог,
истраживање дисциплине на раду, истраживање оправданости захтева
за накнаду штете, утврђивање стварног имовинског стања лица итд.”393
Да се не ради о могућем, већ о актуелном и на нашим нацоналним и етничким
просторима доказаним моделима ангажовања недржавног сектора безбедности доказују
чињенице о томе да су хрватске оружане снаге и хрватска обавештајна заједница 1995.
године ангажовале америчку консултантску фирму Millitary Professional Resorses inc. –
„MPRI” (коју су 1987. године основали пензионисани официри војске САД, са седиштем
у Вирџинији), блиску Стејт дипартменту и Пентагону. Ова компанија је пројектовала
„Олују” 1995. године, односно стратегију напада на српске положаје и насеља, извршила одабир и набавку оружја за реализацију операције и излобирала подршку највиших
америчких званичника хрватском државном руководству и оружаним снагама. Такође,
1999. године обучавали су припаднике тзв. Ослободилачке војске Косова, а касније
пројектовали тзв. Косовске снаге безбедности које су формиране почетком 2009. године.
Из изјаве Милисава Секулића, генерала Војске Српске Крајине за РТС 1, 4. августа 2008.
године; „Армије плаћеника тренд у свету”, 24 сата од 18. октобра 2007.
393
Кесић, З.: Место и улога недржавног сектора у контроли криминалитета
(магистарска теза), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2008, стр. 61–63.
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Овлашћења која имају „приватни детективи”, у земљама у којима је то
законски нормирано, што у Републици Србији још увек није случај, рестриктивнија су у односу на овлашћења полиције.
У земљама глобалног Запада и Севера, многи послови безбедности
поверени су недржавном сектору. Исти тренд, у извесној мери, прати се
и у Републици Србији. Реч је, пре свега, о пословима обезбеђења лица,
имовине и пословања; портирској служби; техничкој заштити; контроли приступа објектима и кретања у објектима; заштити тајних података;
примени локалног законодавства на основу уговора са локалним властима; приватним заводским установама за извршење кривичних санкција. У неким земљама недржавни сектор безбедности има овлашћења
да истражује одређене безбедносне проблеме који су традиционално у
надлежности државног сектора безбедности, попут: истраживања превара и сумњивих финансијских трансакција; криминалистичких истрага и истрага прошлости запослених; заштите здравља и безбедности запослених; затворске службе и транспортовања затвореника; превенције
криминала против корпорација; интерних истрага; обезбеђења лука,
аеродрома, резиденцијалних објеката и комерцијалних установа; безбедности паркиралишта; реаговања у случајевима алармирања провала;
кућних патрола; надгледања безбедности саобраћаја; истрага саобраћајних незгода; истраживања крађа моторних возила и других видова угрожавања имовине и лица за рачун осигуравајућих друштава; обезбеђења
транспорта новца, злата и других вредности; заштите од пожара; детективске делатности; електронског и видео надзирања објеката и отвореног простора; одржавања реда на јавним скуповима (редарска служба)
итд. Најзад, многе безбедносне компаније штите безбедност дипломата и највиших представника државне власти (па и председника држава), обезбеђују државне границе, пружају извесне безбедносне услуге
министарствима одбране, унутрашњих и спољних послова, економије,
енергетике.394
Приватне безбедносне компаније су и заштитник слобода и права
клијената које могу да угрозе криминалци, сличне компаније или службе
безбедности. Клијентима се пружају услуге контраобавештајне заштите од неовлашћеног праћења или пресретања комуникација, уклањања
прислушних уређаја и видео-уређаја за праћење, заштите при кретању и
обављању пословних трансакција, спречавања интрузивног обавештајног рада усмереног према њима итд.395
Murray, T.; McKim, E.: Полиција и сектор приватне безбедности: Шта доноси будућност, Безбедност, број 4, МУП РС, Београд, 2003, стр. 635–646; Савић, А.,
Стајић, Љ.: Основи цивилне безбедности, USEE, Нови Сад, 2006, стр. 53.
395
Фатић, А.: Приватне безбедносне компаније, Ревија за безбедност – стручни
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Инострани трендови у организовању и функционисању недржавног
сектора безбедности (о којима је било речи) све више постају део безбедносне стварности Србије. Међутим, иако су с почетка новог миленијума
формирани Српско удружење предузетника у приватној безбедности
и Удружење приватног обезбеђења (УПО) при Привредној комори Србије, наш недржавни сектор безбедности још увек не функционише као
систем. Један од главних разлога је правна недефинисаност и нерегулисаност. Истовремено, функционише без нарочито уређене везе са државним сектором безбедности, с којим нема дефинисану сарадњу у реализовању функције безбедности. То је обесхрабрујуће, имајући у виду
то да услуге недржавног сектора у свету све више постају алтернатива
државном сектору безбедности у заштити приватних, али и јавних – државних, па и међународних и глобалних интереса и вредности.
Укидањем Закона о основама система самозаштите из 1973. и
1986. године, створен је правни вакум за оснивање и деловање приватних безбедносних компанија. Од тада се примењују прописи о оснивању
приватних предузећа, кривично законодавство, кривичнопроцесно
законодавство, законодавство из области оружја и муниције, безбедности саобраћаја, полиције итд. Непостојањем закона којим се уређују
оснивање, организација и функције субјеката недржавног сектора безбедности, и непостојање специјализованих механизама и тела за његову контролу, стварају се могућности за разне злоупотребе, пре свега за
корупцију, нелојалну конкуренцију на тржишту безбедносних услуга и
(ин)директно учешће у криминалним радњама што се, у крајњем случају, рефлектује на безбедност грађана и државе.
Непостојање јасне законске регулативе и ефикасне контроле недржавног сектора безбедности ствара велике могућности за незаконито деловање појединаца, па и правних лица из овог сектора. Неспорно је да су
неке агенције за приватно обезбеђење у власништву појединаца који су
директно или индиректно повезани са организованим, привредним и еколошким криминалом. Такве агенције су често у функцији пружања услуга
обезбеђења лицима из криминалне средине, односно служе као „средство
за вршење неких кривичних дела” попут уцена, изнуда, претњи, рекетирања, отмица итд.396 Посебно је осетљиво питање ангажовања бивших, а
неретко и активних припадника националног система безбедности, пре
часопис��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
о корупцији и организованом криминалу, број 4, Центар за безбедносне студије, Београд, 2007, стр. 11.
396
Рељановић, М.: Приватне снаге обезбеђења, Борба против организованог
криминала у Србији – Од постојећег законодавства до свеобухватног предлога реформе, Институт за упоредно право Београд и Одсек за упоредно и кривично право Универзитета у Фиренци, UNICRI, Београд, 2008, стр. 78–79.
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свега полицијских и војних службеника. Поседовање стручних знања и
вештина, психофизичких способности, искуства са ратишта и у раду са
законским преступницима, службеног оружја, легитимације и значке,
службене униформе, познанства у државном сектору безбедности, али и
упоришта у криминалном миљеу, приступ базама података одређених државних органа, приступ извесним савременим техничким средствима за
надзор над лицима итд., полицајце посебно препоручује за ангажовање
у овом сектору. Осим што су неспојиви са службеном дужношћу, такви
поступци често имају обележја неких кривичних дела, попут злоупотребе
службеног положаја, одавања службене тајне, непријављивања извршеног кривичног дела или лица као извршиоца дела итд. Они су, неретко, и
у улози посредника или курира који превозе дрогу, оружје, кријумчарене
мигранте, цигарете, нафту и слично, или су непосредно обезбеђење „мафијашких босова”. Тако чувари националне безбедности делују против
националних и друштвених интереса.
Проблем правне нерегулисаности организације и функције недржавног сектора безбедности често се везује за деловање лобистичких група
преко којих се „саботира” скупштински рад. Крајњи мотив је искључиво
финансијски, односно онемогућавање праћења, контроле и опорезивања
капитала стеченог пружањем безбедносних услуга.397 Хипотетички, уколико у Србији тренутно ради „само” око тридесет хиљада припадника
недржавног сектора безбедности и да просечна обука једног од њих кошта око две стотине евра, обука тог броја активних припадника приватних безбедносних предузећа у Србији коштала би шест милиона евра.
Истовремено, годишњи обрт приватних предузећа за обезбеђење у Србији 2001. године износио је око десет милиона евра, а 2003. године око
двадесет шест милиона евра.398
Наведени проблеми треба да буду решени доношењем нових закона о
приватном обезбеђењу и детективским делатностима (још увек се ради о
нацртима, окончана је јавна расправа, а као прилози њој, објављују се коментари закона).399 Доношењем наведених закона, поново ће се у РепубМото полиције је „Служити и штитити”, док је мото приватне безбедности
„Штитити и зарађивати”. Meško, G.; Sotlar, A.: The relationship between public and private
security sectors in Slovenia-from coexistence towards partnership, Varstvoslovje, Journal of
Criminal Justice and Security, 11(2), 2009, pp: 269–285.
398
Петровић, П.: Контрола и надзор приватног сектора безбедности, Ревија за
безбедност – стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, број 5, Центар
за безбедносне студије, Београд, 2008, стр. 21.
399
Петровић, П,; Милошевић, М.; Унијат Ј.: Приватна безбедност - потенцијална претња по безбедност грађана?, Коментари на Нацрт закона о приватном обезбеђењу и Нацрт закона о детективским делатностима, Београдски центар за безбедносну политику, Београд, април 2011.
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лици Србији успоставити правни основ обављања наведених делатности.
Уједно, правни вакум који је постојао од 1993. године и укидања Закона о
друштвеној самозаштити тиме треба да буде превазиђен. Нацртима наведених закона уређени су рад правних и физичких лица која су регистрована за послове приватног обезбеђења и за детективске послове, услови
за њихово оснивање, као и начин пословања и надзора над њиховим радом. Поред тога, МУП РС, као предлагач наведених закона, нацрте закона
учинио је доступним јавности крајем октобра 2010. године, а почетком
новембра 2010. године у сарадњи са Удружењем приватног обезбеђења
при Привредној комори Србије организована је серија округлих столова,
чиме је била отпочета стручна јавна расправа, која је завршена средином
новембра 2010. године.400 Како та расправа још увек траје, јер закони нису
усвојени током 2011. године (како је било планирано и очекивано) закони су у форми нацрта и тек предстоји њихово усвајање, доношење подзаконских аката и њихова примена, остаје нам да криза недржаног сектора
безбедности у Републици Србији буде анализирана између осталог и евалуацијом примене разматраних прописа.
У Републици Србији присутна је неспорна потреба да државни и недржавни сектор безбедности успоставе партнерске односе у решавању
проблема безбедности људи и државе. Упоредо са доношењем Закона,
требало би развијати безбедносну, професионалну и пословну културу
припадника недржавног сектора безбедности, првенствено руководећег
кадра. Истовремено, морају се унапредити механизми заштите људских
слобода и права од „задирања у приватни живот грађана”, као прворазредних вредности које се поштују при остваривању циљева недржавног
сектора безбедности. Поштовање тих вредности у извесној је контрадикторности са дохотком (профитом), као основним покретачем власничких структура у области недржавног сектора безбедности, међутим,
то је професионални изазов са којим ће наведени субјекти морати да се
суоче, у циљу његовог превазилажења.
3.5. Потребе за новим приступом безбедности на локалном подручју
Локална заједница се, преко органа локалне самоуправе, традиционално стара о функционисању државе на њеном микро нивоу (општине),
а од ефикасности друштва на најнижем нивоу зависи и функционисање
целе државе.401 Са системским променама у друштву и с преношењем све
Исто, стр. 2.
Локална самоуправа је облик одлучивања и управљања локалним заједницама, на ужој територији, непосредно од стране њених становника или преко њиховог
представништва које они непосредно бирају и других локалних органа. У Републици
400
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већег броја надлежности државе на локални ниво, локална заједница и
самоуправа добијају све важнију улогу у друштвеном и државном животу. Један број проблема које је раније решавала искључиво држава, сада
захтева активно учешће грађана и локалних структура. Проблем очувања
и унапређења безбедности је један од њих. Њихова улога у реализацији
функције безбедности све више се огледа, између осталог, у: доношењу
прописа којима се штите вредности и интереси локалне заједнице; омогућавању несметаног функционисања јавних служби; унапређењу безбедности саобраћаја; унапређењу хигијене јавних површина, здравствене
безбедности становништва и еколошке безбедности; организовању градских инспекција; унапређењу социјалне и очувању социјеталне безбедности; заступању интереса грађана код виших нивоа власти; сарадњи са
другим локалним заједницама у земљи и иностранству итд.
Ефикасност реализовања функције безбедности на локалном нивоу
условљена је његовим бројним „погодностима”: људи у локалној заједници сами дефинишу своје потребе, вредности и интересе. Зато су и лично
мотивисани да их достигну, унапреде и заштите; у томе су упућени једни
на друге и на службе локалне заједнице; ефикаснија је идентификација
и праћење безбедносно-интересантних појава, а тиме и бржа реакција
на проблеме; сарадња грађана и институција је лакше остварива и успешнија, нарочито кроз програме и пројекте који одговарају потребама
локалне заједнице и у интересу су чланова заједнице; лакши је ангажман расположивих (финансијских, просторних, кадровских, институционалних и других) ресурса; веће су могућности унапређења масовне
безбедносне културе итд.
Локална заједница располаже извесним ресурсима који су у функцији безбедности, или се могу ставити у њену функцију: људску инфраструктуру (пријатељске, познаничке, суседске, колегијалне и друге везе
људи); друштвену инфраструктуру (расположивост неге, васпитања и
образовања); техничку инфраструктуру (водоводна, канализациона,
телекомуникациона, електрична итд.); економску инфраструктуру и
инфраструктуру правила и одлука (друштвених, религијских, правних,
судских, политичких итд.)402. С обзиром на ове ресурсе, локалним самоуправама се данас поверавају и извесне дужности на пољу заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама. Реч је о више функција безбедСрбији, то су општине. Њих треба разликовати од округа који су непосредно везани
за државу и представљају подручје на којем се обављају одређени послови државне
управе ван седишта министарстава. Марковић, Р.: Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 1995, стр. 496–497.
402
Kapuy, K.: Значај локалног нивоа за људску безбедност, Људска безбедност 2
(ур. Дулић, Д.), Фонд за отворено друштво, Београд, 2006, стр. 216.

284

ности, и то: нормативној (доносе одлуке, планове и програме за примену мера заштите и спасавања); организационој (организују и опремају јединице цивилне заштите); финансијској (финансирају развој, изградњу
и извршавање задатака заштите и спасавања, развој цивилне заштите и
спровођење мера и задатака цивилне заштите на својој територији); логистичкој (помажу и подржавају субјекте и снаге заштите и спасавања
и цивилне заштите) и процењивачкој (процењују могућности наступања
ванредних ситуација).403
На пример, градоначелник Београда је крајем 2010. године, на основу закључка Скупштине града Београда, именовао чланове Радне групе за
утврђивање приоритета за повећање безбедности људи и имовине у граду
Београду. Радна група је на основу мултиметодског сагледавања безбедносне ситуације сачинила листу предлога за унапређење стања безбедности у Београду (нпр., формирати Савет за безбедност града Београда,
израдити Стратегију за безбедност града Београда, унапредити степен
безбедносне културе ученика у Београду, едуковати наставно особље основних и средњих школа за унапређење безбедности ученика у школским
објектима, унапредити безбедносну културу грађана Београда превентивним мерама информативног карактера и основати информативни SOS
сервис, унапредити противпожарну заштиту стамбених и других објеката, унапредити сарадњу града Београда са мрежом недржавних агенција
за пружање безбедносних услуга, унапредити сарадњу градских органа и
служби са Полицијском управом за град Београд итд.).404
Даље, не треба занемаривати ни потцењивати могућ допринос субјеката
недржавног сектора безбедности у локалној заједници. Наиме, они су у идеалној позицији да учествују или да посредују у реализовању различитих стратегија безбедности у локалној заједници, кроз извесно полицијско деловање.
Ова функција безбедности је изузетно развијена на Западу, где је познатија
као полисинг. Реч је о социјалној функцији различитих институција, установа, органа и удружења с циљем осигуравања безбедности и социјалног реда
у одређеној средини, и то мерама и активностима које су примерене тако постављеном циљу. Разликује се од знатно ширег концепта формалне и неформалне социјалне контроле који укључује готово све што доприноси (директно или индиректно) одржању социјалног реда и мира (од државних служби
безбедности и правосуђа до школа, удружења родитеља, цркве, омладинских
клубова, медија итд). То је један од аспеката социјалне контроле који објеВиди чл. 15 Закона о ванредним ситуацијама, Службени гласник РС, број 111/2009.
Извештај са закључцима и предлозима Радне групе упућен је градоначелнику
и Скупштини града на усвајање, а потом и градским службама на реализовање. О градским и општинским телима за безбедност опширније, у – Сигурне заједнице у Јужној
Србији – Приручник за безбедност у заједници, ОЕБС, Atos Consulting, 2007.
403
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дињује системе надзора, комбиноване са претњом санкцијама у случају нарушавања социјалног реда, са превасходним циљем да се социјални ред одржи
безбедним од спољашњег и унутрашњег угрожавања.405
Најзад, не сме се занемарити ни улога појединца у остваривању безбедности у локалној заједници, а тиме и националној безбедности. Како је безбедност у локалној заједници потреба свих који у њој живе, тако и сви морају
да буду партнери у креирању и реализацији локалне безбедносне политике,
односно у дефинисању безбедносних потреба, могућности и начина њиховог
ангажовања. Тиме се осигурава дугорочно стварање жељеног стања безбедности. Нови облици угрожавања знатно отежавају рад државних снага и захтевају лично ангажовање грађана у унапређењу стања безбедности.
Појединци морају да утичу једни на друге у успостављању и прихватању
одређених вредности и у инкорпорирању безбедносне културе у општу
културу. То се постиже комуникацијом и разменом знања и искустава из
области заштите и унапређења физичке, имовинске, здравствене, економске, еколошке и других видова безбедности. На крају, грађани имају посебна
права и дужност у одбрани земље, првенствено да извршавају војну, радну
и материјалну обавезу, односно да учествују у цивилној заштити, у складу
са законом, одлукама надлежних органа и плановима одбране, или да буду
распоређени на друге дужности од значаја за одбрану.406
3.6. Проблеми у функционисању националног система безбедности
Републике Србије
Квалитет функционисања националног система безбедности директно је или индиректно условљен многим макро и микро, објективним и субјективним факторима. Постигнути резултати неретко нису у
складу са безбедносним интересима и циљевима, што наводи на закључак о постојању извесних организационих и функционалних проблема у систему безбедности. Међутим, наша земља у томе није изузетак:
реч је о стању у каквом се налази већина система безбедности земаља
у политичкој и економској транзицији. Чак и најразвијенији системи
безбедности богатих држава имају сличне проблеме.
Без претенциозности да наведемо и у немогућности да детаљно образложимо све факторе квалитета функције националне безбедности,
поменућемо само оне доминантне и најизраженије у безбедносној пракси. Реч је о проблемима:
Кесић, З.: Исто, стр. 29.
Види чл. 47–61 и 76 Закона о одбрани, Службени гласник РС, број 116/2007,
као и Закон о војној, радној и материјалној обавези, Службени гласник РС, број 88/2009
са каснијим изменама и допунама.
405
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– спознаје безбедносних изазова, ризика и претњи и њихових последица, о којима се неретко сазнаје тек када њихове последице
постану тешко поправљиве, односно када поприме размере због
којих нас критикује међународна заједница. И поред тога, о многим од њих се недовољно зна, често се не разликују од сличних
безбедносних проблема, а последице се не сагледавају у потпуности. Разлог томе је и недовољна развијеност теоријске мисли
о савременим изазовима и претњама безбедности, и скроман научно-истраживачки рад који је у зачетку;
– признања да извесни безбедносни проблеми постоје. О многим
проблемима се често ћути, чиме се крије немоћ државних органа
да унапреде стање безбедности. Руководство субјеката безбедности не жели да призна постојање безбедносних проблема из
своје надлежности. Тиме би признало немоћ да их контролише,
довело у питање оправданост статуса руководилаца и оправданост издвајања великих буџетских средстава за њихов рад. Непризнавање да проблем постоји узрокује пасивност према његовом решавању;
– испољавања воље да се безбедносни проблеми превазиђу. Један од
начина јесте и њихово идентификовање стратегијским актом.
Иако смо до сада усвојили више од стотинак стратегија, за њихову реализацију нема средстава;
– објективног сагледавања актуелног стања и безбедносног процењивања трендова појединих безбедносних проблема. То захтева ангажовање обученог кадра, који применом одговарајуће
методологије истраживања, на основу непосредних и посредних
индикатора креира слику о обиму, структури и ефектима појединих изазова и претњи безбедности на нивоу земље и одређених региона, у времену садашњем и будућем. У нашој земљи не
постоје прецизни подаци о стању (обиму и штетности) многих
безбедносних проблема. Често су и подаци разних субјеката безбедности о истим појавама и за исте периоде различити. У њиховој анализи не иде се даље од статистичке обраде података, при
чему су индикатори само званично регистровани случајеви појединих угрожавајућих појава. Затим, није приметно упуштање у
било какве процене и прогнозе њиховог даљег развоја407;
407
Један од главних разлога за то су, поред мањка стручног кадра и шаблонизма
у обради података, и сталне полемике између научних радника и јавних службеника (тзв. „теоретичара” и „практичара”). Њихова енергија усмерена је ка „самопромоцији” доказивањем нестручности друге стране, уместо ка заједничким напорима да се
проблеми превазиђу. Последица тога је да процене о стању многих безбедносних проблема и њиховом даљем развоју пишу тзв. страни експерти, експерти међувладиних и
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– недовољне развијености научно-истраживачког и васпитнообразовног рада. Свестрано и објективно сагледавање етиолошких, феноменолошких, виктимолошких и последичних
димензија многих изазова и претњи безбедности кроз шири
интердисциплинарни, милтидисциплинарни и компаративни научни приступ неопходно је за конципирање политике и
стратегије безбедности. Међутим, код нас је научно-истраживачки рад о многим безбедносним проблемима још је у зачетку.
Приметно је да се њиме у доброј мери баве лица са недовољним квантумом знања, која се често „форсирају и промовишу”
у научној и стручној јавности. У погледу васпитно-образовног
рада, породица и школа још увек не улажу довољно напора на
спречавању виктимизације младих;
– недовољне развијености међуресорске координације рада субјеката безбедности. Овај проблем испољава се изостанком ваљане
координације, што је последица мањка ваљане комуникације
међу субјектима на истом нивоу организационе хијерархије,
што успорава брзину и квалитет рада.
– присуство грешака у структуирању одговорности. Неретко се
догађа да за решавање одређених безбедносних проблема није
нико одговоран (непостојање надлежности), односно да је одговорно више субјеката (преклапање надлежности), да неко
има вишак права, а мањак одговорности и обрнуто, да има вишак одговорности, а мањак права (несразмерна одговорност), а
присутне су и појаве неусмерене одговорности, расипања одговорности и колективне одговорности;
– несавршености унутрашњег законодавства. С једне стране, проблем је непостојање извесних прописа, што је главна препрека ефикаснијој реакцији система безбедности. С друге стране,
евидентни су нови прописи који се доносе у таквом обиму и
таквом брзином да их је готово немогуће ефикасно спровести.
Најзад, рад Народне скупштине је често у „кризи” због многобројних опструкција појединих политичких струја;
– неразвијености приступа решавања појединих сродних безбедносних проблема кроз јединствен институционализовани национални оквир. То се постиже нормативним прецизирањем
надлежности више субјеката безбедности (мултисекторски
међународних невладиних организација, а на основу извештаја, података и процена
активиста невладиних организација сумњивих стручних квалификација и мотива. Наравно, ово не треба схватити као правило и не односи се на све субјекте владиног и
невладиног сектора, али је честа пракса.
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приступ) без тзв. „преклапања надлежности и постојања ничијих надлежности”408;
– недовољно развијеног, компетентног и савесног невладиног
сектора. Известан број невладиних организација је донекле
решио многе безбедносне проблеме што држава није умела
или није знала да је то у њеној надлежности. Међутим, решавање многих безбедносних проблема постало је својеврстан
„бизнис”, у који се упуштају некомпетентни појединци и организације. Посебан проблем је и непостојање закона о невладиним организацијама;
– недовољних финансијских средстава, због лоше економске ситуације у којој се земља налази;
– недовољно развијене безбедносне културе. Њен незадовољавајући
ниво развијености захтева озбиљније напоре породице, васпитнообразовног система и субјеката безбедности у едукацији појединаца, који се све више морају ослањати на самоедукацију.409

4. ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ПРОМЕНЕ КОНЦЕПЦИЈЕ
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Концепцију националне безбедности условљава више детерминанти: култура националне безбедности, политика националне безбедности,
стратегија националне безбедности, агенда националних интереса, агенда
националних претњи и моћ државе. Осим тога, саставни део концепције
националне безбедности је и национални систем безбедности.
У државама реалсоцијализма, па тако и у нашој држави, политику националне безбедности, као „праксу доношења ваљаних одлука о потезима
које ваља повући не би ли се заштитиле и унапредиле виталне националне
и државне вредности и интереси”, традиционално су креирали највиши
политички ауторитети државе. Такав модел је био одржив у условима једнопартијског система и државно-безбедносног изолационизма Међутим,
у условима вишепартијског система, развијеније демократије, ширег спектра људских слобода и права, глобализације, развијенијег међународног
интеракционизма и сарадње и тенденција евроатлантских интеграција,
Добар пример за то су конципирање система државних органа за супротстављање организованом криминалу, високотехнолошком криминалу, трговини људима,
природним и техничко-технолошким акцидентима и слично, али је таквих примера
нажалост мало.
409
Опширније, у – Мијалковић, С.: О кризи националног система безбедности
Републике Србије, Ревија за безбедност – стручни часопис о корупцији и организованом криминалу, број 5, Центар за безбедносне студије, Београд, 2007, стр. 41–45.
408
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такав модел културе националне безбедности је једноставно неодржив.
Ово тим пре што савремени концепт националне безбедности захтева ангажовање читавог спектра државних, недржавних и међународних актера у заштити националних вредности и интереса, али и што су у оквиру
облика међународних интеграција којима се тежи већ развијени извесни
типови култура националне безбедности.
Настојећи да прате ове тенденција, државе бившег реалсоцијализма
почињу да доносе разне документе доктринарно-политичког карактера
којима настоје да заштите виталне државне и националне вредности и
интересе. И Република Србија увелико прати тај тренд. Реч је о серији
стратегијских докумената којима се директно (стратегија националне
безбедности, стратегија одбране, стратегија супротстављања организованом криминалу, тероризму, корупцији итд.) или индиректно (стратегија смањења сиромаштва, стратегија економског развоја, стратегија развоја локалне заједнице итд.) унапређује национална безбедност. Овакви
документи би, кроз операционализацију акционим плановима, требало
да буду основ за дефинисање бројних стандарда (минимума квалитета)
и процедура (низа међусобно зависних фаза којима се обавља одређени
посао) за превенцију и сузбијање претњи националној безбедности.
Агенда националних интереса представља „листу” националних
приоритета у достизању, несметаном уживању, развоју и заштити националних вредности. Реч је о динамичној категорији националног система безбедности, која је условљена националном, а неретко и међународном политиком.
Агенда безбедносних изазова, ризика и претњи представља „листу”
појава угрожавања безбедности које су (потенцијално или реално) усмерене ка одређеном референтном објекту. У том смислу, могуће је разликовати агенду изазова, ризика и претњи по безбедност појединца,
људску безбедност, друштвену безбедност, националну, међународну и
глобалну безбедност. Они зависе од актуелне и предстојеће безбедносно-политичке ситуације, али и од фактора нељудског порекла – природе и техничко-технолошких чиниоца. Агенда националних интереса и
агенда националних претњи саставни су део стратегије националне безбедности а, кроз безбедносну политику њихове заштите, и део културе
националне безбедности.
Република Србије је после демократских промена донела многе стратегије у различитим областима. Осим што испуњава бројне међународне
обавезе, држава тиме настоји да реши актуелне безбедносне проблеме.
„Најслабија” у тим процесима је организациона карика која се испољава
у недостатку средстава за њихово доследно спровођење (материјално290

финансијска компонента), као и неразвијеношћу механизама за континуирани и корективни мониторинг и евалуацију (кадровско - стручна
компонента). Стога, уколико у скорије време они не буду успостављени,
постоји бојазан да поједине стратегије остану „мртво слово на папиру”,
проблеми нерешени, а безбедност нарушена.
4.1. Алтернативне културе националне безбедности
Дубоке друштвене промене у економској, социјалној, правној, политичкој и моралној сфери живота светског, па и нашег друштва током
последњих неколико деценија створиле су нове околности у којима се
одвијају догађаји од значаја за националну безбедност. Осећај небезбедности никада није био јачи иако организација, функција и системи безбедности никада нису били развијенији. Државе су морале да промене
своју концепцију националне безбедности, посебно државе реалсоцијализма које су прихватиле савремени концепт националне безбедности.
То је подразумевало и изградњу нове културе националне безбедности.
Многе државе, међу којима и наша, по први пут су израдиле стратегије
националне безбедности. То је, између осталог, било подстакнуто и прихватањем нове политичке и безбедносне културе, засноване на демократским вредностима и тековинама евроатлантских интеграција.
Генерално, безбедносна култура је понашање којим се ствара безбедност или доприноси безбедности, односно понашање којим се не угрожава или не доприноси угрожавању безбедности. Конкретније, безбедносна култура је скуп усвојених ставова, знања, вештина и правила из
области безбедности, испољених као понашање и процес рада, о потреби, начинима и средствима заштите личних, друштвених, националних
и међународних вредности од свих извора, облика и носилаца угрожавања без обзира на место или време њиховог испољавања410.
Безбедносна култура је понашање вођено свешћу о неопходности
супротстављања појавама угрожавања безбедности, и то: отклањањем
етиолошких фактора; самосталном акцијом против актера угрожавања,
уколико се тиме не угрожава сопствена безбедност или безбедност других; благовременим алармирањем релевантних субјеката безбедности;
самосталном акцијом или алармирањем субјекта безбедности који ће
спречити настанак последице, ублажити, отклонити или онемогућити
развој настале штетне последице, као и што ефикасније ревитализовати
нападнуте вредности.
410
Стајић, Љ.; Мијалковић, С.; Станаревић, С.: Безбедносна култура, Драганић,
Београд, 2005, стр. 29–30.
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У односу на порекло и на носиоце, безбедносна култура може да се
подели на индивидуалну (безбедносна култура појединца, односно микроколектива попут породице, суседства), масовну (безбедноснa културa друштва), професионалну (безбедносна култура која је својствена
професијама), организациону (безбедносна култура која је својствена појединим организацијама), културу националне безбедности, а у
проширеном контексту и на културу међународне (однос међународне
заједнице према безбедности међународних региона) и глобалне безбедности (однос човечанства према својој – планетарној безбедности).
Kултуру националне безбедности чине синергични ефекти411 свих
наведених нивоа безбедносне културе у заштити националних и државних вредности и интереса. Реч је о моделу националне безбедносне политике, тј. упрошћеној слици односа националних власти према структурној позицији државе у међународном систему, пре свега из аспеката:
субјективног разумевања објективних претњи по националну безбедност (перцепције претњи по националну безбедност), инструмената
идентификовања тих претњи и склоности и способности ка унилатералном или мултилатералном деловању. Одређују је четири детерминанте: поглед државе на сопствено окружење; национални идентитет; инструменталне преференције и интеракцијске преференције. Државе са
различитим безбедносним културама теже ће се сложити око тога шта
чини претњу и око адекватних средстава за њихово ублажавање. Два су
доминантна типа културе националне безбедности: пост-вестфалски
модел који доводи до међународне сарадње у безбедности, и вестфалaска варијанта која може (а не мора) да је омета412.
Култура националне безбедности је саставни део националног идентитета, јер представља јединствен однос државе и друштва према њиховој безбедности (национални безбедносни идентитет). Укратко, то
је специфичан модел – стил (само)заштите државе. Степен њене развијености истовремено репрезентује и укупни културни и демократски
ниво појединих држава и друштава. Култура националне безбедности се
манифестује кроз политику и стратегију националне безбедности, које
су детерминисане бројним стратегијским документима и политичким
одлукама.
Синергија је додатни ефекат рада који је последица организације и организованости (степена повезаности организационих елемената), а не додатних материјалних улагања у организацију (Субошић, Д.; Даничић, М.: Безбједносни менаџмент – организација и одлучивање, Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука, 2012).
412
Kirchner, E. J. & Sperling, J. (eds.): National Security Cultures – Patterns of Global
Governance, Routledge, London and New York, 2010, стр. 11–13. Табела је прилагођена из
истоимене књиге, стр. 12.
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Табела 3: Културе националне безбедности
Детерминанте културе националне Вестфалске државе
безбедности

Пост-вестфалске
државе

Односи се на
консензус елита
о потчињености
динамици
међународног
система, значај и
одрживост државног
суверенитета
и одређење
безбедносних
претњи.

Компетитивни
међународни
систем заснован
на сувереној и
територијалној
држави;
међудржавна
интеракција је у
великој мери „нулта
сума”

Кооперативни
међународни систем
са либералнијим
односом државе
према суверености
и територији;
потенцирање
на благостању;
изражена
међудржавна
интеракција

Идентитет

Начин на који
националне елите
дефинишу vis-a vis
спољашњи свет

„Егоистично”
одређивање
националних
интереса и
дефинисање
нације супротно
„некој другој”
која представља
егзистенцијалну
претњу

Денационализација
националног
интереса;
национално је
уграђено у шире
колективно „МИ” пре
него у супротност
„неком другом”

Инструменталне
преференције

Преферирани
инструменти
државне политике
који могу да се
ослањају на „тврду”
или на „меку” моћ
државе

Реалистични
извори моћи,
нарочито ослањање
на принудне
инструменте
државне политике

Директна и
индиректна
институционална
моћ, преферирање
ка ослањању на
преговарачке
инструменте
државне политике

Преферирање ка
унилатерализму,
до условног и
привременог
билатерализма или
мултилатерализма

Преферирање ка
мултилатералној
сарадњи унутар
институција, до
негирања суверених
прерогатива са
циљем оснаживања
институционалних
пре него
националних
активности

Поглед на
спољашње
окружење

Интеракцијске
преференције

Преферирање ка
унилатералној,
билатералној или
мултилатералној
сарадњи у решавању
безбедносних
претњи

Култура националне безбедности умногоме је одређена националним циљевима и интересима. Национални циљеви и интереси указују
на то „шта треба достићи, чему тежити и шта сачувати (ако је већ оства293

рено)”. Акциона и управљачка компонента у реализовању националних циљева назива се националном (економском, војном, технолошком,
образовном... безбедносном... итд.) политиком. Зато озбиљне државе
не препуштају случају унапређење националне безбедности и ефикасно
супротстављање изазовима, ризицима и претњама држави и друштву, већ
стратешки планирају и организују субјекте, снаге, мере, послове и активности националног система безбедности, и ослањање на механизме међународне помоћи и сарадње.
4.2. Избор политике националне безбедности
Свака политика, па и безбедносна, јесте „уметност владања”. Безбедносна политика је управљачка и конкретна делатност политичких
субјеката, усмерена ка достизању што вишег степена националне безбедности413. То је скуп правила у складу са којима се безбедност разлучује
од небезбедности, те помоћу којих се специфичним дејствима (мерама и
активностима) небезбедност пригушује на рачун безбедности414. У ширем смислу, чини је више националних политика: спољна, одбрамбена,
економска, социјална, еколошка, здравствена, енергетска, образовна и
друге политике, којима се реализују тзв. посебне државне стратегије.
Политика националне безбедности је владин приступ безбедности,
њена очекивања и напори ка њиховом достизању. Укључује крупне одлуке у безбедносном сектору које утичу на спољну и унутрашњу безбедност државе и друштва. Заснива се на извесном прихваћеном доктринарно-практичном приступу безбедности, а развија се у оквиру
међународног и националног права и политичко-стратегијских докумената. Није утемељена само на схватању потреба и приоритета националне безбедности; на њу утичу и разни спољни чиниоци, притисци и
обавезе. Стога је динамична и подлеже сталном преиспитивању.415 Безбедносна политика креира стратегију националне безбедности; истовремено, њен је продукт, али и средство њене реализације.
Начелно, два су приступа креирању безбедносне политике. Први је
одређен локацијом безбедносног проблема (држава, друштво, групе) и
инструментима њиховог решавања (принуда или преговори).416 КомбиAnžič, A.: Varnostni sistem Republike Slovenije, Časopisni zavod Uradni list
Republike Slovenije, Ljubljana, 1997, стр. 38.
414
Стајић, Љ.: Основи система безбедности са основама истраживања безбедносних појава, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2008, стр. 21.
415
Parliamentary Oversight of the Security Sector – Principles, mechanisms and
practices, DCAF–Inter-Parliamentary Union–CCMR, Belgrade, 2000, стр. 27.
416
Видети шире у: Иваниш Ж.; Субошић Д.: Безбедносно преговарање: стратегијски и тактички аспекти, Факултет цивилне одбране, Београд, 2006.
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новањем ових варијабли добија се шест типова безбедносних политика, и то: политика решавања међудржавних сукоба; политика решавања
унутардржавних конфликата; политика спречавања криминализације
националне економије; политика избегавања колапса слабих или пропадајућих држава; политика институционализације демократских норми и институција на регионалном нивоу и политика изградње ефективног система регионалне политике. Ове безбедносне политике неретко
се преклапају и комбиновано спроводе, јер је и безбедносна ситуација
често скопчана са више безбедносних проблема.
Други приступ безбедносној политици заснива се на институционалном и нормативном оквиру којим се подржавају мултилатералне
мировне мисије, мировне операције и операције наметања мира у преконфликтним и пост-конфликтним регијама. Он има бројне добре стране, али искључује интерне функције безбедносне политике усмерене
ка цивилном друштву. Таква безбедносна политика има две функције
– изградња институција и решавање конфликата, и обухвата два сета
инструмената – преговоре (економија, политика и дипломатија) и принудна средства (војно интервенисање и полицијске активности). Генерално, постоје четири доминантна типа безбедносне политике, и то: политика осигураности, усмерена ка пост-конфликтној реконструкцији и
изградњи поверења страна у сукобу, најчешће механизмима полицијске
делатности и пограничних послова, пост-конфликтног мониторинга и
помоћи у економској реконструкцији; политика превенције, контролом
наоружања и пролиферације оружја, као техничком помоћи у политичкој и економској реформи, од успостављања цивилно-војних односа
до побољшања могућности за демократско управљање и развоја тржишне економије; политика заштите, као интерни и мултилатерални напори да се употпуне традиционалне функције заштите друштва од претњи
здравственој безбедности, прекограничних претњи, тероризма, организованог криминала и деградације животне средине и политика присиле, којом се унилатералним, билатералним и мултилатералним војним
интервенисањем решавају конфликти. И ове се политике неретко комбинују.417 Избор националне безбедносне политике зависи од ставова и
опредељења националне политичке елите.
Безбедносна политика остварује се кроз: правни систем, стратегију
националне безбедности и друге стратегије, националне планове акција,
свакодневну и тзв. ad hoc политику у хитним ситуацијама, политичке
одлуке извесних државних органа (председника, влада, парламента, министарстава), одлуке управљачких структура националног система без417

Kirchner, E. J. & Sperling, J.: Исто, стр. 8-10.

295

бедности заснованим на инструкцијама државних органа или на законским овлашћењима, механизме међународне сарадње итд. Без обзира на
могућност вођења и тзв. ad hoc политике у хитним ситуацијама, припреме за њену реализацију морају да буду планске.
Којој би политици националне безбедности требало да се приклони
Република Србија? С обзиром на актуелну безбедносну-политичко ситуацију, можда би Србији највише одговарала комбинација политике решавања унутардржавних конфликата, политике спречавања криминализације националне економије, политике избегавања колапса слабих држава
и политика заштите, примењена у њиховом одговарајућем односу. Наравно, такву би политику требало прокламовати стратегијом националне
безбедности и другим документима стратегијско-политичког карактера.
4.3. Избор стратегије националне безбедности
Стратегија националне безбедности је програм достизања и развоја виталних националних вредности и интереса, као и улоге савременог националног система безбедности у њиховој заштити од свеколиког
угрожавања. Стратегија националне безбедности Републике Србије је
највиши стратешки документ чијом се реализацијом штите национални
интереси Републике Србије од изазова, ризика и претњи безбедности у
различитим областима друштвеног живота418.
Не постоје правила о структури и садржају стратегија националне
безбедности. Стратегијама се укратко процењује постојеће стање националне безбедности, процењују се његов развој и евентуална угроженост
и креирају смернице за одговор на потенцијалне опасности и претње.
Начелно, стратегија националне безбедности би требало да садржи
следеће делове (целине):
1. увод – стратегијске основе националне безбедности, у којем се
указује на потребу и разлоге израде документа, његову намену,
значај, сврху и смисао, дефиниције основних појмова;
2. безбедносни изазови, ризици и претње, у којем се дефинише
стање стратегијског безбедносног окружења. Наводе се актуелни и потенцијални изазови, ризици и претње људског, природног и техничко-технолошког порекла на глобалном, регионалном и државном нивоу, уз наглашавање оних које се (ин)
директно рефлектују на виталне вредности и интересе;
3. национални безбедносни интереси;
4. национални безбедносни циљеви;
418
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Члан 4, став 1, тачка 14 Закона о одбрани, Службени гласник РС, број 116/2007.

5. национални систем безбедности (структура и функционисање)
и обавезе државних подсистема у реализацији стратегије националне безбедности;
6. управљање системом и у систему безбедности (место, улога
и задаци државних установа и институција) ради унапређења
његове ефикасности, што подразумева и остваривање извесних
облика међународне сарадње и партиципирања у наднационалним безбедносним механизмима419.
Израда стратегијског документа најчешће је у надлежности владе, за
чији га рачун припрема неко стручно тело које је најчешће састављено „од
практичара и теоретичара” безбедности, одбране, права, политике, међународних односа и слично. Најчешће га усваја парламент, ређе влада, а
примењује се од тренутка ступања на снагу, по објављивању у службеном
гласилу. Садржај документа, у оквирима својих надлежности, реализују
сви субјекти националног система безбедности кроз поменуте националне
политике. Осим тога, многи елементи стратегије националне безбедности
садржани су у бројним другим стратегијама.
Република Србија је тек у априлу 2009. године сачинила предлог јединствено дефинисаног и кодификованог документа стратегије националне
безбедности. Стратегија националне безбедности Републике Србије420 је
најважнији и највиши стратешки документ којим се утврђују основе политике безбедности у заштити националних интереса Републике Србије.
Њоме се анализирају, идентификују и дефинишу:
– глобално, регионално и безбедносно окружење Републике
Србије;
– изазови, ризици и претње националној безбедности Републике
Србије;
– национални интереси у области безбедности;
– циљеви, основна начела и елементи политике националне безбедности;
– структура, начела функционисања и одговорности у систему
безбедности и
– материјална и друга средства за њену реализацију.
Полазиште Стратегије националне безбедности чине суверенитет
и територијални интегритет Републике Србије, економски просперитет,
социјална стабилност, развој демократије и владавина права, поштовање
људских и мањинских права, европска спољнoполитичка оријентација и
Ковач, М.: Стратегијска и доктринарна документа националне безбедности – Теоријске основе, Свет књиге, Београд, 2003, стр. 130-131.
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унапређење сарадње са најутицајнијим субјектима међународне заједнице и државама у региону. Стратегија националне безбедности потврђује
приврженост Републике Србије општим демократским вредностима,
међународном праву и поштовању сопствене државотворне традиције.
Опредељења исказана у Стратегији националне безбедности изражавају спремност Републике Србије да у оквиру Организације уједињених
нација, европских и других међународних организација и регионалних
структура, доприноси изградњи и унапређењу сопствене, регионалне и
глобалне безбедности.
Политика националне безбедности је део укупне државне политике и спроводи се кроз усклађен програм мера и активности које држава
предузима ради достизања циљева политике националне безбедности.
Њеном реализацијом стварају се претпоставке за политички, економски, социјални, културни и укупни друштвени развој Републике Србије.
Циљеви политике националне безбедности Републике Србије су јачање одговарајућих институција и спровођење ефикасних мера и активности на безбедносном плану ради заштите националних интереса и успешно превентивно деловање и савладавање изазова, ризика и претњи
безбедности. То подразумева развој политички и економски стабилног
и просперитетног друштва, учешће у изградњи повољног безбедносног
окружења на регионалном и глобалном нивоу кроз укључивање у европске интеграције и остале регионалне и међународне структуре и сарадњу са другим демократским друштвима.
Политика националне безбедности Републике Србије заснива се на начелима превенције, права на одбрану, компатибилности, недељивости безбедности и одговорности. Њене основне компоненте су спољна политика,
политика одбране, политика унутрашње безбедности, економска политика, социјална политика и политике у другим областима друштвеног живота. Уз то, унапређење образовања, науке, научноистраживачког рада, заштите животне средине, културе и других области друштвеног живота, као
и њихово усклађивање са стандардима Европске уније, имају стратешки
значај за заштиту националних интереса. У домаћој безбедносној пракси,
стратегијом безбедности дефинишу се смернице безбедносне политике, а
безбедносном политиком реализује се стратегија безбедности.
Стратегија националне безбедности реализује и се кроз извесне посебне и појединачне стратегије којима се дефинишу национални и државни циљеви које треба достићи на путу очувања и унапређења појединих државних вредности и реализовања конкретних интереса. Влада
Републике Србије је усвојила велики број стратегија које имају велики
значај за превенцију и сузбијање криминала и других савремених про298

блема националне безбедности. Поједине стратегије имају општији
значај на том плану, као на пример: Национална стратегија Србије за
приступање Европској унији, Стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија запошљавања за период од 2005. до 2010. године,
Стратегија развоја социјалне заштите, Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији, Национална стратегија за младе, Стратегија
развоја стручног образовања у Републици Србији, Стратегија развоја
образовања одраслих у Републици Србији, Стратегија развоја заштите
менталног здравља, Стратегија јавног здравља Републике Србије, Национална стратегија одрживог развоја итд. Поред тих стратегија, Влада је
усвојила и стратегије које су значајне за превенцију појединих облика
криминала, као што су: Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији, Национална стратегија за борбу против прања новца
и финансирања тероризма, Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља, Национална стратегија за борбу против организованог криминала, Стратегија за борбу против дрога у Републици Србији
за период од 2009. до 2013. године итд.
Стратегија може, али не мора да постоји у писаном облику. Ако је писана,
не мора да буде у форми јединственог документа. Њена суштина је у свести о
потребама развоја друштвеног и државног живота, и у визији ефикасних модела достизања просперитета. Истовремено је и динамична, а њене промене
зависе од свеколиких промена у држави и међународном окружењу, односно
од динамике безбедносних и других националних потреба. Стога је неопходно да се стално преиспитује (мониторинг и евалуација) и ревидира.
Начелно, стратегију националне безбедности конципирају носиоци
највише политичке власти, а верификују политичке и друштвене снаге.
Међутим, у њеној изради требало би да учествују научно-образовне установе, експерти-појединци и други интелектуално-духовни потенцијали. То се често поверава мултидисциплинарним тимовима научних института, академијама наука, универзитетским и стручним установама. У
конципирању актуелне Стратегије националне безбедности Републике
Србије доминирао је војни сектор.
Без намере критиковања поступка доношења актуелне Стратегије
националне безбедности, укратко ћемо приказати на неопходне (начелне) фазе израде стратегије националне безбедности које би убудуће требало практиковати:
− идентификовање националних и државних потреба;
− идентификовање националних безбедносних интереса;
− одређивање предмета и циља израде стратегијског документа;
− именовање експертског тима за израду стратегијског документа;
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− дефинисање пројектних задатака и рокова;
− прикупљање података о стању безбедности, тј. о предметима
стратегијског документа.
То би требало учинити прибављањем извештаја о актуелном стању и
о процени развоја стања безбедности које би, у оквиру надлежности, требало да доставе поједини државни и градски органи. У Републици Србији
то би, пре свега, били: Министарство унутрашњих послова; Безбедносноинформативна агенција; Војнобезбедносна и Војнообавештајна агенција;
Министарство надлежно за послове правосуђа (Управна инспекција);
Министарство надлежно за финансије (Буџетска, пореска инспекција);
Министарство надлежно за просвету и спорт (Просветна инспекција);
Министарство надлежно за саобраћај (инспекције друмског, железничког и речног саобраћаја); Министарство надлежно за економију (Тржишна инспекција); Министарство надлежно за пољопривреду, шумарство и
водопривреду (Пољопривредна, Шумарска, Водопривредна и Рибарска
инспекција); Министарство надлежно за туризам (Туристичка инспекција); Министарство надлежно за заштиту животне средине (Урбанистичка,
Грађевинска, Еколошка инспекција); Министарство надлежно за здравствену заштиту (Санитарна, Здравствена, Ветеринарска инспекција); Министарство надлежно за рад и социјална питања (Инспекција рада, заштите на раду) и др. Истовремено, многи подаци безбедносне природе могу
се добити од међународних организација и специјализованих међународних тела, односно кроз савремене механизме сарадње у безбедности. Тиме
би се подједнако озбиљно третирали безбедносни феномени који настају
унутар земље и они које долазе споља, као и опасности које су последица криминала, епидемија заразних болести, природних, техничко-технолошких и других видова угрожавања;
− анализа стања безбедности, на бази прикупљених извештаја и
процена;
− идентификовање безбедносних потреба;
− предлагање мера за достизање идентификованих безбедносних
потреба;
− анализа потенцијала – постојећих и потребних људских, материјалних и техничких ресурса;
− израда нацрта стратегијског документа;
− јавна и стручна дискусија о стратегијском документу;
− израда завршне верзије стратегијског документа;
− израда образложења стратегијског документа;
− писање извештаја о извршеном задатку радне групе;
− достављање стратегијског документа, образложења стратегијског
документа и извештаја о раду радне групе наручиоцу посла;
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− усвајање стратегијског документа од стране наручиоца (влада,
парламент, министарство);
− израда републичких и градских (општинских) акционих планова за имплементацију стратегије;
− доношење легислативе која ће подржати реализовање стратегије;
− континуирани мониторинг и евалуација над имплементацијом
стратегије.
Свакако, ово су начелне фазе израде стратегијског документа, које
је могуће „укрупнити”, „уситнити” или кориговати. Даље, у рад тима
за израду стратегијског документа би у будућности требало укључити
и представнике разних циљних група, уколико се документ односи на
неки проблем или ситуацију с којом се та група суочава (нпр., националне мањине и маргинализоване групе, уколико је реч о стратегији којом
се решава неко питање њихове безбедности). Такође, у тим је неопходно укључити и представнике друштвених институција и организација
владиног и невладиног сектора (нпр., представнике цркава и верских
заједница, представнике центара за социјални рад, представнике средстава јавног информисања, представнике универзитета, представнике
удружења грађана, представнике удружења предузетника, представнике синдикалних организација, представнике невладиних организација,
представнике омладине (студентске и омладинске организације), представнике спортских удружења, председнике месних заједница и сл.).
С обзиром на сложеност проблема, значај постављених циљева и обим
и врсте активности, израда стратегијског документа најчешће захтева
пројектни рад. То значи да ће озбиљна стратегија бити плод научно-истраживачког рада, који је заснован на реалним безбедносним потребама, а који
ће уважавати све посебности социо-културног амбијента на који се односи.
У том смислу, у оквиру тима би требало формирати Савет пројекта, чији
би чланови руководили потпројектима које би требало организовати по
комбинованом територијално-линијском принципу (врсте безбедносних
проблема на територијама релевантних георегија). Сумирањем резултата
потпројеката сачиниће се прелиминарна верзија стратегијског документа.
Други начин израде стратегијског документа био би преузимање,
превођење и прилагођавање стратегијског документа друге државе.
Међутим, тиме би се задатак испунио формално, а проблеми суштински
не би били решени у потпуности. Стога би такву методологију израде
стратегијског документа требало одбити као лошу опцију.
Идеја стратегије би морала да буде независна и изнад сваке политичке опције, јер би морала да промовише виталне друштвене вредности и интересе. Зато би морала да има известан континуитет. То значи да
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се са променом „гарнитуре на власти” наставља са започетим реализовањем идеја националног просперитета, које су некада неговане годинама, па и вековима.
4.4. Моћ Републике Србије
Најзад, националну безбедност умногоме детерминишу моћ и потенцијал државе. Моћ је њена способност да изнуди извесно понашање
друге државе или субјеката према којима је моћ усмерена. Потенцијал су
капацитети државе на којима почива њена моћ.421
Моћ државе у савременом свету није више пресудно одређена само
величином територије, бројем становника, војном моћи, богатством у тзв.
грубим сировинама и изворима енергије. Значајни извори моћи су и степен
техничко-технолошког развоја, образовна и старосна структура становништва, али и утицај на доношење одлука у међународним организацијама.
Даље, нови видови испољавања моћи државе су и привлачност културних
добара, идеологије, начина размишљања и живота итд. Речју, моћ се црпи
из привлачности укупног цивилизацијског обрасца. Тако „тврду моћ” (hard
power), која је оличена у војној моћи, све више потискују економско-финансијска, техничко-технолошка, комуникацијско-информативна, политичка
и својеврсна демократско-друштвена моћ („мека моћ” – soft power). Међутим, нова невојна димензија безбедности свакако још дуго неће у потпуности искључити војна средства у промишљању безбедности.422
Моћ земље је продукт више видова моћи, који се базирају на свим
наведеним националним и државним вредностима. Генерално, то су:
− војна моћ, тј. поседовање мобилних и обучених људских и респективних материјалних војних капацитета који су способни
да у сукобу са противничком снагом извојују победу и покоре
га, намећући му вољу своје владе;
− економско-енергетска моћ, односно поседовање сировинских,
стручних кадровских, производних, енергетских, финансијских
и сличних капацитета који државу чине богатом, а њеним
грађанима гарантују задовољавајући животни стандард. Такве
државе су и војно, технолошки и културно моћне, и утицајне у
међународним односима;
421
Види – Nye, J. S. Jr.: Limits of American Power, Political Science, Vol. 117, No. 4.,
The Academy of Political Science, New York, 2002/2003, p. 548; Art, R. J.: The Fungibility of
Force, The Use of Force – Military Power and International Politics, (eds. Art, R. J., Waltz, K.
N.), Rowman&Littlefield Publishers Inc., Oxford, 2004, pp. 3–22.
422
Симић, Д. Р.: Наука о безбедности – савремени приступи безбедности, Службени лист СРЈ и Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 37–38.
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− моћ знања и технолошко-информациона моћ, као континуирани развој науке, технике и технологије којим се унапређују
образовни, производни, комуникацијски, истраживачки и животни процеси, али и војна и економска моћ земље. Информациона моћ, коју поседују земље са развијенијом информационом технологијом унапређује технолошку моћ и омогућава им
контролу чворова транснационалних комуникација и електронског саобраћаја;
− културна моћ, тј. развијеност културе, традиције, националне
свести, националног идентитета и безбедносне културе, чиме
друштво постаје модерна, сложна и хармонична целина способна да се одупре безбедносним проблемима и да свој допринос њиховом решавању;
− политичка моћ, која се јавља као резултанта наведених типова моћи државе, а огледа се у способности државе да доминира или да бар равноправно учествује у збивањима на међународној сцени, тј. у односима са другим државама и субјектима
међународних односа.
Ове врсте моћи директно зависе од демографског потенцијала државе.423 Такође, моћ државе зависи и од геостратешког и геополитичког
положаја земље; историје државе и права и друштвене традиције; географско-климатских фактора; политике, политичког система и политичке културе; дистрибуције моћи, интересних сфера и интересних
група у друштву; идеологије, односно религије, културе и морала; међународних односа итд.
Република Србија, према овим критеријумима (мерилима), не
спада у ред моћних држава. Прво, Република Србија је исцрпљена дугогодишњом економском кризом, коју су проузроковале економске
санкције, као и грађански рат у њеном непосредном окружењу (Босна
и Херцеговина, Хрватска) и на њеној територији (Косово и Метохија,
бомбардовање Савезне републике Југославије 1999. године). У том смислу, ресурси оружаних снага су само експлоатисани, при чему није било
средстава за озбиљнија улагања у њену модернизацију.
Друго, економско-енергетска моћ Републике Србије је минимизирана. Национална економија је руинирана, као и национални енергетски
систем. Слободно се може рећи да смо економски и енергетски зависни
од других држава и међународних институција.
Мисли се на број становника, посматран са становишта биолошке репродукције, потенцијалног броја запослених, броја војних обвезника и слично. Мастило, Н.:
Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001, стр. 97.
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Треће, моћ знања нам је на завидном нивоу. Међутим, проблем
националне безбедности је у „одливу мозгова”, чиме земље глобалног
Запада бесплатно добијају врхунски образован кадар. Технолошко-информациона моћ не би била тако лоша да Република Србија има материјалних потенцијала да у овај ресурс инвестира.
Четврто, културу генерално карактерише позитивни национализам,
уз примесе екстремног национализма, али без нарочитих напора да се
развојем националног идентитета развију и национални понос и достојанство.
Политичка моћ државе је, генерално, скромна. Иако имамо респектабилну политичку елиту, не постоји политичко и национално јединство око агенде националних интереса и националних приоритета. Свему томе доприноси и квалитативни статус претходних детерминанти
националне моћи.
Најзад, и демографска статистика Срба је поражавајућа: у односу на
стање од пре једног века, Турака је више за 400%, Албанаца за 700%, Румуна за 45%, Бугара за 38%, а Грка за 35%. Једино Срба данас има мање
него пре 100 година. Просечна породица у Србији је трочлана, а просечан брачни пар има 0, 85 деце. Србија има највећи морталитет, а најмањи наталитет у Европи, због чега је Срба сваке године мање за 20 000.
Године 1950., после Финаца, Срби су били најздравији народ у Европи;
данас су физички најболеснији. У Србији има више оних који су старији
од 65 година, него оних који су млађи од 15 година. Просечна старост
становништва креће се у опсегу година шесте деценије, а просечна дужина живота је око 73−74 године. Око 72% српских села је „умрло”. Претпоставља се да ван матице, широм света, живи око 4 000 000 Срба. 424
Може се констатовати да су пред Републиком Србијом озбиљни
изазови и још озбиљнији задаци, уколико жели да постане пуноправни
члан Европске уније, а да њени грађани истовремено буду безбедни у
свим аспектима савременог грађанског живота.

424
Мијалковић, С.: Национална безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2011, стр. 117.
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Глава II
Аутори:
генерал-мајор др Божидар Форца, пуковник др Драган Ћирковић,
пуковник др Мирослав Митровић, пуковник Драган Татомир,
пуковник Зоран Трифуновић, мајор Станко Лекић, капетан Бојан Ивковић,
капетан Зоран Бобар, мр Бранкица Поткоњак Лукић, Марија Стефановић,
Наташа Филиповић и Слобода Маравић

СПОЉНА ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ОДНОСИ СА РЕЛЕВАНТНИМ МЕЂУНАРОДНИМ
СУБЈЕКТИМА
1. СПОЉНА ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КАО
ЧИНИЛАЦ БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
Сходно Стратегији националне безбедности Републике Србије,
кључне националне интересе у области безбедности представљају очување суверености, независности и територијалне целовитости Републике Србије, као и интеграција Републике Србије у Европску унију и друге
међународне структуре.
Као национални интереси Републике Србије у области безбедности
утврђени су и: очување националног, културног, верског и историјског
идентитета српског народа и националних мањина; очување унутрашње
стабилности, владавина права и развој демократије и демократских институција; заштита живота и имовине грађана, њихових слобода, једнакости,
националне равноправности и равноправности полова, социјална правда,
људска и мањинска права и неповредивост приватног и осталих облика
својине; економски развој, уз очување животне средине и природних ресурса; стварање мирног, стабилног и сигурног безбедносног окружења,
очување и развој међународног поретка, утемељеног на принципима правде, поштовања међународног права и политичке и државне равноправности; и стално одржавање и учвршћивање веза Срба који живе и раде у
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иностранству са матичном државом, унапређивање културне, економске и
других облика сарадње са њима и подршка очувању њиховог националног
и културног идентитета.
У вези са тим, приоритетни циљеви спољне политике у заштити интереса Републике Србије су: истрајавање у дипломатским напорима да одбрани
свој уставни поредак, убрзање процеса европских интеграција и развој добросуседских односа и регионалне сарадње на западном Балкану.
На основу Резолуције о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка коју је усвојила Народна скупштина Републике Србије 26. децембра 2007. године, Република Србија је војно неутрална у односу
на постојеће војне савезе. Таква позиција, међутим, не ограничава Републику
Србију у погледу успостављања и развијања односа сарадње са другим међународним субјектима у области безбедности. На основу свог чланства у Програму Партнерство за мир, Република Србија активно сарађује са НАТО, а
такође учествује и у одређеним активностима у оквиру Заједничке безбедносне и одбрамбене политике (ЗБОП) Европске уније, са назнакама да ће се
та сарадња у будућности све више развијати.
Војска Србије��������������������������������������������������������
, у складу са додељеним мисијама и задацима, �����������
континуирано изграђује и јача своје способности ради заштите националних интереса у
складу са Уставом, законом и принципима међународног права који регулишу употребу силе. Кроз развој сарадње и партнерства са војскама држава у
региону и свету, као и кроз учешће у мултинационалним операцијама, Војска
Србије доприноси регионалној и глобалној безбедности, а истовремено
унапређује и своје способности. Тиме се повећава углед војске и државе, што
позитивно утиче на јачање спољнополитичког положаја Републике Србије
и дипломатског потенцијала за остваривање њених националних интереса.
Имајући у виду да добро осмишљена и вођена спољна политика умногоме може допринети остваривању националне безбедности, као претпоставке
за развој у свим сегментима друштвеног живота, веома је важан друштвени
консензус о питању дугорочне спољнополитичке оријентације земље, пре
свега у погледу интеграције Републике Србије у ЕУ.

2. ОДНОСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ДРУГИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРЖАВАМА У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ, У КОНТЕКСТУ ЊИХОВИХ
ОДНОСА СА ЕУ
Значајни међународни субјекти у области безбедности и одбране подржавају процес интеграције Републике Србије у ЕУ, што истовремено допри306

носи унапређењу њихових односа са Републиком Србијом. Сарадња ЕУ са,
међународним организацијама као што су НАТО, Организација Уједињених нација и Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), али
и са Сједињеним Америчким Државама и Руском Федерацијом, основни је
изазов за јачање система безбедности и одбране ЕУ.
2.1. Република Србија и УН
Република Србија је, као једна од држава наследница бивше СФР
Југославије која је била међу оснивачима Организације Уједињених нација, чланица ове међународне организације од новембра 2000. године
и активно учествује у раду главних органа и других тела УН. Европска
унија је у статусу посматрача заступљена у УН.
Сарадња Републике Србије у области безбедности и одбране са ОУН
одвија се тежишно по питањима спровођења Резолуције СБ УН 1244
(1999), сарадње са Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, решавања питања избеглих и расељених лица и њихове репатријације у сарадњи са Саветом за људска права и специјализованим
агенцијама УН – UNHCR и UNEP, затим у области мултинационалних
операција УН, реализације преузетих међународних обавеза из домена
разоружања, као и спровођења Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност.
Република Србија се залаже за поштовање Резолуције СБ УН 1244
(1999), на основу које је на делу њене територије, Косову и Метохији,
распоређено међународно цивилно и војно присуство (UNMIK, EULEKS
и KFOR).
Сарадња у области мултинационалних операција УН знатно је
унапређена повећањем броја мултинационалних операција у којима су
ангажовани припадници Војске Србије и других снага одбране, као и повећањем обима ангажовања припадника МО и ВС у њима.
Европска унија операције за управљање кризама предузима искључиво у сагласности и под мандатом УН. Сходно спољнополитичком
приоритету да постане чланица ЕУ, Република Србија већ у статусу кандидата са својим снагама учествује у операцијама управљања кризама
ЕУ, којима се доприноси међународном миру и безбедности у складу са
принципима Повеље УН. Ангажовањем припадника МО и ВС у мултинационалним операцијама под мандатом ЕУ, у оквиру ЗБОП, Република
Србија се интегрише у ову важну област активности ЕУ, што има повољан утицај на укупан процес европских интеграција Републике Србије. Република Србија је потписала Меморандум о разумевању са Уједињеним нацијама о доприносу систему stand by аранжмана, чиме су
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одређени капацитети Министарства одбране и Војске Србије стављени
на располагање Уједињеним нацијама у случају хитне потребе за ангажовањем на терену, у некој од мултинационалних операција.
Сарадња Републике Србије и ОУН у области разоружања одвија се
кроз обавезе надгледања спровођења конвенција УН које нису предмет
прописа ЕУ, а државе чланице ЕУ такође имају обавезу да их поштују.
Министарство одбране у сарадњи са Програмом Уједињених нација за
развој (UNDP) и ОЕБС спроводи Програм за развој капацитета за управљање залихама конвенционалне муниције у Републици Србији (CASM).
Такође, UNDP и Агенција UN Women подржавају унапређење родне
равноправности и спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир
и безбедност у Републици Србији (2010–2015), у који су уграђени стандарди Уједињених нација, Европске уније, НАТО и ОЕБС.
Република Србија опредељена је да питање сопствене безбедности решава у оквиру система колективне безбедности Организације уједињених
нација, који за Републику Србију представља најважнији фактор глобалне безбедности. УН и ЕУ у функцији достизања истог циља, међународног мира и безбедности, међусобно се подржавају у томе и поздрављају
допринос Републике Србије без обзира на обим у коме се он реализује.
2.2. Република Србија и НАТО
Република Србија је чланица НАТО програма Партнерство за мир (ПзМ),
у оквиру кога
������������������������������������������������������������������
испуњава преузете обавезе и развија сарадњу са осталим чланицама овог програма. Безбедносне политике ЕУ и НАТО су комплементарне,
имајући у виду да је највећи број држава чланица ЕУ истовремено и у НАТО,
док остале чланице ЕУ учествују у НАТО програму Партнерство за мир.
Лисабонски уговор (ЛУ) обавезује да се заштите различити војни статуси чланица ЕУ, као чланица НАТО, односно војно неутралних држава. Сходно томе, ЛУ садржи одредбу по којој је сарадња у оквиру ЗБОП
„комплементарна обавезама према НАТО, који за земље чланице НАТО
остаје темељ колективне одбране у Европи”, као и одредбу на основу које
искључиво од воље неутралне државе чланице зависи до које мере ће се
ангажовати у активностима ЗБОП. Оваква клаузула у складу је са интересима Републике Србије у случају прикључења ЕУ иако оставља широк
простор за тумачење нивоа преузетих обавеза од стране држава.
У свом Презентационом документу, који је 2007. године достављен
НАТО, Република Србија је предложила области сарадње са Алијансом, као
и капацитете које ставља на располагање за потребе активности у ПзМ. Вој308

но представништво у Мисији Републике Србије при НАТО у Бриселу које је
успостављено 2010. године, задужено је и за подршку успостављању ефективније сарадње у области одбране са ЕУ. Република Србија је декларисала
одређене снаге за учешће у мултинационалним операцијама, чија се обука
изводи у складу са НАТО стандардима које примењују и чланице ЕУ, ради
достизања интероперабилности снага одређених за међународне операције.
Од механизама Партнерства за мир, Република Србија учествује
у Процесу планирања и прегледа (PARP), Индивидуалном програму
партнерства и сарадње (IPСP), Концепту оперативних способности
(OCC),��������������������������������������������������������
Индивидуалном акционом плану партнерства (�������������
IPAP) и у оквиру НАТО Иницијативе за изградњу интегритета, у Акционом плану
партнерства за изградњу институција одбране (PAP-DIB).
Прва компонента Инструмента за претприступну помоћ (IPA) Европске
уније за период 2007–2013. године била је помоћ транзицији и изградња институција, али се она превасходно односила на цивилни сектор. Путем Поверилачког фонда�������������������������������������������������������
Партнерства за мир������������������������������������
НАТО подржава реализацију активности у складу са потребама система одбране Републике Србије.
Процес планирања и прегледа је од суштинског значаја за унапређење
интероперабилности. Усвајањем документа Процена PARP до сада су
прихваћена укупно 42 циља партнерства за Републику Србију. Република Србија је развила посебан облик сарадње са НАТО, Групу Србија–
НАТО за реформу одбране, која својим радом подржава достизање усвојених циљева партнерства.
Сарадња Војске Србије и KFOR је добра, професионална и заснована на узајамном уважавању и одвија се у оквиру Заједничке комисије за
примену Војнотехничког споразума, у складу са преузетим обавезама.
Република Србија сматра да присуство KFOR на Косову и Метохији, у
садашњим околностима, доприноси безбедности грађана и стварању
повољног безбедносног окружења, али и да је неприхватљива улога
KFOR у формирању и обуци Косовских безбедносних снага.
Иако чланство у НАТО доприноси интеграцији у ЕУ, Република Србија је у обавези да поштује свој статус војне неутралности а, такође,
преовлађује опредељење да је учешће Републике Србије у ПзМ адекватан облик сарадње са НАТО, који позитивно утиче на процес европске
интеграције Републике Србије.
2.3. Република Србија и ОЕБС
Организација за европску безбедност и сарадњу представља најшири
облик повезивања држава на северној хемисфери, чији је примарни циљ
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унапређење сарадње у домену безбедности. ОЕБС је атипична међународна
организација, имајући у виду да нема оснивачки уговор, већ функционише
на основу политичких докумената који нису правно обавезујући (Хелсиншки завршни акт из 1975. године и Повеља за нову Европу из 1990. године).
Република Србија, као чланица ОЕБС, поштује норме и стандарде,
испуњава све преузете обавезе и посвећена је сарадњи са ОЕБС, посебно у погледу реформи и достизања високих демократских стандарда.
Република Србија учествује у активностима ОЕБС у све три димензије:
војнополитичкој, економско-еколошкој и људској, као и у раду Парламентарне скупштине ОЕБС. Такође, чланице ЕУ имају могућност да
остварују своје интересе и кроз сарадњу коју ОЕБС остварује са ЕУ, у све
три наведене димензије безбедности. ЕУ и ОЕБС имају редовне консултације на различитим нивоима, а ЕУ једним делом финансира мисије и
пројекте ОЕБС.
ОЕБС је тренутно присутан кроз мисије у земљама у транзицији,
међу којима је и Мисија ОЕБС у Србији која пружа подршку Србији у
остваривању њених интереса.
Мисија ОЕБС на КиМ је успостављена након доласка међународних
снага 1999. године и завршетка мандата Kосовске верификационе мисије.
Актуелна мисија на Косову је и највећа мисија ОЕБС на терену, разгранате је структуре, са одговорним и сложеним задацима. Република Србија
подржава рад Мисије ОЕБС на Косову, која на статусно неутралан начин
и кроз сарадњу доприноси развоју мултиетничког демократског друштва.
Република Србија је одређена за председавајућег ОЕБС у 2015. години, што ће повољно утицати на афирмацију спољнополитичких приоритета и повећање угледа Републике Србије у међународним односима.
2.4. Република Србија и Савет Европе
Основни циљеви Савета Европе (СЕ) су заштита људских права,
унапређење демократије и владавина права. У вези са тим, важна је сагласност земаља чланица о минимуму правних норми које треба поштовати у широком спектру области���������������������������������
, а чију�������������������������
имплементацију СЕ надзире. Најважнији акти СЕ су Европска конвенција о људским правима из
1950. године и Акт о успостављању Европског суда за људска права из
1998. године. Бројни реформски процеси у Републици Србији одвијају се
у сарадњи и уз помоћ СЕ, пре свега у домену правног и институционалног уређења државе.
Са циљем праћења испуњења преузетих обавеза Републике Србије,
уведен је мониторинг од стране Комитета министара и Парламентарне
310

скупштине СЕ. Да би се окончала процедура мониторинга СЕ, као кључни
задаци Републике Србије у наредном периоду, наводе се реформа судства,
усвајање и примена ефикасних антикорупционих прописа, унапређење
стања у медијима и делотворна заштита права мањина, посебно Рома.
Чланство у СЕ је важно за процес интеграције Републике Србије у ЕУ,
будући да постоји значајна подударност стандарда ових двеју организација.
Правне регулативе СЕ и ЕУ су у кохерентном односу. ЕУ је уврстила Европску конвенцију о људским правима Савета Европе у своју правну регулативу, али ЕУ има свој Европски суд правде. Програми СЕ у Републици Србији
се у највећој мери реализују у сарадњи са ЕУ. СЕ је значајан за ЕУ с обзиром на то да се највише бави питањима људске безбедности, која је један од
најзначајнијих чинилаца колективне безбедности.
Cавет Eвропе има своју канцеларију на Косову и Метохији и сарађује
са међународним организацијама и локалним властима. За Републику
Србију је једино прихватљиво статусно неутрално ангажовање Савета
Европе на Косову и Метохији, у складу са Резолуцијом 1244 СБ УН, са
циљем унапређења стандарда у свим областима. Потврда добре сарадње
СЕ и Републике Србије је усвајање извештаја Дика Мартија 12. децембра
2010. у Савету Европе о нехуманом поступању са људима и трговини
људским органима на Косову.
Република Србија се залаже за пуну примену стандарда Савета Европе у домену заштите људских и мањинских права, демократије и владавине права.
Савет Европе подржава интеграцију Западног Балкана у ЕУ. Уласком
Републике Србије у ЕУ, Република Србија ће моћи да остварује своје интересе у СЕ и преко институција ЕУ које сарађују са СЕ.
2.5. Република Србија и САД
Након 2000. године нормализовани су односи Републике Србије са
Сједињеним Америчким Државама. Тренутно�������������������������
, највећи проблем у односима Београда и Вашингтона јесте статус Косова и Метохије, чије су
једнострано проглашење независности САД признале. И
�����������������
поред тога, Република Србија унапређује односе са САД. У области одбране, сарадња
коју Министарство одбране реализује са САД је веома значајна.
Након потписивања SOFA споразума 2006. године успостављена је
сарадња Војске Србије са Националном гардом Охаја, а 2007. године отворена је америчка Канцеларија за одбрамбену сарадњу при амбасади
САД у Београду. У претходном периоду, одређени број припадника МО
и ВС упућиван је на стручно усавршавање у САД. Такође, значајна је и
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експертска и финансијска подршка САД у развоју базе „Југ” код Бујановца. Бројне активности сарадње реализују се у оквиру Мешовите комисије Србија–САД за питања реформе система одбране.
Европска стратегија безбедности наводи да су Сједињене Америчке
Државе играле пресудну улогу у европској интеграцији и европској безбедности, посебно кроз НАТО���������������������������������������
.��������������������������������������
Преко плана америчк������������������
ог����������������
државн���������
ог ������
секретара Џорџа Маршала, који се односио на послератну помоћ и обнову
1947. године, спроведен је један од првих процеса европске интеграције,
имајући у виду да је њиме установљена прва заједничка европска
организација – Организација за европску економску сарадњу. Ф�����
������
ормира���������������������������������������������������������������
њем������������������������������������������������������������
НАТО�������������������������������������������������������
савеза 1949.
�����������������������������������������������
године�����������������������������������
, кога су чиниле 10
������������������
европских држава, Канада и САД, велики број европских земаља определио се да своју
безбедносну политику усклађује са позицијом САД, што је актуелно и у
данашњим околностима. Међутим, спољнополитички циљеви САД се, у
одређеним глобалним политичким питањима, не подударају са ЕУ.
Настојање ЕУ да самостално регулише кризе, пре свега, на њеном
простору, утицали су на чланице ЕУ да успоставе јединствену Европску
безбедносну и одбрамбену политику ЕУ. САД су, у оквиру сарадње са
НАТО, подржавале развој европских одбрамбених способности.
После терористичког напада на територији САД 2001. године, одговорност ЕУ за европску безбедност је увећана, што не искључује да
се САД и даље ангажују у решавању криза на европском простору. На
пример, постоји оквирни споразум између САД и ЕУ о учешћу САД у
цивилним мисијама ЕУ, што се по први пут реализовало у мисији EULEX
на Косову и Метохији.
2.6. Република Србија и Руска Федерација
Република Србија и Руска Федерација традиционално имају добру
и развијену билатералну сарадњу. Јачању односа Републике Србије и
Руске Федерације допринела је прокламована војна неутралност Републике Србије и заједнички став две државе по питању статуса Косова и
Метохије, који подразумева неопходност поштовања међународног права, пре свега, Резолуције 1244 СБ УН, као и непредузимање једностраних
потеза. Руска Федерација у ОУН и другим међународним институцијама
подржава став да је Косово и Метохија неотуђиви део Републике Србије.
Руско-српски хуманитарни центар у Нишу, који је отворен 2012. године, има потенцијал да добије регионални значај. Значајан део активности у Републици Србији, укључујући и отклањање неексплодираних
убојних средстава, финансира Влада Руске Федерације. У наредном периоду очекује се унапређење сарадње Републике Србије са Руском Феде312

рацијом. Крајем 2012. године отворена је нова фабрика сложених борбених система у Великој Плани, у којој је Руска Федерација партнер који ће
помоћи у пласману тих производа.
Између Руске Федерације и Републике Србије постоји Споразум о
бесцаринској трговини, који омогућава да око 90% трговачке номенклатуре обима трговине са Републиком Србијом пролази без царина, међутим интеграција Републике Србије у ЕУ утицаће на даљу примену овог
споразума.
Убрзан економски напредак Руске Федерације почетком овог века
(пре свега, због раста цене главних енергената, нафте и гаса) утицао је на
јачање мултиполарног света, за који се залаже Република Србија.
Иако Руска Федерација није званично опредељена за чланство у ЕУ,
од 2000. године, два пута годишње одржавају се самити ЕУ – Русија на највишем нивоу. За Руску Федерацију је веома важно да одржава економске
и трговачке везе са ЕУ. Руска Федерација подржава развој одбрамбених
способности ЕУ и учествовала је у операцијама за управљање кризама
ЕУ. ����������������������������������������������������������������
ЕУ и Руска Федерација су развиле мапу безбедности која идентификује практичне мере за ближу сарадњу у области ЗБОП. У 2003. години
Руска Федерација је дала допринос у првој цивилној мисији ЕУ у Босни и
Херцеговини (EUPM). Такође, у новембру 2008. године формализован је
споразум о доприносу Руске Федерације операцији ЕУ у источном делу
Чада и североисточном делу Централноафричке Републике – EUFOR
Tchad��������������������������������������������������������������
/�������������������������������������������������������������
RCA, што представља прво учешће Руске Федерације у некој војној операцији ЕУ.
Европска стратегија безбедности одређује Руску Федерацију као значајног чиниоца безбедности и напретка ЕУ, али и као чиниоца����������
безбедности на глобалном и регионалном нивоу, са којим ЕУ треба да приближава
односе. Проширењем ЕУ на балтичке земље, истовремено је проширена
и европска сфера утицаја према територији бившег Совјетског савеза.
Такође,��������������������������������������������������������������
ЕУ је постала могући изазов руској традиционалној сфери интереса у Централној Европи. Руска Федерација је 2009. године предложила
руски концепт за колективну безбедност земаља Европе. На позив руске
стране да Република Србија учествује у статусу посматрача у Организацији за колективну безбедност и сарадњу (ОДКБ), Одбор за спољне послове Народне скупштине Републике Србије предложио је прихватање
ове иницијативе, у формату сталне делегације.
Однос Руске Федерације према ЕУ превасходно је усмерен на усаглашавање интереса у области енергетске политике. Носиоци и креатори
енергетске политике ЕУ су Савезна Република Немачка, Република Италија и Република Француска, са којима је Руска Федерација започела
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реализацију два стратешки значајна пројекта „Северни ток” и „Јужни
ток”, којима се повећава енергетска (гасна) упућеност Европе на Руску
Федерацију.
Интереси енергетске и економске политике Руске Федерације на
Балкану су усмерени и на сегменте нафтне индустрије, металургије и
банкарског система. Руски енергетски интереси основно су средство јачања руског утицаја у региону Балкана и, имајући у виду да се ради о
кандидатима за чланство у ЕУ, део су енергетске стратегије према ЕУ.
ЕУ и Русија су енергетски међузависне и то је дугорочно један од одлучујућих фактора у њиховим односима.
Изградња Јужног тока веома је важна за Републику Србију, јер ће
обезбедити енергетску стабилност, део профита од транспорта гаса кроз
Републику Србију и евентуално ангажовање српске грађевинске оперативе, али важно је и постојање различитих извора и праваца допремања
гаса. Такође, начин функционисања Јужног тока значајно ће допринети
регионалном јачању политичко-безбедносне позиције Републике Србије, имајући у виду њену улогу транзитне земље.
Руска Федерација се неће противити уласку Републике Србије у ЕУ,
штавише,�������������������������������������������������������������
уколико ����������������������������������������������������
Република ������������������������������������������
Србија сачува своју војну неутралност�����
, ���
Руска Федерација би могла, преко својих стратешких односа са Савезном
Републиком Немачком,�����������������������������������������
��������������������������������������������������
Републиком������������������������������
Италијом и ������������������
Републиком Францу�������
ском, �������������������������������������������������������������
значајно�����������������������������������������������������
да �������������������������������������������������
подржи интеграцију Републике ��������������������
Србиј���������������
е у ЕУ. У интересу Републике Србије је да настави процес унапређења билатералних
односа са Руском Федерацијом.
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ГЛАВА III
Аутори:
генерал-мајор др Божидар Форца, бригадни генерал др Бојан Зрнић,
пуковник др Катарина Штрбац, пуковник др Самед Каровић и
пуковник сц Славољуб Марковић, пуковник Саша Стефановић,
пуковник др Драган Ћирковић, пуковник др Мирослав Митровић,
пуковник др Ранко Лојић, пуковник др Слободан Шегрт, пуковник др Угљеша Јовичић,
пуковник сц Ненад Иванчевић, пуковник Драган Татомир, пуковник Зоран Трифуновић,
потпуковник др Дејан Стојковић, потпуковник др Жарко Мићовић,
потпуковник мр Бранислав Милосављевић, потпуковник мр Вељко Петровић,
потпуковник мр Милан Канкараш, потпуковник мр Рајко Петровић,
потпуковник мр Сава Савић, потпуковник Владимир Маринковић,
мајор др Милован Суботић, мајор сц Зоран Стевановић, мајор сц Срђан Нешић,
мајор Дејан Јовановић, мајор Зоран Радуловић, дипл. инж. мајор Станко Лекић,
капетан Бојан Ивковић, капетан Зоран Бобар, потпоручник Милош Костић, др Дане Субошић,
др Зоран Анастасијевић, др Саша Мијалковић, др Станислав Стојановић,
мр Бранкица Поткоњак Лукић, мр Владимир Атељевић, мр Драгиша Милосављевић,
мр Марко Савковић, мр Натан Албахари, мр Светлана Ђурђевић Лукић,
Милан С. Милутиновић, Марија Стефановић, Наташа Милетић,
дипл. екон. Наташа Филиповић и Слобода Маравић

ОДБРАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1. ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
Република Србија испуњава обавезе преузете на основу претприступних споразума са ЕУ и од 2003. године усклађује своје законодавство са прописима ЕУ.
1.1. Комплементарност закона у области безбедности и одбране
Републике Србије са законодавством ЕУ (аcquis communаutaire) у
тим областима
Процес правног усклађивања законодавства Републике Србије са
правом ЕУ је нajзначајнији посао који држава треба да уради како би
315

постала чланица ЕУ, а односи се на прилагођавање постојећих и усвајање
нових закона. Сходно Пословнику Владе („Службени гласник РС”, бр.
61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 и 37/11), за сваки пропис који се
усклађује са прописима ЕУ, потребно је да се приложи посебна изјава о
усклађености и табела усклађености. На основу Јединствених методолошких правила за израду прописа („Службени гласник РС”, бр. 21/10)
постоји могућност да предлагач закона доставља, као прилог уз предлог
закона, изјаву да је предлог закона усклађен с прописима Европске уније
(уколико постоји обавеза усклађивања), или да закон није могуће ускладити са прописима Европске уније (члан 60).
Област ЗСБП је специфична јер нема законске инструменте (директиве и регулативе) као остале политике ЕУ, већ располаже инструментима
као што су заједничке акције, гледишта, изјаве и декларације, одлуке Европског савета, процене Савета ЕУ и закључци извештаја Европске комисије са којима, такође, треба да се усклађује политика држава чланица.
Република Србија је ���������������������������������������
успоставила����������������������������
нормативно-правни оквир реформе система одбране доношењем системских закона и стратегијскодоктринарних и планских докумената, који су компатибилни са процесом европских интеграција, с обзиром да су предложена решења
усклађена са обавезама садржаним у Закону о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и
њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге
стране („Службени гласник РС” – Међународни уговори, бр. 83/2008).
Области усклађивања односе се на пружање доприноса очувању мира,
стабилности и међународне безбедности путем извршавања преузетих
међународних обавеза и домаћих прописа, као и сарадње система одбране Републике Србије са другим субјектима у различитим активностима.
Поред тога, усвојена законодавна решења у области одбране и безбедности заснована су на обавези демократске и цивилне контроле војске,
али и остваривања права њених припадника у складу са усвојеним препорукама. Најважнији закони из наведене области који су усаглашени
са прописима ЕУ су Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије и Закон
о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама ван граница Републике Србије.
Закон о одбрани, између осталог, прописује да се одбрана Републике
Србије спроводи самостално, а може се спроводити и у сарадњи с другим
међународним субјектима, као и да се одбрана земље остварује и учешћем
у мултинационалним операцијама. Припадници Војске Србије и других
снага одбране дужни су да се увек придржавају правила међународног хуманитарног права�����������������������������������������������������
.����������������������������������������������������
Такође, Министарство одбране је овлашћено за закључивање међународних уговора у области одбране и војне сарадње.
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Закон о Војсци Србије прописује да Војска Србије извршава своје
мисије и задатке у складу са Уставом, законом и принципима међународног права који регулишу употребу силе. Припадници Војске Србије имају право на синдикално организовање и обраћање Заштитнику
грађана, а омогућена им је и верска служба.
Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије прописује да
мултинационалне операције ван граница Републике Србије обухватају
мисије и задатке у очувању националне, регионалне и глобалне безбедности и мира у свету. Републици Србији предстоји да изврши измене
и допуне овог закона (или да попут неких чланица ЕУ донесе посебну
стратегију) које би се односиле на учешће у цивилној компоненти ЕУ.
Након потписивања Уговора о приступању ЕУ, биће неопходно да
Република Србија новонасталој ситуацији прилагоди садржај документа из области политике националне безбедности и политике одбране.
1.2. Специфичност правних обавеза Републике Србије у области
Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније
Заједничка безбедносна и одбрамбена политика (ЗБОП), као саставни део Заједничке спољне и безбедносне политике (ЗСБП), је специфична врста политике у ЕУ која је заснована на принципу међувладине
сарадње, а све (битне) одлуке се доносе једногласно, па су надлежности
Унији само делимично додељене од стране држава чланица.
Према Лисабонском уговору предвиђено је постепено утврђивање
политике заједничке одбране која може водити заједничкој одбрани, што
је први пут било поменуто још у уговору ЕУ из Мастрихта. У области
одбране и безбедности државе су успеле да сачувају примат у односу на
евроструктуре, тако да одредбе Лисабонског уговора истовремено штите
обавезе према НАТО, односно неутралност појединих држава чланица.
Правни инструменти у области ЗСБП су заједничке позиције (ставови или политике), заједничке акције (одлуке) и заједничке стратегије,
а у ширем смислу међународни уговори које ЕУ има са трећим државама, мере санкција које Унија спроводи према некој држави или према
одређеним лицима. У том смислу, Суд правде ЕУ је надлежан за одлучивање по питањима поштовања одредаба које се односе на функционисање институција Уније из ове области.
Недостатак обавезности чланица у реализацији ставова и одлука ЕУ
у области ЗСБП, отвара могућности за слабост Уније по питању одлучности и чврстине у предузимању акција у области ЗСБП и ЗБОП. Постоји
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могућност потпуног изузећа појединих чланица ЕУ од придруживања
одређеној политици, како би се спречио застој у развоју и активностима
Уније. Краљевина Данска, иако чланица ЕУ, не учествује у ЗСБП.
Република Србија, сходно свом стратегијском опредељењу, у својству
државе кандидата за чланство у ЕУ, учествује у одређеним активностима ЗБОП. Томе је претходило закључивање Споразума о безбедносним
процедурама за размену и заштиту тајних података између Републике Србије и Европске Уније (26. мај 2011. године), који је предуслов за
учешће припадника Војске Србије и полиције у мировним мисијама ЕУ,
као и Споразума
�������������������������������������������������������������
између Републике Србије и Европске уније о успостављању оквира за учешће Републике Србије у операцијама Европске
уније за управљање кризама (8. јун 2011. године).
Са аспекта учешћа у активностима ЗБОП, посебно је значајно спровођење демократске и цивилне контрола војске, као и институционална
способност и политичка спремност за учешће у ЗБОП. У том контексту, Републици Србији предстоји усвајање посебних споразума о учешћу
припадника МО и ВС, као и цивилног особља, у операцијама ЕУ. Правне обавезе Републике Србије детаљније ће се утврдити званичним отварањем преговора по питању 31. поглавља које обухвата ЗСБП.
У интересу Републике Србије је да ради на достизању стандарда који ће
омогућити активно учешће у ЗБОП ЕУ, у складу са својим интересима, потребама и могућностима, чиме ће допринети унапређењу одбрамбених способности и реализацији циљева и задатака политике одбране Републике Србије.

2. ВОЈНА ДИПЛОМАТИЈА, СТРАТЕГИЈСКА ДОКУМЕНТА,
ОРГАНИЗАЦИЈА СНАГА ЗА УЧЕШЋЕ У ЗБОП
2.1. Пројекција улоге војне дипломатије Републике Србије у оквиру
Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније
Војна дипломатија је значајан чинилац спољне политике земље,
док се функција изасланика одбране при војнодипломатским представништвима (ВДП), услед спектра његових задатака, све више усложава.
Значајан изазов за војну дипломатију је утврђивање бројности и локација ВДП, с обзиром на ограничена финансијска средства и тенденцију
дугорочног војног ангажовања у кризним регионима у свету.
Систем војне дипломатије Републике Србије чине војна дипломатија
на врху, војнодипломатска представништва и војна представништва при
регионалним међународним организацијама. У оквиру војне дипломатије на врху, највиши званичници МО и ВС су током 2011. и 2012. године
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реализовали више активности на плану сарадње са ЕУ и укључивања у
активности ЗБОП. Република Србија тренутно има 20 ВДП широм света
и четири акредитована на нерезиденцијалној основи, која својим радом
доприносе бољој припреми МО и ВС за развој међународне војне сарадње.
Војно представништво у Мисији Републике Србије при НАТО је, између
осталог, задужено за сарадњу са ужим унутрашњим јединицама ЕУ, директно или кроз пружање подршке представницима МО и ВС приликом
посета ЕУ, учешћу у раду ових органа, као и осталим активностима ЗБОП.
Приликом разматрања могуће улоге војне дипломатије Републике Србије у оквиру ЗБОП, посебно је значајно имати у виду искуства
војних дипломатија источноевропских и централноевропских држава
у фази придруживања и пријема у ЕУ. Република Мађарска, Република
Словенија, Република Румунија, Република Бугарска и Република Хрватска су током приступања ЕУ активно користиле војнодипломатску
мрежу за убрзање процеса европских интеграција.
Основни задаци војнодипломатских представништава држава чији су
суседи чланице ЕУ односе се на промовисање националних капацитета
и способности у односима са ЕУ, успостављање и развијање контаката у
телима и органима ЕУ, у чијем домену рада су политички, безбедносни
и послови из области одбране, као и указивање да држава у потпуности
следи циљеве и приоритете ЕБОП ЕУ и жели да буде активни учесник у
политичком дијалогу у оквиру ЕУ. Такође, ВДП одиграла су значајну улогу на плану промовисања националне наменске индустрије на међународном тржишту и прикупљању релевантних информација о тржишту ЕУ и
конкурентним производима. Поред тога, војна представништва у Бриселу
континуирано су извештавала државно и војно руководство о различитим позицијама, променама и процени ситуације и израђивала предлоге
за учешће припадника оружаних снага у заједничким обукама и операцијама у оквиру ЕУ. Активности ВДП у значајној мери су допринеле достизању потребног нивоа интероперабилности, развоју система одбране и
способности оружаних снага, као и унапређењу међународне сарадње.
Пример источноевропских и централноевропских држава, такође, показује да је квалитетна припрема кадра од посебног значаја за успешно представљање система одбране државе у ЕУ и јачање њене позиције у институцијама
ЗБОП. Сходно искуству данашњих чланица ЕУ, војна дипломатија треба да
има значајно место у јачању система безбедности државе, с обзиром да може
да допринесе бржем остваривању спољнополитичких циљева државе.
Мрежа ВДП и војних представништава Републике Србије требало би да
исказује стварне интересе и потребе државе, и делује у прилог спровођења
реформе система одбране и унапређења међународне војне сарадње у раз319

личитим доменима. У контексту европских интеграција, војна дипломатија
треба да пружи допринос процесу прилагођавања система одбране ЗБОП и
обезбеди информације и искуства за потребе развоја система одбране и ангажовања у активностима ЗБОП. Актуелна економска криза је увећала могућ
значај ВДП, као промотера националне наменске индустрије и чиниоца који
може да олакша војноекономску сарадњу са појединим европским државама.
Превасходно, неопходно је да војно представништво при Сталној војној мисији Републике Србије у Бриселу интензивира извршавање предвиђених активности, прати развој ЗБОП и могуће учешће Војске Србије
у томе, као и да учествује на састанцима у ЕУ који су отворени за државе
кандидате за чланство у ЕУ. Након отварања преговора са ЕУ, припадници представништва би требало да учествују у креирању преговарачких
ставова и извештавању о напретку по питању Поглавља 31. Такође, укључивање Републике Србије у европске институције налаже разматрање и
адекватног броја и врсте представника у војним представништвима.
У целини, војнодипломатски апарат Републике Србије располаже
капацитетима неопходним за успешну комуникацију и представљање
интереса Републике Србије у процесу европских интеграција, а његов
главни задатак јесте да те ресурсе стави у функцију остваривања овог
спољнополитичког циља. Сходно томе, војна дипломатија се суочава
са озбиљним изазовом да Републици Србији обезбеди место признатог,
поузданог и предвидивог партнера у ЕУ, а њен досадашњи ангажман и
пројектована улога и убудуће ће бити у функцији реализације тог циља.
2.2. Компатибилност стратегијских докумената у области
безбедности и одбране Републике Србије са Европском стратегијом
безбедности
Приликом упоредне анализе����������������������������������������
���������������������������������������
стратегијских докумената у области безбедности и одбране Републике����������������������������������������
���������������������������������������
Србије и ЕУ могу се уочити бројне сличности у идентификовању изазова, ризика и претњи безбедности, а разлике
које постоје у приступу области безбедности произилазе из њихове основне
и суштинске разлике као другачијих врста субјеката међународних односа.
Са јачањем ЕУ, повећавају се њени интереси да значајније утиче на регулисање криза, пре свега, на свом простору, што је било од пресудне важности за
успостављање јединствене Европске безбедносне и одбрамбене политике ЕУ.
Република Србија подржава Европску стратегију безбедности усвојену 2003.
године, као темељни документ Заједничке спољне и безбедносне политике,
као и Извештај о имплементацији Европске стратегије безбедности усвојен
2008. године. Приметно је да недостатак дугорочних стратегијских планова
у области одбране представља проблем у изградњи војних способности ЕУ.
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Основна стратегијска документа у области безбедности и одбране Републике Србије, Стратегија националне безбедности Републике Србије и
Стратегија одбране Републике Србије, усвојене су 2009. године одлуком Народне скупштине Републике Србије. Приликом израде Стратегије националне безбедности Републике Србије коришћено је домаће искуство, али су, као
својеврсне смернице, узети у обзир ставови исказани у Европској стратегији
безбедности и Извештаја о њеној имплементацији, као и у стратегијским документима најзначајнијих држава света. Стратегија одбране Републике Србије је стратегијски документ којим се разрађује Стратегија националне безбедности у делу који се односи на област одбране. У наведеним стратегијским
документима, посебно се указује на европску спољнoполитичку оријентацију
Републике Србије, која подразумева пријем у пуноправно чланство ЕУ, односно усмеравање развоја система националне безбедности ка прилагођавању успешном и ефикасном деловању државе у оквирима ЕУ.
У Европској стратегији безбедности изражено је опредељење држава чланица за изградњу међународног поретка заснованог на изградњи
снажног међународног друштва, међународних институција и међународног права. Мултиполарност света и универзално важење норми
међународног права су, исто тако, неоспоран интерес и Републике Србије. Европска стратегија безбедности омогућава стратешку сарадњу ЕУ
са земљама као што је Република Србија и оставља могућност да у даљем
процесу проширења и Република Србија постане чланица ЕУ.
Република Србија сматра да су претње које су наведене у Европској
стратегији безбедности истовремено и претње безбедности Републике
Србије. У Стратегији националне безбедности Републике Србије истакнуто је да је највећа претња безбедности противправно једнострано проглашена независност Косова и Метохије (КиМ) 2008. године, о чему ЕУ
нема јединствен став, имајући у виду да су двадесет и две земље чланице
ЕУ признале независност КиМ, док пет чланица ЕУ признају легитимно
право Републике Србије да заштити свој територијални интегритет. Наведени проблем представља основну неусаглашеност Европске стратегије
безбедности и Стратегије националне безбедности Републике Србије.
Стратешки циљ ЕУ који се односи на претње безбедности истоветан
је са једним од циљева политике националне безбедности Републике Србије (адекватно решавање ризика и претњи безбедности) ради заштите
националних интереса. У Европској стратегији безбедности истакнут је
значај превентивног, симултаног и свеобухватног деловања у погледу
евентуалних угрожавања безбедности, док је у стратегијским документима у области безбедности и одбране Републике Србије улога превентивног деловања наглашена кроз спровођење ефикасних мера и активности за спречавање и сузбијање узрока ризика и претњи безбедности.
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Европска стратегија безбедности утврђује да ЕУ, ради суочавања
са претњама и остваривања стратешких циљева, неизоставно треба да
буде активнија, способнија и кохерентнија и да сарађује са партнерима
у супротстављању заједничким претњама. Слично томе, у Стратегији
националне безбедности Републике Србије наглашено је да се функционисањем система националне безбедности, заснованом на спровођењу
Устава, закона и других прописа, међусобној сарадњи и компатибилности његових делова и сарадњи са системима националне безбедности
на глобалном и регионалном нивоу, стварају услови за остваривање националних интереса Републике Србије.
У закључцима стратегијских докумената ЕУ и Републике Србије у
области безбедности истиче се потреба прилагођавања условима у којима се имплементирају и упућује се на активну међународну сарадњу
ради унапређења безбедности на свим нивоима.
Извештај о имплементацији Европске стратегије безбедности из
2008. године проценио је постигнуте резултате и истовремено указао и
на нова опредељења по питању безбедности, међутим, неопходно је да
се у догледно време приступи изради новог стратешког документа ЕУ
у области безбедности, имајући у виду да су се од 2003. године до данас
догодиле значајне промене у том контексту. О спровођењу Стратегије
одбране Републике Србије Министарство одбране Републике Србије израђује годишњи извештај.
Упоредном анализом стратегијских докумената усвојених у области безбедности, сходно подударности и комплементарности ставова по
већини питања, могуће је извести закључак о конвергенцији безбедносних интереса и циљева Републике Србије и Европске уније. Основна разлика је у томе што Европска стратегија безбедности наглашава глобални
значај и одговорност Уније у области безбедности, док се у стратегијским
документима Републике Србије истичу, значај остваривања националних
приоритета и интереса, при чему је међународна сарадња и учешће Републике Србије у безбедносним интеграцијама један од сегмената.
Имајући у виду да савремени свет карактеришу међузависност, непредвидивост, као и изузетно комплексни изазови, ризици и претње безбедности држава и грађана, неопходно је непрекидно праћење и анализа
чинилаца стратегијског окружења који, у одређеним околностима, могу
упућивати на потребу доношења нових, ефективнијих стратегијских
докумената у области одбране и безбедности. Од великог значаја је да
ЕУ има одговарајућу и функционалну Европску стратегију безбедности,
која ће уважити промене у глобалном и регионалном окружењу и која ће
допринети кохезији држава чланица у важном сегменту њиховог односа
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према питањима међународне безбедности. Такође, садржај Стратегије
националне безбедности Републике Србије дограђиваће се сходно промени чинилаца који га одређују и, у том контексту, усклађивати са европским стратегијским документом у области безбедности.
2.3. Припрема учешћа Војске Србије и других снага одбране у
активностима ЗБОП са становишта потреба и капацитета
Имајући у виду стратегијско опредељење Републике Србије да учествује у ЗБОП, као и спремност ЕУ за сарадњу у тој области, неопходно је да
Војска Србије и друге снаге одбране достигну потребне способности које
ће им омогућити да, као равноправан партнер, под окриљем ЕУ, допринесу успостављању и одржавању међународног мира и безбедности.
Европски развој способности био је постепен и усаглашаван на самитима ЕУ, као највишем нивоу одлучивања. Европски акциони план
за способности усвојен је 2001. године. У области одбране, 1999. године постављен је водећи циљ да се до 2003. створе европске снаге за брзо
реаговање, а 2004. године усвојен је Водећи циљ 2010 и његов концепт борбених група, које су јануара 2007. године достигле оперативну способност.
Договор о јачању цивилне компоненте управљања кризама постигнут је 2000. године, а Акциони план за цивилне аспекте ЕБОП усвојен је
2004. године����������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������
Такође, 2004. године усвојен је Водећи циљ цивилних способности са листом задатака које је потребно остварити да би се испуниле амбиције ЕБОП до 2008. године, пре свега, у вези са спровођењем цивилних мисија ЕУ, а нови Водећи циљ цивилних способности постављен
је 2007. године и он се односио на даље унапређење способности у том
домену до 2010. године.
Поред тога, и у сегменту развоја способности важно је уочити блиску
везу ЕУ и НАТО, с обзиром да се већина њихових чланица налази у обе
организације. На самиту НАТО 2002. године, чланице су се обавезале на
унапређење оперативних способности оружаних снага и представљен је
концепт НАТО снага за реаговање, а 2003. године је успостављена НАТО
– ЕУ група за способности.�����������������������������������������
Пракса показује да у ЗБОП доминирају невојне операције, а НАТО-у се даје предност за вођење војних операција.
Евалуација способности војних снага стављених на располагање ЕУ обавља се према НАТО стандардима.
Реформе које се спроводе у системима одбране постављају нове
захтеве у погледу развоја способности ЕУ, односно, њених чланица.
Република Србија може значајно да допринесе ЗБОП ЕУ. Имајући у
виду да државе чланице ЕУ имају потпуни национални суверенитет
над властитим оружаним снагама, Република Србија је у процесу ев323

ропских интеграција у могућности да, поштујући своје опредељење
да буде војно неутрална, истовремено буде и део колективног система
безбедности.
Спољна и безбедносна политика Републике Србије, заснована на одбрани уставног поретка, интеграцији у Европску унију и развоју међународне, а посебно регионалне сарадње на Западном Балкану, одређује
и развој способности Војске Србије. Ангажовање Републике Србије у
НАТО Програму Партнерство за мир доприноси процесу европских
интеграција у контексту изградње потребних способности Војске Србије. За учешће у операцијама ЗБОП ЕУ није потребно усвајати додатне
стандарде у односу на стандарде НАТО, за које се Република Србија већ
определила и развија капацитете за њихову примену.
Република Србија је започела своје учешће у војним операцијама ЕУ,
Војном комитету ЕУ и преговоре о чланству у Европској одбрамбеној
агенцији�������������������������������������������������������������
(ЕОА). Поред тога, Република Србија је заинтересована да активно учествује у војним вежбама ЕУ и некој од борбених група ЕУ. Да
би могла да опредељује своје капацитете за те потребе, потребно је да
Република Србија има увид у Каталог захтева Војног штаба ЕУ, а било
би пожељно и да добије право присуства или учешћа у радним групама
Војног штаба ЕУ или Војног комитета ЕУ.
Трошкови учешћа земље у ЗБОП зависе од нивоа њене амбиције. Из
буџета одбране плаћају се финансијски доприноси Европској одбрамбеној агенцији, Сателитском центру, Атина механизму. За цивилно особље
које се упућује у мисије ЕУ финансирање се обезбеђује из фондова Уније,
док учешће војних снага финансирају матичне државе. У том контексту,
финансијски разлози могу бити један од одлучујућих фактора који ће
утицати на обим учешћа Републике Србије у ЗБОП.
2.3.1. Мултинационалне операције
Учешћем у мултинационалним операцијама побољшава се међународни углед и повећава одбрамбени капацитет земље. Поред тога,
учешћем у операцијама ЕУ за управљање кризама доприноси се процесу
приступања Републике Србије Европској унији и повећава се утицај Републике Србије у погледу одлука ЕУ.
Учешће Републике Србије�������������������������������������
у������������������������������������
мултинационалним операцијама спроводи се у складу са Законом о употреби ВС и других снага одбране у
мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије������
и
�����
Годишњим планом употребе ВС и других снага одбране�����������������
у мултинационалним операцијама, који се израђују на основу међународно прихваћених
обавеза, а које усваја Народна скупштина Републике Србије.
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У оквиру PARP механизма, Република Србија је декларисала одређене снаге за ангажовање у мултинационалним операцијама. Ове снаге
могу да се употребе и за учешће у војним операцијама Европске уније.
Једна од важних компаративних предности Републике Србије у односу
на друге државе јесте изузетно квалитетан, оспособљен, обучен и искусан кадар у области војног здравства.
Потписивањем Споразума о безбедносним процедурама за размену поверљивих информација и Споразума о успостављању оквира за
учешће у операцијама Европске уније за управљање кризама између Републике Србије и Европске уније и усвајањем одлука Политичко-безбедносног комитета Европске уније о прихватању учешћа Републике
Србије у операцијама Европске уније за управљање кризама, створени
су услови за почетак ангажовања Војске Србије и других снага одбране
у операцијама ЕУ.
Сходно томе, у 2012. години почело је ангажовање Војске Србије у војној операцији поморских снага Европске уније у Сомалији (EUNAVFOR
ATALANTA) и у Мисији Европске уније за обуку сомалијских снага безбедности у Уганди (EUTM Somalia). Република Србија је заинтересована
да повећа број својих представника, као и области њиховог ангажовања
у мултинационалним операцијама ЕУ, односно,������������������������
да опредељује
��������������������
своје капацитете према исказаним потребама ЕУ и својим могућностима.
Поред војне, савремене безбедносне кризе захтевају ангажовање и
цивилне компоненте. Европска унија има значајне ресурсе за цивилне
аспекте управљања кризама. На пример, у надлежности Европске комисије успостављена је Европска група за обуку, да би се уједначили критеријуми обучености цивилног особља. У наредном периоду, Република
Србија би требало да, поред полицијских капацитета, развија и друге
цивилне капацитете за потребе учешћа у мултинационалним операцијама, а један од могућих начина је путем сарадње са Центром за међународне мировне операције (ZIF) из Немачке.
2.3.2. Борбене групе
Законски основ за евентуално ангажовање припадника ВС у саставу
борбених група (БГ) ЕУ садржан је у Закону о употреби Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије („Службени гласник РС”, број 88/09). Овим законом уређена
је употреба и припрема ВС и других снага одбране за учешће у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, права и обавезе
надлежних органа и учесника у тим операцијама, финансирање трошкова
учешћа и друга питања за извршавање мисија и задатака у очувању безбед325

ности и мира у свету и пружање хуманитарне помоћи другим државама у
кризним ситуацијама. Према члану 2. наведеног закона мултинационалне
операције ван граница Републике Србије обухватају мисије и задатке у очувању националне, регионалне и глобалне безбедности и мира у свету.
О употреби ВС и других снага одбране у мултинационалним операцијама одлучује се на основу Годишњег плана употребе ВС и других снага
одбране у мултинационалним операцијама, којим се одређују њихове мисије и задаци (члан 7. став 1) који усваја Народна скупштина (члан 8. став
1). Одлуку о учешћу припадника ВС у мултинационалним операцијама
доноси Народна скупштина на основу усвојеног Годишњег плана употребе (члан 8. став 3). На основу напред наведених одредби закона и чињенице да су борбене групе ЕУ високо обучене војне формације, под командом
ЕУ, које су оспособљене за вођење борбених операција, евидентно је да се
не ради о ангажовању припадника МО и ВС, већ се ради само о учешћу
припадника ВС у операцијама ЕУ, за које у складу са Уставом РС и Законом о употреби ВС и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница РС, одлуку доноси Народна скупштина.
За учешће припадника МО и ВС у БГ ЕУ, потребно је да Министарство одбране донесе одлуку којом се изражава опредељење за приступање
концепту БГ ЕУ (једној или више конкретних БГ које ће бити у stand by
периоду након првог полугодишта 2016. године) и да се дају смернице за
реализацију пројекта приступања Концепту БГ ЕУ. Финансијски оквир је
неопходно изразити кроз проценат БДП (бруто друштвеног производа),
предложити смернице за средњерочно планирање, сталну структуру која
ће цео процес реализовати (ГШ ВС) и временски рок када је за политику
одбране у интересу да учешће ВС у БГ ЕУ буде видљиво. Потребно је такође, да Генералштаб ВС у оквиру Планских докумената ППБИ планира
средства за ову намену, тако да свака врста активности везана за присту�������
пање концепту БГ ЕУ, може да се правовремено планира и реализује. Декларисане јединице ВС по „Концепту ОСС” нису једине „способности”
које ВС може да понуди партнерима у процесу генерисања снага за БГ ЕУ.

3. АСПЕКТИ ЈАВНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ И ОДНОСА
ЈАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
3.1. Примена Заједничке безбедносне и одбрамбене политике
Европске уније у погледу интереса Републике Србије
Од настанка Европске безбедносне и одбрамбене политике 1999. године, ЕУ је у области безбедности постигла значајне резултате и изгра326

дила своје безбедносне способности. Европскa унијa је постала важан
субјект европске и глобалне безбедности, као што су то и УН, НАТО и
ОЕБС. Зajeдничка безбедносна и одбрамбена политика је одраз постигнутог заједништва ЕУ, које се остварује зависно од политичких дешавања, а не сме бити у колизији са НАТО политикама.
Европскa унијa је потписала Оквирни споразум о учешћу у операцијама ЕУ за управљање кризама са 20 земаља ван ЕУ и ангажовала је своје снаге
на три континента. У већини случајева ЕУ спроводи цивилне мисије.
Имајући у виду да учешћем у ЗБОП доприноси остваривању глобалне и регионалне безбедности, својих националних интереса и спољнополитичких циљева, Република Србија је потписала споразуме за учешће у
операцијама ЕУ за управљање кризама.
Интереси Републике Србије се највећим делом подударају са интересима ЕУ у области безбедности, а највише разлика постоји у начину
спровођења ЗБОП на Западном Балкану.
Регион југоисточне Европе је значајно утицао на успостављање и
развој ЗБОП и остао приоритет за деловање ЕУ у правцу стабилизације
прилика. На подручју Западног Балкана до сада је реализовано више цивилних мисија и једна војна операција ЕУ. Почетком 2013. године биле
су у току једна цивилна мисија ЕУ (EULEX KOSOVO – Мисија подршке успостављању владавине права на Косову и Метохији) и једна војна
операција (EUFOR ALTHEA за очување мира, безбедности и подршку
имплементацији Дејтонског споразума у Босни и Херцеговини).
Република Србија посебно уважава интересе српског народа у Босни
и Херцеговини, залаже се за поштовање Дејтонског споразума и развија
посебне везе са Републиком Српском. У том контексту, Република Србија је спремна да подржи активности које ЕУ буде спроводила у Босни
и Херцеговини.
С друге стране, Република Србија сматра за највећу претњу својој
безбедности противправно једнострано проглашену независност Косова, а од 27 чланица ЕУ, свега њих пет је доследно у ставу да не признаје
такву независност. Мисија EULEX представља директну примену ЗБОП
на територији Републике Србије, Косову и Метохији, која, сходно свом
мандату, треба да делује у складу са Резолуцијом 1244 СБ УН којом се
гарантује суверенитет и територијални интегритет Републике Србије.
Међутим, циљеви ЕULEX���������������������������������������������
-а нису у потребној мери у сагласности са националним интересима Републике Србије, имајући у виду да се њиховим
деловањем ојачавају институције нелегално проглашеног независног
Косова, које преузимају важне надлежности легалних српских власти на
Косову и Метохији – полицију, правосуђе и царину.
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Република Србија је посебно артикулисала циљеве своје политике у
односу на српско становништво на Косову и Метохији�����������������
. Резултати референдума одржаног на северу Косова и Метохије, потврђују уверење да
српска популација жели да живи у држави Србији.
Под окриљем ЕУ одвијају се преговори Београда и Приштине на
политичком нивоу, као и технички преговори о животним питањима
грађана Косова и Метохије. За дугорочни мир, стабилност и напредак
региона ка европским интеграцијама, значајно је да обе стране дијалогу
приђу конструктивно.
Република Србија се залаже за примену међународног права, које
поштујући принцип заштите територијалног интегритета сваке државе, не дозвољава отцепљење држава нити допушта да се створе основе за признавање легитимности отцепљења. С тим у вези, једностране
акције не могу да буду прихватљив начин за решавање територијалних
питања. Будући статус покрајине Косово и Метохија мора бити у складу
са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, а оквир на
основу којег је српска страна приступила разговорима су Устав Републике Србије и обавезујуће резолуције Народне Скупштине Републике
Србије, које су врло експлицитне, када је реч о територијалној целовитости земље.
Сарадња на безбедносном плану између ЕУ и Републике Србије се
све више развија, а Република Србија жели да кроз учешће у ЗБОП допринесе решавању конфликтних стања мирним путем.
3.2. Могућности утицаја Републике Србије на процес
интеграције у Европску унију у области Заједничке безбедносне и
одбрамбене политике
Интеграција Републике Србије Европску унију наводи се као приоритетни циљ Републике Србије од 2000. године до данас. Сходно томе,
реализују се и обавезе из Националног програмa за интеграцију Републике Србије у ЕУ, као и неопходне реформе у свим сегментима друштва,
па и у области безбедности и одбране. Министарство одбране, у складу
са својим делокругом рада, континуирано прати и активно доприноси
процесу интеграције Републике Србије у Европску унију.
Република Србија је, у складу са израженом спремношћу да кроз
процес европских интеграција изграђује капацитете и способности система националне безбедности у складу са стандардима и обавезама које
произилазе из ЗБОП, започела своје учешће у мисијама ЕУ и покренула
иницијативу за чланство у Европској одбрамбеној агенцији. Поред тога,
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Републици Србији је, са више страна, понуђено и учешће у борбеним групама ЕУ, а одређене земље које активно партиципирају у ЗБОП исказале
су спремност да пренесу своја искуства ради свеобухватног сагледавања
могућности за учешће Републике Србије��������������������������������
у ЗБОП, као и да пруже неопходну подршку ради интегрисања у европске безбедносне структуре.
Утицај на креирање политике у главним институцијама ЕУ, у складу са интересима Републике Србије, могуће је извршити директно или
индиректно, путем наступа других држава. Основне методе и технике
за остваривање утицаја су лобирање (заступање интереса на кључним
местима) и позиционирање (достизање кредибилитета за учешће представника Републике Србије у раду тела ЕУ). При томе, комуникација је
неизбежан и основни инструмент остваривања утицаја на доносиоце
одлуке. За Републику Србију је веома важно да буде у могућности да пружи допринос раду тела ЕУ из своје перспективе и буде у току са активностима које се предузимају у функцији очувања и унапређења европске
и глобалне безбедности.
Ради адекватног планирања и реализације активности на укључењу
Републике Србије у ЗБОП неопходне су редовне консултације са телима ЕУ у домену ЗБОП, познавање безбедносне структуре ЕУ и начина
доношења одлука. Интеграцији Републике Србије у ЗБОП допринеће
праћење рада ЗБОП, проактивност, прихватање и предузимање иницијатива, конструктивност, промоција резултата, али и ставова Републике Србије. Такође, деловање мисија ЗБОП на Западном Балкану
треба посматрати и као могућност за бржи напредак региона у процесу
европских интеграција.
Безбедносна и одбрамбена интеграција Републике Србије у систем ЕУ
је од великог значаја, с обзиром да има позитиван утицај на остале сегменте интеграције и доприноси бржем остваривању чланства Републике
Србије у ЕУ, као једном од основних спољнополитичких циљева земље.
3.3. Јавно мњење о учешћу Републике Србије у Заједничкој
безбедносној и одбрамбеној политици Европске уније
Резултати истраживања јавног мњења показују да грађанима Републике Србије нису довољно познати кључни аспекти процеса приступања
Републике Србије ЕУ, као ни предности које би се, у случају реализације
чланства, одразиле на њихов свакодневни живот. Већина грађана подржава реформске процесе, а за највећу препреку сматра политику сталног условљавања ЕУ. Ради добијања снажније и стабилније подршке европским
интеграцијама потребно је, пре свега, боље информисати јавност, подићи
ниво свести друштва и разумевања процеса интеграција у ЕУ.
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У контексту приступања Републике Србије ЗБОП потребно је
упознавање јавности са неопходним реформама у систему одбране, као
и припремање доносилаца одлука и лица која ће учествовати у активностима ЗБОП. Циљну јавност чине интересне групе којима треба да се
прилагоди информација и пренесе с намером постизања дефинисаних
циљева, а дели се на екстерну (изван система одбране) и интерну (запослени у Министарству одбране и Војсци Србије).
Као комуникацијска средства и активности за потребе укључења Републике Србије у ЗБОП, Министарство одбране користи истраживања
јавног мњења, издаваштво (магазин „Одбрана”, стручни часописи, посебна
издања, књиге, билборди, плакати), веб-сајтове МО и ВС, конференције, округле столове, семинаре, предавања, радионице, конференције за новинаре.
Активности Министарства одбране у домену промовисања ЗБОП ЕУ
које је потребно плански и организовано спроводити у процесу европских интеграција су: организовање стручних скупова уз присуство медија са циљем да се промовишу процеси јачања сарадње у оквиру ЗБОП,
превођење и објављивање материјала који се односе на ЗБОП, медијске
кампање са циљем подизања свести о ЗБОП, едукација за новинаре у
области ЗБОП, развој стратегије информисања у вези са ЗБОП, увођења
модула обуке о ЗБОП у све нивое војног образовања, али и шире.
Сходно томе, у наредном периоду, потребно је ангажовање на остваривању већег обостраног разумевања и развијеније сарадње Републике
Србије и ЕУ у функцији остварења заједничких интереса.

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ
4.1. Организација функције управљања људским ресурсима у
систему одбране
За управљање људским ресурсима у систему одбране успостављен је
систем надлежности и одговорности, по следећем:
− Народна Скупштина РС доноси нормативно-правна документа
из надлежности Републике Србије и одлучује о висини средстава за финансирање потреба одбране;
− председник Републике утврђује основе мирнодопске и ратне
организације Војске Србије и врши друге послове у складу са
прописаним надлежностима;
− Влада РС утврђује и води политику одбране, предлаже и извршава законе и друга општа акта Народне скупштине која се односе на одбрану и доноси Кадровски план у складу са средствима одобреним за финансирање потреба одбране;
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− Министарство одбране РС предлаже и спроводи политику одбране, извршава законе и међународне уговоре, општа акта Народне скупштине, Владе и акта председника Републике из области одбране;
− организационе јединице за кадрове у МО и ВС надлежне су за извршавање задатака из области управљања људским ресурсима.
Реформа система управљања људским ресурсима, као део реформе
система одбране, темељи се на следећим стратегијско-доктринарним
документима425: Стратегији националне безбедности Републике Србије,
Стратегији одбране Републике Србије, Доктрини Војске Србије, Дугорочном плану развоја система одбране Републике Србије и Стратегијском
прегледу одбране Републике Србије.
Нормативно-правно уређење система управљања људским ресурсима заснива се на Уставу Републике Србије, Закону о одбрани, Закону о
Војсци Србије (у даљем тексту: Закон о ВС), Закону о државним службеницима, као и свеукупном правном систему Републике Србије.
Законом о одбрани дефинишу се људски ресурси у одбрани и регулишу надлежности највиших државних органа у управљању људским
ресурсима система одбране.
Законом о ВС дефинишу се основе и начела организације, унутрашњег
уређења и систематизације формацијских места, састав Војске Србије, надлежности органа руковођења и командовања и начела попуне, унапређивања, регулисања стања у служби, плате и друга новчана примања, радно
време, одмори и одсуства, престанак службе и одговорност запослених.
Тиме се стварају правне претпоставке да се управљање људским ресурсима детаљније разради кроз подзаконске прописе који су у надлежности
Владе Републике Србије и министра одбране.
Законом о државним службеницима дефинишу се начела попуњавања радних места државних службеника и намештеника, оцењивање и
напредовање, премештај, стручно усавршавање и додатно образовање,
одговорност и престанак радног односа.
У систему одбране кадровску структуру чине:
− официри на неодређено време;
− официри на одређено време;
− подофицири на неодређено време;
− подофицири на одређено време;
− професионални војници;
− цивилна лица на служби у Војсци Србије;
425

Члан 4. Закона о одбрани, „Службени гласник РС”, 116/07.
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− војни намештеници;
− војни службеници;
− државни службеници;
− државни намештеници;
− војници.
Резервни састав војске дели се на активну и пасивну резерву.426
На основу Закона о државним службеницима427 и Уредбе о припреми кадровског плана у државним органима428 израђује се Кадровски план МО. Припрему предлога кадровског плана МО врши организациона јединица МО надлежна за кадрове, на основу пројектованог бројног стања људских ресурса
које прописује организациона јединица МО надлежна за организацију.
Функционална организациона структура, делокруг и надлежности органа управљања људским ресурсима у систему одбране успоставља се на
свим нивоима, прописује се формацијама и систематизацијама и обезбеђује
јединство планирања и извршавања послова у области људских ресурса.
а) Делокруг и надлежности организацијских целина у
Министарству одбране и Војсци Србије
Функцијом управљања људским ресурсима у Министарству одбране непосредно се баве: 1) Управа за организацију, 2) Управа за кадрове,
3) Управа за обавезе одбране, 4) Управа за традицију, стандард и ветеране.429
Организација управљања људским ресурсима у Војсци Србије зависи
од организацијско-формацијске структуре, нивоа јединице, односно установе и од надлежности старешине за кога се обављају стручни послови.
Управљање људским ресурсима у Војсци Србије организовано је на
четири нивоа:
1. Први ниво, Управа за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС, која врши
морално-психолошку функцију и обавља стручне персоналне,
правне, системско-статусне и школовање из надлежности начелника Генералштаба ВС и начелника Управе за људске ресурсе;
2. Други ниво, одељења за људске ресурсе, у Оперативним командама и њој равним командама-јединица, односно управама и
организацијским јединицама ГШ ВС;
Члан 5. став 4. Закона о Војсци Србије, „Службени гласник РС”, 116/07.
Члан 154.–157. Закона о државним службеницима, „Службени гласник РС”,
79/05, 81/05, 83/08, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09.
428
Уредба о припреми кадровског плана у државним органима, „Службени гласник РС”, 8/06.
429
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству одбране, 2009.
426
427
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3. Трећи ниво, одсеци за људске ресурсе, у командама бригада и
њима равним командама-јединицама и
4. Четврти ниво, одсеци или реферати за људске ресурсе у командама батаљона.
Органи на вишем нивоу (првом и другом) могу да врше и послове
предвиђене за органе на четвртом нивоу организовања, када се решава о
статусним питањима професионалних припадника који су на дужности
у команди, управи или ОЈ ГШ ВС у којој је персонални орган. Организацијске јединице у ГШ ВС које се непосредно баве одређеним активностима управљања људским ресурсима су: Управа за људске ресурсе (Ј-1);
Управа за планирање и развој (Ј-5); и Управа за обуку и доктрину (Ј-7).430
Може се закључити да се функцијом управљања људским ресурсима
у систему одбране бави више организацијских целина у Министарству
одбране и Војсци Србије, које нису хијерархијски повезане и не чине
једну заокружену целину.
б) Информациони систем и евиденција људских ресурса у систему
одбране
Информациони систем људских ресурса обједињава кадровски потенцијал, опрему и методе организоване ради прикупљања, обраде, преноса, дистрибуције и чувања података и информација о људским ресурсима. С обзиром на начин обезбеђења и облик у којем се чувају подаци,
постоје две врсте информационог система људских ресурса: ручни и аутоматизовани.431
4.2. Стратегијски приступ управљању људским ресурсима у систему
одбране
Стратегијски приступ управљању људским ресурсима у систему одбране исказан је кроз усвојена нормативно-правна и доктринарна документа на националном нивоу. То су: Стратегијски преглед одбране,
Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Доктрина Војске Србије и Доктрина управљања људским ресурсима – нацрт. Наведена доктринарна
документа истичу следеће.
Развојем војних технологија и софистицираног оружја није умањен
значај људских ресурса за одбрамбено организовање савремених држава. И поред позитивних тенденција у области безбедности, свет ће се
Наредба о надлежностима организацијских јединица ГШ ВС, 2009.
Програм управљања људским ресурсима система одбране Републике Србије,
нацрт, Управа за кадрове, 2008.
430
431
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вероватно и даље суочавати са бројним конфликтима, који због могућности неконтролисаног развоја и неизвесног исхода представљају реалну претњу регионалној и националној безбедности. Отуд је још актуелан
проблем изналажења адекватног модела за решавање комплексних питања ангажовања људских ресурса за потребе одбране.
Стратегијски преглед одбране је полазна основа за суштинске промене у систему одбране и представља основни инструмент у планирању,
реализацији реформских процеса и изради програма развоја управљања
људским ресурсима. Стратегијским прегледом одбране, област организације Војске дефинисана је на следећи начин:
− основна начела организовања Војске јесу професионализам,
трокомпонентност састава, трокомпонентност намене, стандард величине снага, модуларност организације, интероперабилност, приоритети модернизације и финансијска одрживост;
− трокомпонентност намене Војске остварена је организовањем
Војске у три дела: снаге за реаговање, главне одбрамбене снаге
и снаге ојачања;
− трокомпонентност састава Војске огледа се у томе да састав Војске
чине професионална војска, активна резерва и пасивна резерва.
Економске могућности јесу један од лимитирајућих фактора, јер он
представља потенцијал државе за одржавање и развој Војске. У условима транзиције привреде Републике Србије, те економске могућности
једва да омогућавају просту репродукцију Војске, па је један од начина
за њен развој – смањење бројног стања (бројне величине) и повећање
квалитета кадра. Демографске могућности подразумевају целокупно
становништво способно за учешће за ангажовање у Војсци. Војска не
може бити већа од становништва, а бројна величина војске лимитира се
економским могућностима државе. Стандард величине мирнодопског
састава Војске биће у складу са потребама и могућностима Републике
Србије и кретаће се око 0,2–0,4% популације, узимајући у обзир величину оружаних снага суседних земаља. Све то утиче на управљање људским ресурсима у систему одбране, те се он мора прилагођавати потребама и могућностима државе.
Савремени изазови, ризици и претње безбедности захтевају битно
промењену структуру знања и способности који се стичу одговарајућим
школовањем и непрекидним усавршавањем. Новим облицима рада треба
створити профил професионалног војника који ће бити прилагођен новим вредностима на националном и глобалном нивоу. Развојем система
предвидиве каријере обезбедиће се предуслови за планирање професионалне каријере, чиме ће се смањити неизвесност и стихијско поступање у
овој области, уз истовремено повећање интересовања сваког појединца за
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лични професионални развој. Развојем програма помоћи лицима којима
престаје служба у Војсци смањиће се неизвесност друге каријере, односно
запослења по престанку службе у Војсци. То посебно добија на значају
код збрињавања официра и подофицира у процесу реформе система одбране, а надаље и у збрињавању војника по уговору по престанку службе.
4.3. Активности у вези са управљањем људским ресурсима
Активности у вези са управљањем људским ресурсима су бројне:
а) Анализа посла
Анализа посла је у надлежности Управе за организацију Сектора
за политику одбране МО. Удео различитих категорија кадра у укупном
бројном стању система одбране није у складу са потребама система одбране и искуствима већине европских земаља. Иако је побољшана, старосна структура је и даље неповољна и не обезбеђује одговарајући развој људских ресурса у систему одбране. То се првенствено односи на
официре и државне и војне службенике.
б) Планирање људских ресурса
Према Стратегијском прегледу одбране, начелна кадровска структура у Војсци Србије биће: 15% официри, 25% подофицири, 45% војници
и 15% цивилна лица. Смањење броја лица у систему одбране одвијаће се
плански, уз уважавање потреба система одбране и вођења рачуна о запосленима. Целокупни процес одласка кадра из система одбране треба
планирати по категоријама, уз налажење одговарајућег облика социјалног збрињавања. У складу са одредбама Конвенције о поштовању људских права и равноправности полова и искуствима већине европских
држава, интензивираће се стварање услова за значајније учешће жена у
структури професионалних припадника Војске.
Ради успешне професионализације Војске, неопходно је успоставити нови систем попуне јединица, при чему треба имати следећа стратегијска опредељења при планирању попуне:
− одредити профил, критеријуме и потребне способности професионалног војника у складу са новом структуром снага, мисијама и задацима;
− предвидети стимулативне мере за војнике који служе војни рок
са оружјем и војнике који након одслужења војног рока остају
у уговорном односу у Војсци као професионални војници, као и
стимулативне мере за лица која се ангажују у активној резерви.
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в) Регрутовање људских ресурса
Регрутовање људских ресурса у систему одбране прописано је Законом о Војсци Србије, Уредбом о пријему у професионалну војну службу
и Уредбом о пријему на службу у Војску Србије и Министарство одбране
без јавног конкурса.
Основни начин регрутовања Војске официрским кадром до 2015.
године планиран је школовањем у систему војног школства, а допунски начин биће цивилни систем високог образовања, уз накнадно оспособљавање за официрске дужности. Подофицирски кадар биће регрутован из састава професионалних војника.432
Уредбом о пријему у професионалну војну службу433 уређују се: начин
и услови пријема лица у професионалну војну службу (у даљем тексту:
војна служба), услови и поступак пријема у професионалну војну службу цивилних лица на служби у Војсци Србије и државних службеника и
намештеника запослених у Министарству одбране, као и услови и начин пријема за официра подофицира који су завршили Војну академију
или стекли одговарајуће високо образовање. Зависно од трајања службе,
пријем у војну службу врши се на неодређено време или на одређено
време по уговору, првенствено ради попуне почетних дужности у трупи.
г) Селекција људских ресурса
Начин селекције људских ресурса у систему одбране зависи од категорије кадра, разлога селекције, захтева радног места, врсте занимања и других специфичности. Почетна селекција кадра за официре врши се приликом пријема на школовање у војне школе. Пријем у професионалну војну
службу врши се по завршетку школовања, без конкурса, уколико кандидат испуњава прописане услове. Селекција кандидата за официре, од лица
из грађанства, од подофицира, цивилних лица на служби у ВС, државних
службеника и намештеника, прописана је Законом о Војсци Србије и Уредбом о пријему у професионалну војну службу (детаљније појашњено у регрутовању људских ресурса). За потребе развоја каријере официра врши се
селекција кандидата ради упућивања на школовање, последипломско усавршавање и завршавање различитих курсева у земљи и иностранству.434
Селекција кандидата за подофицире регулисана је Концептом
обезбеђења Војске Србије подофицирским кадром (Управа за обуку и
доктрину, Ј-7, ГШ ВС). Према Концепту, процес селекције кандидата
Стратегијски преглед одбране, 2009, стр. 30.
„Службени гласник РС”, 112/08.
434
Програм управљања људским ресурсима система одбране Републике Србије,
нацрт, Управа за кадрове, 2008.
432
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за подофицире садржи методе и облике који се темеље на прописаним
критеријумима и стандардима који произилазе из улоге и дужности подофицира у Војсци Србије.
Професионални војници, да би постали подофицири, морају успешно да заврше одређене нивое обуке (за десетара и за водника). При избору професионалних војника за обуку, потребно је узети у обзир следеће
карактеристике кандидата:
− психичку стабилност;
− физичку припремљеност;
− степен стручне спреме;
− степен обучености и увежбаности;
− оцену претпостављеног о постигнутим резултатима у служби;
− препоруку претпостављеног подофицира.
Селекцијом кадра за професионалне војнике издвајају се лица која
испуњавају опште и посебне услове, што се регулише конкурсом за
пријем. Одговарајућим стручним усавршавањима и извршавањем наменских задатака обезбеђују се полазне основе за утврђивање перспективности кадра професионалних војника за унапређивање у војничке
чинове и за упућивање на оспособљавање за подофицире.
Државне службенике на положаје поставља Влада.435 Селекција кадра за државне службенике на извршилачким РМ врши се у поступку
пријема. Извршилачко радно место попуњава се премештајем из истог
или другог државног органа или заснивањем радног односа. Попуна се
врши путем интерног или јавног конкурса. Селекцију врши конкурсна комисија у изборном поступку од кандидата који испуњавају услове за запослење на РМ.436 Пријем и селекција се врше и без конкурса,
непосредним пријемом професионалних припадника ВС, на начин који
утврди Влада.437 Селекција кадра за намештенике врши се на исти начин
као и селекција кадра за државне службенике.438
Селекција кадра за цивилна лица у ВС врши се у поступку пријема. Формацијска места попуњавају се јавним конкурсом или без јавног конкурса. Селекцију врши конкурсна комисија у изборном поступку од кандидата који
испуњавају услове за запослење на ФМ. Пријем и селекција без јавног конкурса врши се од професионалних војних лица, државних службеника и наЧлан 34. Закона о државним службеницима, „Службени гласник РС”, 79/05,
81/05, 83/08, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09.
436
Члан 56. Закона о државним службеницима. „Службени гласник РС”, 79/05,
81/05, 83/08, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09.
437
Члан 45. Закона о Војсци Србије, „Службени гласник РС”, 116/07.
438
Члан 172. Закона о државним службеницима, „Службени гласник РС”, 79/05
81/05, 83/08, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09.
435
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мештеника запослених у МО439, као и пријемом из другог државног органа,
стипендиста и у другим случајевима под условима прописаним законом.440
Селекција кадра за активну резерву врши се од лица у резервном
саставу која испуњавају опште и посебне услове прописане уредбом о
активној резерви.441
Селекција кадра за војнике за служење војног рока и војнике добровољце врши се у складу са прописима о војној обавези.442
Селекција кандидата за школовање у војношколским установама, за
војне дужности, врши се по прописима о војном школству.443
д) Социјализација и оријентација запослених
Карактеристичан за оријентацију у систему одбране је приправнички стаж на који се упућују официри по завршетку Војне академије. То
је институционализован облик оријентације, који по свему задовољава
стандарде јер је за систем значајно да млади официри стекну праксу за
самостално вршење дужности, укључујући прилагођавање конкретним
одговорностима, животу и раду у јединицама и установама Војске Србије.
ђ) Планирање и развој каријере
Како би се омогућило успешно планирање људских ресурса у систему одбране, у нацрту је развој кадровске пирамиде која би представљала модел структуре кадрова. Модел садржи низ података неопходних за
планирање кадрова: бројно стање кадрова; планирани број формацијских
места за сваку платну групу; укупан број места попуњених кадровима одговарајуће старости; број попуњених места за сваку платну групу; број
превођења у пензију; број новопримљених у систем; број унапређених за
сваки интервал старости; број кадрова који одлазе из службе.
Развој каријере официра и подофицира остварује се унапређењима
у више чинове и постављењима на више дужности у систему одбране.
Унапређивање у виши чин официра и подофицира прописано је Законом о Војсци и Уредбом о стањима у служби.
e) Професионалним развојем каријере официра
Обезбеђује се одговарајући кадар за попуну најодговорнијих дужности у систему одбране. Ради планирања напредовања састављају се је439
440
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Члан 45. Закона о Војсци Србије, „Службени гласник РС” 116/07.
Члан 120. Закона о Војсци Србије, „Службени гласник РС” 16/07.
Члан 5. Закона о Војсци Србије, „Службени гласник РС”, 116/07.
Члан 197. Закона о Војсци Србије, „Службени гласник РС”,116/07.
Члан 7. Закона о Војсци Србије, „Службени гласник РС”, 116/07.

динствене ранг листе официра по родовима – службама, односно, по типовима каријере. Вођење официра у служби у оквиру рода–службе којој
официр припада у начелу се врши закључно са чином капетана. Вођење
усмеравањем на дужности у начелну се врши од чина мајора и може се
вршити у једном од следећих типова каријере:
− командно-оперативна каријера,
− штабно-функционална каријера,
− каријера у планирању одбране,
− каријера људских ресурса,
− логистичка каријера,
− обавештајно-безбедносна каријера и
− наставно-научна каријера.444
ж) Развој и унапређивање подофицира
Дефинисани су Концептом обуке и професионалног развоја подофицира у Војсци Србије (Управа за обуку и доктрину, Ј-7, ГШ ВС).
Унапређивање подофицира, као основа за развој каријере, веома је важан сегмент и треба да одрази све елементе значајне за селекцију. Одговорност и транспарентност за унапређивање је на комисијама за селекцију и одговорним старешинама који одобравају листе кандидата.
Каријера подофицира подразумева процес кретања подофицира по хоризонталној и вертикалној линији у току службе, преко чинова и дужности утврђених Законом о Војсци, актима формација команди и јединица и систематизацијама радних места у МО.
з) Развој каријере цивилних лица
Реализује се кроз стручно усавршавање и оспособљавање. Циљ развоја каријере цивилних лица јесте ефикасније извршавање радних задатака, стручно усавршавање и напредовање у оквиру организационе
структуре. Праћење каријере цивилног лица врши се системски, сачињавањем базе података која поред података о врсти и степену стручне
спреме садржи и податке о току каријере и радном искуству и резултатима рада на конкретним пословима. Тако се обезбеђују потребна мотивација за квалитетно вршење послова формацијских места на које су
распоређени и додатно усавршавање.445
Програм управљања људским ресурсима система одбране Републике Србије,
нацрт, Управа за кадрове, 2008.
445
Програм управљања људским ресурсима система одбране Републике Србије,
нацрт, Управа за кадрове, 2008.
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и) Развој каријере државних службеника
Oстварује се путем стручног усавршавања и додатног образовања446,
напредовања447 и премештаја због потреба рада.448 Државни службеници
у току развоја каријере могу напредовати премештајем на непосредно
више извршилачко радно место или постављењем на виши положај у
истом или другом државном органу у складу са неопходним условима
везаним за постигнуте оцене, постојањем слободног радног места и радним искуством које је потребно за напредовање.
ј) Обука и усавршавање у систему одбране
Основне смернице за школовање, усавршавање и обуку кадра дате
су у Стратегијском прегледу одбране. Програме школовања и усавршавања потребно је ускладити са потребама система одбране и са системом
образовања у држави и повећати ефикасност образовног процеса. Школовање и усавршавање у систему војног школства треба, осим општевојних и стручно-специјалистичких, да омогући стицање и одговарајућих
стручних знања и звања која су призната у грађанству. Обука ће бити
усмерена на достизање потребних способности војника, старешина, команди и јединица, у складу са мисијама и задацима Војске. Тренаж резервног састава изводиће се у центрима за обуку и јединицама, у складу
са оперативним потребама.
Планирање и реализација процеса обуке и усавршавања запослених
у систему одбране прописани су: Уредбом о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира, Правилником о курсевима и другим облицима усавршавања, Правилником
о школовању и усавршавању у иностранству професионалних војних
лица, војних службеника и државних службеника у Министарству одбране, Упутством за управљање обуком, Концептом обуке и професионалног развоја подофицира Војске Србије, као и Концептом институционалног уређења обуке подофицира.
к) Оцењивање перформанси запослених у систему одбране
Евалуација процес организованог и континуираног праћења, вредновања, усмеравања и прилагођавања резултата рада и радног понашања запослених, ради остваривања организационих циљева.
446
Члан 96–106. Закона о државним службеницима, „Службени гласник РС”,
79/05, 81/05, 83/08, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09.
447
Члан 87–89. Закона о државним службеницима, „Службени гласник РС”,
79/05 81/05, 83/08, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09.
448
Члан 90–95. Закона о државним службеницима, „Службени гласник РС”,
79/05 81/05, 83/08, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09.
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Циљ евалуације није само да се оцени успешност запослених у обављању одређених задатака, већ и да се запослени охрабре и да им се помогне у подизању своје радне успешности. На тај начин им омогућавамо
да развију све своје потенцијале и овладају новим вештинама које им
могу бити од користи при обављању свакодневних радних обавеза или
могу послужити као добре референце у даљем напредовању. Тако евалуацијом не оцењујемо само нечији допринос, већ и мотивационо делујемо на запослене.
л) Награђивање и мотивисање запослених у систему одбране
Законом о Војсци Србије и Правилником о платама и другим
новчаним примањима професионалних припадника Војске Србије449
уређују се коефицијенти за обрачун плате, услови и мерила за увећање
и умањење плате, накнаде плате, рокови за исплату, отпремнину за
лица којима је престала служба на одређено време, новчане награде
и друга примања професионалних припадника Војске Србије. Систем награђивања и мотивисања морао би да буде у корелацији са извршењем, морао би да препознаје индивидуалне разлике и организационе чиниоце и морао би континуирано да се прати. Циљ система
награђивања јесте да се запослени додатно мотивишу како би остварили што боље резултате.
љ) Заштита и безбедност запослених у систему одбране
Безбедност и заштита здравља на раду је саставни део организације
рада, радног и наставног процеса свих организацијских целина у систему одбране и прописана је Законом о Војсци Србије, Правилом службе и
Правилом заштите на раду и заштите животне средине Војске. Остварује
се применом савремених мера заштите на раду, здравствене заштите на
раду (медицина рада), хигијене на раду, увођењем превентивних мера
у свим фазама и облицима рада и обуке (утврђивање процене ризика
пре почетка рада (обуке) и управљање ризицима, средстава и поступака
за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља припадника
система одбране и њиховог свођења на најмању могућу меру, на основу
извршене процене ризика на радном месту и у радној околини. Спроводи се командовањем и руковођењем ради постизања безбедних услова
рада и извођења обуке (наставе) и заштите здравља припадника система
одбране.
Безбедност и заштита здравља на раду је законом одређено право и
обавеза свих припадника система одбране и свих других лица док раде
или бораве у војним објектима у зони рада или обуке по било којем основу. То подразумева обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у
449

„Службени гласник РС”, 116/07, 88/09.
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највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења
и обољења у вези с радом и који претежно стварају претпоставку за пуно
физичко, психичко и социјално благостање запослених.
м) Деградација и отпуштање запослених у систему одбране
Деградација, престанак службе и отпуштање запослених из система
одбране прописано је Законом о Војсци Србије и Уредбом о стањима у
служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира.450 Припрема кадра за излазак из система одбране спроводи
се реализацијом Програма „PRISMA”. Под деградацијом запослених у
систему одбране, као најзначајније, можемо сматрати: смењивање са
формацијског места, удаљење од дужности и изрицање дисциплинске
казне. Те врсте деградације запослених прописане су Законом о Војсци
Србије. Припрема кадра за излазак из система одбране представља скуп
активности и мера које се предузимају у циљу припреме за излазак из
система одбране и евентуални наставак каријере лица за чијим ангажовањем престаје потреба и регулисан је Програмом „PRISMA”.451
Закључак
Људски ресурси, по садржају, задацима и врло спором развоју, представљају један од најосетљивијих сегмената у систему одбране. Из наведене анализе стања организације функције управљања људским ресурсима у систему
одбране и функционисања њених активности, може се закључити следеће:
1.	функцијом управљања људским ресурсима у систему одбране бави
се више организационих јединица у Министарству одбране и Војсци;
2.	наведене организационе јединице нису хијерархијски повезане
и не чине једну заокружену целину;
3.	отежана је координација у функционисању активности у области управљања људским ресурсима због нехијерархијске повезаности организационих јединица;
4.	отежано утврђивање одговорности у управљању људским ресурсима (могућност пребацивања одговорности на друге организационе јединице);
5.	отежано је планирање људских ресурса, посебно средњорочно
(организационе јединице за људске ресурсе немају тренутна сазнања о развоју организационе структуре система одбране);
6.	треба израдити краткорочне, средњорочне и дугорочне планове
људских ресурса у систему одбране;
„Службени гласник РС”, 112/08, 09/09.
Програм управљања људским ресурсима система одбране Републике Србије,
нацрт, Управа за кадрове, 2008.
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7.	потребно је у значајнијој мери едуковати запослене у службама
за људске ресурсе за послове које треба да обављају;
8. треба развити савремени систем управљања каријером;
9.	треба повећати транспарентност рада комисија за пријем, селекцију, рангирање и слично;
10.	треба дорадити критеријуме за селекцију, школовање, усавршавање и унапређивање;
11.	треба побољшати статус научноистраживачког и наставног кадра;
12.	систем евалуације примењивати и пропагирати у духу правичности и искључивој заснованости на резултатима рада;
13. треба дорадити правилник за оцењивање;
14. систем награђивања ускладити са постигнутим резултатима;
15.	увести конкурсни начин попуне свих значајнијих дужности у систему одбране јер само такав начин постављења доноси квалитет;
16. треба анализирати ниво мотивисаности запослених;
17.	треба извршити свеобухватну анализу процентуално већих плата за
поједине службе и специјалности у односу на друге категорије кадра;
У процесу управљања људским ресурсима неопходно је пронаћи баланс између два битна чиниоца: система и његових потреба и личних потреба сваког запосленог. Имати само обучене људе у организацији данас не
представља кључну предност. Нико више обученост не разматра одвојено
од процеса мотивације, јер управо мотивација је та која представља предуслов за упошљавање свих радних потенцијала човека и као таква омогућава постизање натпросечних резултата. У времену када је наш технолошко-економски развој доста испод норми и стандарда земаља западног
света, које представљају окосницу савеза званог Европска унија, верујемо
да су наши људи, њихово образовање и развој једна од кључних инстанци
у процесу приближавања Европском савезу. Због тога, управљање људским ресурсима, као и добре реформе у сектору људских ресурса, могу
наше интенције учинити бржим и делотворнијим.

5. ВОЈНОИНДУСТРИЈСКИ КОМПЛЕКС У
ПРОЦЕСУ ПРИКЉУЧЕЊА ЕУ
5.1. Контекст промовисања истраживања и технологија у
области одбране
Успостављањем Стратегије промовисања истраживања и технологија у области одбране, стварају се претпоставке за�����������������
успешно
����������������
остваривање улоге Европске одбрамбене агенције у свакој од четири наведене
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корпоративне стратегије, а посебно на пољу истраживања и технологија
у области одбране. Јачање различитих трендова на нивоу Европске уније
у области одбране и безбедности генерисало је неопходност успостављања ове стратегије, и то:
1.	с уочавање са новим одбрамбеним и безбедносним изазовима
повећало је потребу за истраживањем и новим технологијама,
2.	успостављање европске одбрамбене способности да покреће
низ програма истраживања и технологија који доприносе развоју наоружања и војне опреме и одговарајућих система,
3.	реструктурирање власничке структуре у одбрамбеној индустрији суседних земљама Европске уније, и на крају,
4. процесе успостављања мултилатералне сарадње.
У контексту наведеног, Стратегија промовисања истраживања и
технологија у области одбране представља амбициозан и поуздан ослонац различитим актерима (земље чланице, Европска комисија, НАТО,
OCCAR, ESA452, као и други правни субјекти који пружају услуге у области истраживања и производње) за сопствена улагања у истраживање и
технологију у области одбране. Поред више пута истакнуте чврсте везе
са другим стратегијама, �����������������������������������������
Стратегија промовисања истраживања и технологија у области одбране подржава напоре земаља чланица да на националном нивоу подстичу инвестициона улагања и сарадњу у области
истраживања и технологија.
Визија стратегије се базира на јачању ефективније сарадње у научним истраживањима, развоју технологија и производњи прототипова
наоружања и војне опреме, ради благовременог обезбеђења потребних
технологија за подршку изградњи захтеваних војних способности у
краткорочном, средњорочном и дугорочном периоду.
Стратегија промовисања истраживања и технологија у области одбране обухвата две фазе:
− планирање и
− имплементацију.
Крајње жељено стање – „Ends”, у оквиру дефинисане стратегије
представљања области истраживања и технологије за коју се, у фази
планирања, предвиђају инвестициона улагања, како би се побољшале
способности европске одбране. ��������������������������������������
Средства којима ће се дефинисана страOCCAR - Organization for Joint Armament Cooperation (европска међувладина организација која управља колаборативним програмина НВО између Белгије,
Француске, Немачке, Италије, Шпаније и Велике Британије). ESA - European Space
Agency (европска међувладина организација која се бави истраживањем свемира, тренутно има 19 држава чланица, а средиште је у Паризу).
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тегија реализовати – „Means” описују алате и механизме који������������
се могу користити ради унапређења имплементације и ефикаснијег делавања на
путу ка остварењу постављених циљева.
Фаза имплементације стратегије обухвата конкретна истраживања
и технологије у склопу заједничких пројеката, чији резултат представља
крајње жељено стање које ће се достићи кроз ефикасну употребу одговарајућих алата и механизама.
Мапе пута и акциони планови „Ways” представљају кључне алате
који ће се користити за описивање и повезивање фазе планирања са
фазом имплементације.
5.1.1. Контекст јачања технолошке и индустријске базе
Европске уније
Очување јаке технолошке и индустријске базе представља фундамент за успешну подршку Заједничкој спољној и безбедносној политици
Европске уније. Технолошка и индустријска база Европске уније пружа
ослонац у следећем:
− снабдева оружане снаге земаља чланица Европске уније са
највећим бројем наоружања и војне опреме и система за којима
је исказана потреба;
− обезбеђује оружаним снагама земаља чланица Европске уније
наоружање и војну опрему производену по најсавременијим
светским технологијама;
− обезбеђује висок степен аутономности у погледу снабдевања са
наоружањем и војном опремом.
Поред истакнутог, технолошка и индустријска база Европске уније
представља значајан економски потенцијал, који као такав представља извор нових радних места, извозних аранжмана, технолошких
унапређења, а, с друге стране, позитивно утиче на подршку јавности у
спровођењу послова одбране и безбедности.
Европска унија поседује технолошку и индустријску базу заступљену
у различитим областима деловања, са капацитетима који су на светском
нивоу развијености, а у многим областима су водећи у свету. Ова чињеница је резултат великих и добро усмерених инвестиционих улагања у протеклих неколико деценија. Међутим, у последњој деценији инвестициона
улагања у технолошку и индустријску базу у области одбране су знатно
смањене, што је у складу са трендом укупних издвајања за трошкове одбране. Упоредо с тим трошкови и комплексност борбених система имају
тренд раста, а конкуренција на светском тржишту је још интензивнија,
са посебним нагласком на растуће азијске економије. На нивоу Европс345

ке уније препозната је потреба о неопходности фундаменталних промена
у начинима управљања „пословним аспектима” одбране, те чињеница да
фактор време и актуелна ситуација нису на страни ЕУ.
Суштина ове промене се огледа у потреби стицања свести земља чланица ЕУ да технолошка и индустријска база у области одбране није одржива искључиво на националној основи. То захтеве додатни притисак у
правцу развоја одговарајуће европске технолошке и индустријске базе у
области одбране, као нешто што у целини посматрано даје веће ефекте у
односу на суму појединачних ефеката националних делова. Показало се
несврсисходним рутински одређивати потребе за наоружањем и војном
опремом на националном нивоу, развијајући наоружање и војну опрему
у оквиру посебних националних истраживачко-развојних капацитета и
њихово прибављање у националним оквирима. Овакав приступ није економски одржив нити оперативно прихватљив, посебно када се та чињеница стави у контекст мултинационалних операција према којима ЕУ исказује растући интерес. У складу с тим, намеће се потреба успостављања
равнотеже између две опречне стране у оквирима европског тржишта
чија резултанта деловања треба да обезбеди усклађивање и комбиновање
различитих потребе у заједничке захтеве за наоружањем и војном опремом, с једне стране и испуњавање истих кроз виши степен интеграције
технолошке и индустријске базе у области одбране, с друге стране.
Уважавајући претходно изнете чињенице, Стратегија јачања индустријске и технолошке базе потенцира следеће перформансе:
1.	унапређење способности (које су фокусиране на испуњење реалних оперативних потреба оружаних снага у будућности, уз
одржавање неопходног нивоа оперативног суверенитета, било
да се ради о европским или националним оквирима),
2.	компетентност (способност капацитета ЕУ за брзу експлоатацију најбољих технологија),
3. конкурентност (како унутар тако и ван Европске уније).
Осим тога, технолошка и индустријска база у области одбране треба
да испуњава следеће карактеристике:
1. повећан степен интеграције,
2. дуплирање капацитета сводити на минимално могућу меру,
3.	подићи ниво независности повећана специјализације на свим
нивоима деловања у оквиру ланца снабдевања, где би се од свих
(или бар од већине) преузело и покушало да се уради све,
4.	центри изврсности би требало да се генеришу из процеса заснованих на тржишним принципима који су настали као резултат
баланса политичких разматрања, уважавајући националне потребе за регионалним размештајем,
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5.	у ширем контексту, технолошка и индустријска база у области одбране треба да се интегрише у глобалним размерама,
што би укључивало технолошку и индустријску базу на светском нивоу,
6.	мања зависност од неевропских извора за кључне одбрамбене
технологије.
Није интенција да технолошка и индустријска база Европске уније
у области одбране постане својеврсна „тврђава Европе”, која би искључивала увоз или сарадњу са војном индустријом на светском нивоу.
Неспорна је чињеница да су присутне отежавајуће околности када је у
питању приступ другим тржиштима, ван граница ЕУ, те успостављања
уравнотежене размене технологија посебно са САД.
Сходно томе, намеће се природна потреба присније сарадње земаља
чланица ЕУ, што је претпоставка за обезбеђење будућности технолошке
и индустријске базе Европске уније у области одбране. Одбрамбена индустрија, као и било која друга индустријска грана, да би била успешна,
захтева конкуренцију и инвестиције, са нагласком да посао у области
одбране критично зависи од националних влада, које имају улогу регулатора, купца и инвеститора.
5.2. Област истраживања и технологија у МО и ВС и могући
облици сарадње са Европском одбрамбеном агенцијом
5.2.1. Општи и специфични циљеви
Општи циљеви развоја делатности у области истраживања и технологија у периоду до 2017. године су:
−	повећање утицаја науке и технологије на укупан развој система
одбране Републике Србије;
−	развијање и унапређење међународне научне сарадње у области
одбране.
Остваривање општих циљева развоја делатности у области истраживања и технологија у систему одбране темељи се на следећим специфичним циљевима:
−	обезбеђивању делотворнијег повезивања истраживања са развојним потребама система одбране;
−	стабилнијем финансирању научноистраживачке делатности;
− примени знања кроз иновације од значаја за одбрану;
−	развоју научноистраживачког кадра и вредновању резултата
њиховог рада;
− рационализацији научноистраживачких капацитета у МО и ВС;
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− одговарајућем законском оквиру области НИД у систему одбране;
−	сарадњи из области НИД на националном и међународном нивоу кроз трансфер знања и нових технологија.
У остваривању општих и специфичних циљева средњорочног развоја научноистраживачке делатности издвајају се следећи приоритети
који су од суштинског значаја за реформу и развој научноистраживачке
делатности у систему одбране:
−	обезбеђење рационалног развоја научних области од значаја за
одбрану;
−	дефинисање оптималног облика функционално обједињене
организације војних високошколских и научноистраживачких
установа, који би обезбедио ефикасан проток знања, информација и кадрова;
−	успостављање функционалне интеграције са системом НИД у
друштву;
− унапређење система финансирања НИД;
− дугорочни развој научног подмлатка.
5.2.2. Правци и приоритети развоја
За примењена/развојна истраживања неопходно је израдити посебне
планове дугорочног развоја, са основним циљем који ће бити усмерен на
јачање, развој и унапређење система одбране, у складу са захтевима израженим у стратегијским документима. У складу са овим циљем идентификовани су правци развоја у области примењених/развојних истраживања
у оквиру система одбране, чији ће носилац бити Војнотехнички институт.
−	У области развоја артиљеријских средстава тежиште ће бити на
повећању домета, ватрене моћи, прецизности и тачности погађања тачкастих циљева, смањењу времена реакције кроз аутоматизацију, подизању нивоа заштите и побољшању покретљивости и маневарских карактеристика њихових носећих платформи.
−	У области развоја стрељачког наоружања тежиште ће бити на
повећању ватрене моћи и прецизности, смањењу масе употребом нових материјала и технологија, као и повећању компатибилности са средствима на употреби у партнерским земљама.
−	У области развоја муниције и убојних средстава тежиште ће
бити на развоју „интелигентне” муниције велике прецизности,
поузданости и ефикасности, уз примену софистицираних система заштите од спољних ометања, као и освајању нових врста специјалне муниције (осветљавајућег, димног и запаљивог дејства).
−	У домену противоклопне борбе потребно је завршити развој
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вођених и противоклопних ракета друге генерације и припремити се за развој артиљеријских вођених пројектила и противоклопних ракета треће генерације. Такође је неопходно наставити развој фамилије бојевих глава за ручне бацаче ракета.
−	Приоритетни задаци у оквиру система ракетне артиљерије
су: повећање домета ракета и аутоматизација самоходних вишецевних лансера ракета, развој нових технологија за производњу комора ракетних мотора и лансирних цеви и развој
нових система за управљање ватром и инерцијално вођење артиљеријских ракета.
−	У области борбених возила тежиште ће бити на повећању
покретљивости, ватрене моћи и нивоа заштите. Очекује се даље
повећање релативног учешћа возила са точковима у односу на
гусенична возила.
−	У области неборбених возила очекује се повећање покретљивости и проходности и све већа примена склопова намењених комерцијалним возилима, уз неопходне дораде и модификације
за примену на војним возилима.
−	У области ваздухоплова трендови су у примени нових аеродинамичких облика и аеродинамичких површина, у комбинацији са управљањем вектором потиска, нових концепцијских
решења структура и материјала који обезбеђују дуг безотказни
век употребе ваздухоплова, интегрисаних електронских система и уређаја, прецизних вођених и невођених оружја, нових
беспилотних летилица тактичке намене.
−	У области развоја информатичких и телекомуникационих технологија, уређаја и сензорских система за електронско ратовање
очекује се ангажовање на интеграцији комуникационих, информационих и сензорских технологија за омогућавање приказа
стања у реалном времену, као и у развоју командно-информационих система за унапређење процеса командовања и руковођења.
−	У области оптике и оптоелектронике радиће се на развоју сензора за детекцију у различитим деловима електромагнетног
спектра, на развоју активних ласерских уређаја и сензора ласерског зрачења, као и на њиховој интеграцији у мултисензорске интелигентне платформе.
−	За сва средства НВО очекује се увођење нових материјала високих механичких карактеристика, мале масе и високе отпорности на корозију, као и савремених система и техничких решења којима ће се постићи бољи заштитни ефекти и потпунија
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интегрална заштита средстава НВО.
−	У складу са светским трендовима, посебна пажња посвећује се
развоју и усавршавању средстава НБХ заштите, метода и опреме за контролу и детекцију НБХ средстава.
−	Стално усавршавање и побољшање постојећих и развој нових
енергетских материјала и енергетских пуњења (експлозиви и
експлозивна пуњења, барути и барутна пуњења, погонске материје и погонска пуњења, пиротехничке смеше и пиротехнички
елементи), металних и органскотехничких материјала, система
заштите, технологија њихове израде и лаборације, метода њихове карактеризације, као и метода функционалних испитивања подсклопова и склопова лаборисаних овим материјама и/
или пуњењима.
−	Оружани речни системи: развој нових платформи пловних
објеката, интегрисаних речних оружаних система и аутоматизованих система подводног оружја, развој нових типова речних
мина, паљбених система и противминске опреме прилагођених
речном елементу чија су решења заснована на савременим технологијама и микроконтролисаном управљању.
У домену примењених/развојних истраживања изражена је потреба за доношење посебних дугорочних планова у овој области, са
основним циљем да развој и истраживање буду усмерени на јачање,
развој и унапређење система одбране, у складу са захтевима израженим у стратегијским документима и дугорочном плану развоја система одбране.
За реализацију истраживачких/развојних задатака у Војнотехничком институту у наредном периоду треба обезбедити следеће основне
претпоставке:
−	пријем младог истраживачког кадра, минимално 30 лица на годишњем нивоу;
−	финансирање истраживачких и развојних задатака, чија вредност на годишњем нивоу није испод 5 милиона евра;
−	даљи подстицај финансирања опремања за потребе НИД, чија
вредност на годишњем нивоу није испод 2 милиона евра;
−	праћење светских трендова у области одбрамбених технологија
кроз разне видове стручног усавршавања у земљи и иностранству.
Oсновни проблеми који би могли да доведу у питање реализацију
задатака у наредном периоду су:
1) неадекватна и неблаговремена попуна младим кадровима и
2) неадекватно и неблаговремено финансирање.
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Примењена и развојна истраживања се реализују у неколико области а њихов број у последњих шест година се креће у границама од 52 до
73 како је презентовано у табели 4.
Табела 4: Број примењених и развојних истраживања по годинама
Задаци НИД

2007. год.

2008. год.

2009. год.

2010. год.

2011. год.

2012. год.

Примењена
истраживања

32

33

32

33

17

16

Развојна
истраживања

41

30

34

30

35

46

Укупно

73

63

66

63

52

62

Анализе спроведене у претходном периоду указују да је број до 60
задатака у области примењених и развојних истраживања на годишњем
нивоу оптималан број у оквиру кога би се научно-истраживачка делатност у наредном средњорочном периоду требала реализовати уважавајући кадровске, инфраструктурне и лабораторијске услове.
5.2.3. Могућност сарадње Министарства одбране у области
истраживања и технологија са Европском одбрамбеном агенцијом
На основу анализа и процена могућности, утврђено је да Министарство одбране Републике Србије тренутно има интерес да сарађује и да дâ
допринос у областима:
1. безпосадних копнених платформи (Unmanned Ground Vehicles)
2. одбране од сајбер напада (Cyber Defence) и
3. опреме војника (Soldier Equipment).
Поред наведених области, Министарство одбране Републике Србије
би у следећим интеграцијама сарадње са EDA могло, уколико се за то
створе услови, понудити Европској oдбрамбеној
�����������������������������������
aгенцији сарадњу у развоју и у следећих областима:
− артиљеријски системи и пешадијско наоружање и опрема,
− упаљачи за артиљеријску муницију (електронски, близински,
мултифункцијски),
− класична артиљеријска муниција повећаног домета и прецизности,
− интелигентна артиљеријска муниција,
− аутоматизована самоходна артиљеријска оруђа,
− ваздухоплови,
− беспилотнe летелицe кратког и средњег долета,
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− клипни авиони за основну обуку пилота,
− хемијско-нуклеарна и биолошка заштита,
− маскирна заштита.
Поред учешћа у механизмима Партнерства за мир, Србија и кроз
сарадњу са EDA може афирмисати потребу имплементације војних
стандарда које развија НАТО Савезничка команда за операције у јединицама Војске Србије, као што раде државе чланице ЕУ. Самим тим ће
се унапредити интероперабилност са државама чланицама ЕУ, а тиме
и омогућити учешће јединица ВС у борбеним групама ЕУ. У процесу
набавке наоружања и војне опреме, општи је тренд концентрације и
дељења ресурса у циљу смањења трошкова набавке. У том погледу EDA
развија пројекте тзв. Pooling and Sharing иницијативе, док НАТО развија
пројекте тзв. Smart Defense иницијативе, које су практично у колизији.
С обзиром на то да је Република Србија у статусу партнерства са НАТО,
док је њен стратешки спољнополитички циљ чланство у ЕУ, сарадња у
овом домену са EDA је много изгледнија.
Партнерски однос са EDA отвара могућност већег коришћења потенцијала одбрамбене индустрије и њеног унапређења. Интегративним
процесима Србија својој одбрамбеној индустрији отвара нова тржишта,
а коришћењем развојних и истраживачких програма и пројеката EDA
отвара могућност даљег унапређења војне технологијe.
Савремена светска решења беспосадних платформи заснивају се на
управљању које је конципирано на најновијим техникама коришћења
ETHERNETА као стандардног медија и TCP/IP протокола. Оваква концепција омогућава једноставно увезивање и умрежавање неограниченог
броја истих или сличних система у јединствен централизовани систем
са могућношћу контроле са једног места. Архитектура система је модуларна и потпуно отворена за потенцијално проширивање и увезивање у
комадно-информациони (C4I) систем вишег нивоа.
У свету је реализован велики број беспосадних платформи различитих
намена, које су нашле примену у реалним борбеним дејствима, као што су
рат у Авганистану и Ираку, при чему су коришћене на задацима уклањања
и неутрализације минско-експлозивних средстава, транспорт муниције и
опреме и у различитим борбеним дејствима. Основна намена оваквих система је замена војника−човека у свим потенционално опасним ситуацијама
по његов живот, пример за то је употреба робота SWORD и TEODOR.
Европска одбрамбена агенција поклања велику пажњу беспосадним платформама. Њена активност обједињује потребе земаља чланица, узимајући у обзир резултате постигнуте у овој области на националном нивоу.
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У оквиру ових активности на европском нивоу су реализовани различити системи, као што су: немачки TELEROB, француски KASTOR и
шпански BIZON и KIKLOPS.
У систему одбране Републике Србије у последње време се ради на
истраживању различитих типова беспосадних копнених платформи.
Реализована су два функционална модела: Модуларни роботизовани
систем за блиску противоклопну борбу (МИЛИЦА) и Даљински управљанo експериментално точкашко возило са уграђеном роботском руком за специјалне намене (мобилна платформа). Mодуларни роботизовани систем за блиску противоклопну борбу је безпосадни, бежични,
даљински управљани систем на гусеничном возилу средњих димензија.
Намењен је за ефикасну заштиту тенкопроходних праваца, као и за
тактичко уништавање утврђених објеката. Систем је модуларног типа,
са једноставном променом намене и врсте наоружања. На возило се
уграђује даљински бежично управљана платформa са противоклопним
ракетним системом.
Даљински управљано експериментално точкашко возило (мобилна
платформа) са уграђеном роботском руком за специјалне намене намењено је да замени војника-оператера у опасним ситуацијама и по живот
опасним радњама. Може се користити за детекцију, обележавање, онеспособљавање и уклањање сумњивих и опасних предмета. Поред тога, омогућује извиђање, надзор и инспекцију уз помоћ уграђених сензора, као и
извршавање осталих специјалних задатака. Наведени роботизовани системи омогућавају оператеру даљинско командовање и управљање платформом из заклона, односно са безбедне удаљености. Овакав приступ је у
потпуности у складу са најсавременијим светским решењима.
Систем одбране је заинтересован за развој и повећање својих способности у домену беспосадних копнених платформи кроз информисање и учешће у пројектима које спроводи EDA. Интерес система одбране РС је развој малих и средњих беспосадних копнених платформи
на гусеничним и точкашким возилима са могућношћу савлађивања терена са отежаном проходношћу. Тежиште будуће сарадње у овој области било би пожељно усмерити на побољшање кретних карактеристика.
Своје учешће у раду EDA, систем одбране Републике Србије види као
активни учесник у размени знања и искустава у овој области, пре свега
у делу који користи систем одбране у земљи, као и у специфичним околностима учешћа у мисијама ван земље.
је једна од десет приоритетних способности које разCyber Defence ����������������������������������������������������
вија EDA. Развој способности из домена Cyber Warfare није искључиво
војно питање већ оно подразумева ангажовање свих структура унутар
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једне државе у циљу заштите информационих система. Са војног аспекта посебно је од интереса заштита командно-информационих система
које развијају све модерне армије.
У свету се заштита информационог простора реализује на националним нивоима, кроз глобалну сарадњу доношењем међународних закона у области заштите информационог простора и формирањем тимова за брзо реаговање (Computer Emergency Response Team – CERT).
У области командовања и праћења ситуације EDA перманентно
развија способност за безбедно (сигурно) коришћење информационог
простора од стране свих потенцијалних корисника. Безбедна сарадња
и размена информација између свих учесника током извођења војних
мисија EУ је веома значајна са аспекта нових претњи унутар информационог простора (cyber threats). EDA и ESA испитују могућност сарадње
у области заштите информационог простора и у области управљања информацијама.
У систему одбране Р. Србије већ су предузете одређене мере и поступци у циљу заштите информационог простора (cyber environment) где
се под информационим простором подразумевају рачунарске мреже
(рачунари и друга опрема која ради у мрежном окружењу), апликације,
сервиси, телекомуникациони системи и подаци преношени или чувани
у информационом простору. Предузете мере и поступци подразумевају
увођење безбедносних процедура и поступака, коришћење технологија
и алата за заштиту информационог простора, делимичну обуку људства.
Министарство одбране Р. Србија има интерес да сарађује у области
заштите информационог простора са EDA. Систем одбране је заинтересован за развој и повећање својих способности у домену заштите информационог простора кроз активности које спроводи EDA уједно повећавајући укупан напор који се улаже у испуњење њених циљева. Своје
учешће у раду EDA, систем одбране Р. Србије види као активни учесник
у размени знања и искустава у заштити информационог простора пре
свега дела који користи систем одбране у земљи, као и у специфичним
околностима учешћа у мисијама ван земље. Учешћем у развојним и другим пројектима који би допринели повећању заштите информационог
простора на нивоу европског тла.
Наоружавање и опремање војника су пројекти који су значајни за
све армије света, а првенствено ако се анализирају нови облици угрожавања безбедности и „осетљивост” на губитак људства приликом извођења борбених операција. У том циљу у свету су реализовани пројекти
наоружавања и опремања војника пешадије новим генерацијама оружја,
муниције и средстава личне заштите.
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Најпознатији светски пројект познат је под називом LAND WARIOR,
а реализован је од стране армије САД. Овакви пројекти се реализују у
оквиру армија Француске, Немачке, Енглеске и Аустралије, под сличним
називима, али са истим циљевима. Подсистем наоружања, реализован у
оквиру пројеката, поменутих армија, подразумева обједињени оружни
систем који садржи модуларно оружје настало интеграцијом аутоматске
пушке калибра 5,56 mm, полуаутоматског бацача граната калибра до 40
mm и оптоелектронског система за управљање ватром састављеног од
основног нишанског канала, уређаја за мерење даљине гађања, балистичког процесора и уређаја за покретање кончанице по правцу и висини, на основу сигнала добијеног од балистичког процесора.
Модул аутоматске пушке који чини основу оружног система у суштини је исте конструкције као и већ познати модели овог оружја. Полуаутоматски бацач граната је сличан полуаутоматским борбеним сачмарицама
с тим да муниција коју користи има могућност програмирања дејства на
основу сигнала добијеног из балистичког процесора. Балистички процесор има два канала од којих је један намењен за употребу приликом гађања
из аутоматске пушке, а други за гађање из бацача граната. Исти систем за
управљање ватром је оспособљен за дејство и у ноћним условима.
Овакви пројекти су у новије време обједињени и реализују се на наднационалном нивоу чиме је постигнуто да се остваре значајне уштеде у
трошковима реализације и бољи резултати у истраживању и развоју поменутог оружног система. На реализацији ових пројеката сарађују технолошки и финансијски најмоћније мултинационалне компаније. Разлог за то је што су поменути пројекти изузетно захтевни у технолошком
и финансијском погледу.
Сличан пројекат се реализује у МО Републике Србије под називом
„Модел наоружања и опреме војника пешадије за 21. век”. У оквиру овог
пројекта до сада су реализовани следећи подсистеми:
a)	подсистем наоружања кога чине ПА 5,56 mm, БГП 40 mm и фамилија муниције за ова оружја,
б)	подсистем за преживљавање на бојишту кога чине шлем, заштитни балистички прслук, заштитна маска и униформа са дигиталном шаром.
Резултати истраживања поменутих европских земаља могу се искористити за потребе усавршавања домаћег подсистема наоружања,
кроз коришћење резултата постигнутих у оквиру развоја система за нишањење и управљање ватром.
Укључивање истраживачких капацитета МО омогућило би реализацију новог циклуса домаћег пројекта „Модел опреме и наоружања
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војника пешадије у функцији оптимизације борбене ефикасности и
аутономности у извршавању борбених задатака и могућности преживљавања на бојишту”, али и давање доприноса поред истраживачких и
развојних капацитета и капацитетима произвођача наоружања и војне опреме. У оквиру сарадње у овој области учешће би се реализовало
кроз:
а)	ангажовање на истраживању и развоју усавршеног подсистема за
преживљавања на бојишту, као и у пројектима развоја заштитне
балистичке опреме и униформи;
б)	примену резултата истраживања на уређајима за нишањење и
управљање ватром, у дневним и ноћним условима, на подсистему
наоружања.
5.3. Индустријска и технолошка база система одбране Р. Србије
5.3.1. Кратки историјат војноиндустријског комплекса РС
Почетак развоја војне индустрије Србије везан је за изградњу Тополивнице у Крагујевцу и барутане у Страгарима, које су са другим
војноиндустријским погонима у Крагујевцу 1883. године обједињене у
Војнотехнички завод. Производни програм Завода био је разноврстан:
производило се пешадијско наоружање и муниција, разна војна опрема
и вршено преправљање артиљеријских оруђа.
У Краљевини Југославији војноиндустријски комплекс чинило je шест војнотехничких завода са седиштем у: Крагујевцу (пушке и
митраљези 7,9 мм, ручне бомбе, минобацач 81 мм, јахаћи и товарни прибор), Сарајеву (артиљеријска муниција од 47 мм до 100 мм), Камнику
(црни барут, спорогорећи штапин и експлозив), Обилићеву − Крушевац
(нитроцелулозни барут, бојни отрови и средства за задимљавање), Чачку (инжењеријска опрема) и Београду (војна одећа).
Поред њих, постојала је државна фабрика авиона у Краљеву, бројне
приватне и државне фабрике пешадијског наоружања и опреме (Ужице,
Вишеград, Ваљево, Славонски Брод, Јесенице и Београду). Производња
у наведеним фабрикама углавном се одвијала према страним лиценцама (Француске, Чешке, Белгије...) и на темељу увозних репроматеријала.
Већина набројане индустрије плански је уништена током Другог������
светског рата, а део је и демонтиран и заједно с техничким особљем пресељен
у Немачку. По подацима из 1946. године процењено је да је мање од 2%
од укупног војноиндустријског комплекса очувано.
Међународни положај Југославије у периоду после Другог светског
рата непосредно је утицао на концепт опремања оружаних снага наору356

жањем и војном опремом из���������������������������������������������
сопственог развоја и производње, што је преточено је у интензивну изградњу истраживачко �������������������������
развојне и производне основе која је обезбеђивала максималну аутономију у опремању.
Од краја рата се интезивно радило на формирању и развоју нових
истраживачко-развојних и производних капацитета, а од �����������
1956. године, након нормализације политичких односа са тадашњом СССР, јача
увоз савремене војне опреме из СССР-a. Последица тога је пад броја
истраживачко-развојних програма и велико смањење обима војне
производње која је 1965. године спала на 10,3% капацитета који су
постојали почетком педесетих година, а велики део војне индустрије
је ��������������������������������������������������������������
преоријентисан������������������������������������������������
за потребе цивилног тржишта. Већина
������������������
фабрика изграђена је до 1957, када је заустављен развој војне индустрије, а СФРЈ је
тада располагала са 32 фабрике – произвођача НВО, од којих су 18 биле
нове и у којима је било запослено 21,5 хиљада радника. Извоз НВО је
започео 1953. године.
Раздобље стагнације и опадања војне индустрије прекинуто је
крајем 1973. године, од када креће развој нових истраживачко-развојних
потенцијала, производних погона, а врши се обнављање и модернизирају
постојећи производни погони и у кратком временском периоду у војноиндустријски комплекс се инвестира 800 милиона долара.
Војна индустрија се удружује у Пословно удружење индустрије наоружања и војне опреме Југославије 1971. године, а од 1975. године се
формира Заједница индустрије наоружања и војне опреме Југославије
(ЗИНВОЈ) која се развија као самостална привредна грана. Од 1974.
године у састав Војнопривредног сектора ушли су војнотехнички институти, Биро за стандардизацију и метрологију и Одељење контроле
квалитета и поузданости. У фази најинтензивнијег рада ове заједнице у
развој и производњу је било укључено око 550 фабрика произвођача и
коопераната. У периоду од 1976. до 1983. године развијено је 350 савремених средстава НВО.
Дугорочна програмска оријентација чији је циљ био да се ангажује
преко 80% развојних и производних капацитета до 1990. године доживела је релативни неуспех због превеликог броја програма које војна индустрија, а и индустрија СФРЈ, није могла покрити својим стручњацима,
а не мање битан фактор су била недовољна финансијска���������������
средства и висока инфлација453.
Укупна запосленост војноиндустријског комплекса у периоду 1970–
1980 кретао се око 80% (на граници рентабилности), а у периоду 1980–
453
Александар Стаматовић, Војна привреда друге Југославије (1945-1991), ВИЗ,
Београд, 2001. године, стр. 85 – 90.
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1990. године до преко 95%, од чега је
��������������������������������
за потребе опремања ЈНА анга�����������������������������
жовано од 40–50%, за потребе извоза 15–30% и за потребе кооперације
15–20% укупних производних капацитета454.
Војни инжињеринг је у периоду до 1985. године представљао већи
део извоза (реализовано 65 пројеката, а поједини су били вреднији од
милијарду долара).
Табела 5: Обим, регионални расподела и структура извоза наоружања
и војне опреме и инжињеринга по континентима за период 1981–1990.
година455
РЕАЛИЗОВАНИ ИЗВОЗ
РЕГИОН - СТРУКТУРА

1981–1985. година
милиона $

Африка

1986–1990. година

%

милиона $

%

886,9

12,2

908,3

20,1

5.098,3

70,3

2.282.1

50,5

Азија

115,4

1,6

63,3

1,4

Латинска Америка

101,5

1,4

103,9

2,3

Источна Европа

941,3

13,0

1.030,3

22,8

Запад

108,0

1,5

131,1

2,9

7.281,5

100

4.519,0

100

Наоружање и војна опрема

2.650,0

36,4

2.661,0

59,0

Инжињеринг

4.601,0

63,2

1.858,0

41,0

Остало (ЈНА)

30,5

0,4

-

Блиски исток

Укупно

Војноиндустријски комплекс имао је великих потешкоћа у пословању и
сталну потребу, крајем осамдесетих година, за помоћ из буџета СФРЈ, иако
је то период највећег извоза чија се вредност кретала до 1,2 милијарде долара годишње. Тако је на пример за опремање ЈНА, истраживање и развој,
модернизацију капацитета, реструктурирање и покриће губитака тражен
1990. године додатни износ од 20 милијарди динара456 (око 1,76 милијарди
долара), а све као последица смањења бројног стања ЈНА и смањења обима
Студија реструктуирања и приватизације наменске индустрије, УИРП, август 2004. године
455
Александар Стаматовић, Војна привреда друге Југославије (1945-1991), ВИЗ,
Београд, 2001. године, стр. 108 и 120.
456
Симеон Ковачев, Зденко Матијашчић, Јосип Петровић, „Војноиндустријски
комплекс СФРЈ”, „POLEMOS” – часопис за интердисциплинарна истраживања рата и
мира, Vol.IX No.17 Јун 2006. године, Загреб.
454
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извоза. Како се тржишни услови погоршавали у земљи, чланице ЗИНВОЈ
су имале све већи проблем са ликвидношћу, проузрокован неплаћањем испоручене робе од купаца. Процена је да је дуг према овом сектору крајем
1991. године достигао 1,2 милијарде долара, дуговало је 18 земаља, а од тога
12 више од 10 милиона долара. Војна индустрија бивше Југославије (СФРЈ)
била је сигурно једна од најпропулзивнијих грана индустрије, која је имала
изузетан утицај на све остале гране индустрије, посебно у смислу освајања
нових технологија, али и у смислу освајања нових тржишта, у пријатељским
земљама. Примера ради, привредна сарадња с Ираком, током претпоследње
деценије прошлог века, започела је продајом неких производа војне индустрије, а наставила се кроз извоз технологија и изградњу серије војноиндустријских комплекса „КОЛ-1 до КОЛ-15”. Пошто су се наше фирме доказале
на овим војноиндустријским пројектима, на ред су дошли хотели, ауто-путеви и многи други цивилни објекти.
Изражени проблеми у пословању почетком деведесетих година иницирали су покушај власничке трансформације војне индустрије457, која
се заснивала на промени структуре власништва и тржишним условима.
Овај процес се завршио на покушају јер је дошло до распада СФРЈ.
Са распадом СФРЈ престао је да функционише и најважнији извор
инжињерског кадра који је наменски школован за рад у војноиндустријском комплексу – Војнотехнички факултет.
Током ратних сукоба у бившој СФРЈ војноиндустријски комплекс
је био искључив извор опремања Војске Југославије. Од 1992. године
фабрике, произвођачи НВО, суочене су са великим проблемима у пословању, као последица великих вишкова распосложивих капацитета,
стопирања извоза због санкција и разарања 1999. године, када је штета
у 7 предузећа произвођача НВО процењена на око 2,1 млрд. долара. 458
Период после бомбардовања карактерише пословање војноиндустријског комплекса са уништеним или оштећеним производним капацитетима, рестриктивног војног буџета и нередовне наплате, ненаплаћених потраживања на основу извоза из ранијег периода, високог степена
задужености код пословних банака, неликвидности и блокаде рачуна.
Према „Стратегији привредног развоја Србије до 2010. године”459,
процењено је да је вредност производње војноиндустријског комплекса у
457
Александар Стаматовић Војна привреда друге Југославије (1945-1991), Основе
новог модела функционисања и односа у војнопривредној делатности”, стр. 102-107,
ВИЗ, Београд, 2001. године.
458
Студија реструктуирања и приватизације наменске индустрије, УИРП, август 2004. године.
459
Израђена 2002-2003. године.
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Србији и Црној Гори у 2002. години био на нивоу од 42 милиона долара,
а 2003. године у 15 предузећа овог комплекса радило је 14.300 радника460.
5.3.2. Стање војноиндустријског комплекса РС данас
Као и већина привредних друштава произвођача наоружања и војне
опреме из некадашњег сектора наменске производње су из времена СФРЈ
наследили предимензиониране капацитете (у складу са потребама тадашње државе и предвиђеном обиму извоза) и традиционалну организацију,
базирану на доминантној улози државе у планирању и реализацији свих
најважнијих процеса. Бурне промене у Европи осамдесетих година, које
су резултирале��������������������������������������������������������
распадом Варшавског пакта, из корена су измениле геополитички положај Југославије, што се директно одразило на место и улогу
одбрамбене индустрије. Деведесетих година велика Југославија се распала, што је додатно редуковало потребе државе за производима и услугама
из овог сектора. Са друге стране, тржиште наоружања и војне опреме је
све мање дириговано и контролисано од државне администрације. Све
више на унутрашњем, а нарочито у спољнотрговинском пословању, промет наоружања и војне опреме постаје слободно тржиште под утицајем
економских закона понуде и тражње. Нови закони који регулишу спољнотрговинско пословање усклађени су са правилима Светске трговинске
организације и прописима ЕУ, а имају за циљ либерализацију у овој сфери
пословања. Може се рећи, тешко да је било који сектор привреде доживео
тако драматичне промене у толико кратком року, као што је то случај са
одбрамбеном индустријом Србије.
Процес транзиције комплетно мења физиономију производње наоружања и војне опреме, која је деценијама егзистирала на затвореном,
планском и централизованом моделу пословања.461 Време када је држава обезбеђивала привредним друштвима одбрамбене индустрије посебан статус и права, уговарала послове, обезбеђивала ресурсе, пласман
и наплату, одавно је завршен. У таквим околностима менаџмент привредних друштава произвођача наоружања и војне опреме са већинским
државним – друштвеним капиталом потребно је да се определи за
реструктурисање својих фирми по моделу тржишне трансформације,
ослањањем на квалитет услуга, традицију и, пре свега, квалитетан технички и кадровски потенцијал. Амбиције не треба заснивати на великим потребама Војске Србије, али их треба усмерити ка наставку и
унапређењу сарадње са Војнотехничким институтом, али је потребан
Студија реструктуирања и приватизације наменске индустрије, УИРП, август 2004. године.
461
„Холистички маркетинг у функцији тржишне трансформације предузећа из
сектора наменске производње” Војно дело/ јесен 2011, Слободан Т. Панић, стр. 334.
460
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велики заокрет ка улагањима у нове технологије и сопствени развој,
маркетинг, оптимизацију капацитета и решавање баласта велике
администрације и кроз подмлађивање, обуку и образовање запослених
окренути се иностраном тржишту.
Нашу полазну позицију, али и потенцијал, представља тренутно
стање домаће одбрамбене индустрије. Српску одбрамбену индустрију у
ужем смислу данас чини шест предузећа са�������������������������
већинским државним капиталом: „Застава оружје” – Крагујевац, ХК „Крушик” – Ваљево, Компанија
„Слобода” – Чачак, „Милан Благојевић” – Лучани, „Први партизан” –
Ужице и „Прва искра наменска” – Барич. Директно управљање врши и
већински пакет акција у шест фабрика произвођача које чине групацију
„Одбрамбена индустрија Србије” има држава, а управљање реализује
посредством Министарства одбране. Поред фабрика у државном власништву значајну улогу као произвођачи средстава наоружања и војне
опреме имају ЈП „Југоимпорт” СДПР, „ППТ наменска” Трстеник, АИ
„Утва”������������������������������������������������������������
Панчево, „Телеоптик
��������������������������������������������������
– жироскопи”���������������������������
Земун, „Миле
�������������������
Драгић производња”, ЕИ Опек Ниш, ЕД про Београд и други, а не треба занемарити
ни изоставити остале произвођаче делова и склопова.

Графикон 1: Структура капитала у привредним друштвима групације
„Одбрамбена индустрија Србије”
Поред наведених предузећа, произвођачи са већинским државнимдруштвеним капиталом су Авио-индустрија „УТВА”– Панчево, „Прва
петолетка наменска” – Трстеник и „Телеоптик – жирокопи” – Земун, као
и интегратор и највећи извозник средстава наоружања и војне опреме
јавно предузеће „Југоимпорт СДПР”. Уз наведена предузећа са већинским
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државним власништвом, за производњу средстава наоружања и војне
опреме тренутно је регистровано још 43 предузећа са различитом власничком структуром, углавном са већинским приватним власништвом.462
Привредна друштва из групације Одбрамбене индустрије Србије карактерише, као и већину привредних друштава са већинским државним
− друштвеним капиталом у Србији, да нису започела процес тржишне
трансформације и настојање да се под „окриљем државе” избегну нужне
промене, или бар да се сведу број запослених на оптималну меру. Аргументи су разни, а доминира: стратешки значај ових привредних друштава
за функционисање одбрамбеног система, вођење социјалне политике кроз
цену производа и друге повластице које добијају, важна позиција ових система на тржишту као великих извозника, страх од масовнијег отпуштања,
социјалних тензија и друго и држава и сама привредна друштва правдају
као не најбоље, онда бар најмање лоше решење у тренутним околностима. У државама попут наше, где је питање успостављања економске и политичке стабилности стално отворено већ 20 година, такав однос према
реформама у јавном сектору има одлично упориште. За разлику од других
држава, где је јавни сектор одавно престао да буде баласт и уместо тога доприноси развоју друштва, у Србији и даље постоји оштра подела између
две опције: једне, која заговара одлагање реформи због потенцијалних ризика и друге, која у промени власништва види универзални лек и најбрже
решење за нагомилане проблеме са којима се суочавају привредна друштва са већинским државним капиталом. Игнорисање проблема и чекање
„повољнијег тренутка” ретко доносе добар исход, тако и евентуална
приватизација, за коју сада нема законске основе, без јасно утврђених
правила има веће шансе да увећа проблем него да га реши, а томе иде у
прилог пример привредних друштава где је приватизација поништена и
произвела низ проблема и озбиљне друштвене дисторзије.
Део привредних капацитета на које се ослања делом и одбрамбена индустрија представља група предузећа која припадају металном комплексу,
електрокомплексу и хемијском комплексу, чије поједине организационе
целине имају производне програме везане за одбрамбене технологије.
Заједно са поменутих шест фабрика одбрамбене индустрије, овај део привреде представљао је јаку индустријску базу наше одбрамбене индустрије.
Највећи део ових фабрика је приватизован, а ако се генерално цени са становишта одбрамбених технологија не може се рећи да је приватизација
била успешна јер нови власници нису препознали капацитете везане за
производњу средстава�����������������������������������������������
наоружања и војне опреме, склопова и компоненти као примарне и мало је оних који су задржали производњу. Можемо
462
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Август 2012. године.

оценити да смо изгубили један део битних произвођача, али у оквиру
малих и средњих предузећа за сада препознајемо део произвођача који
би поједине производе и технологије могли да освоје. Код дела великих
привредних друштава где није успела приватизација, сам п������������
роцес приватизације је заустављен са почетком светске економске кризе, а пословање
сведено на минимум, а социјални мир се одржава кроз финансирање из
буџета под окриљем реструктуирања. Неминовно је да највећи део ових
предузећа у скоро време пређе у стечај, јер без правог производа, тржишта
и инвестиција нису у могућности да се самостално изборе за опстанак.
Анализа пословања групације Одбрамбене индустрије Србије показује да је број запослених крајем 2011. године задржан на приближно
истом нивоу������������������������������������������������������������
, просек је 7.300 стално запослених, а број запослених ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима креће се и
преко 1.600 запослених�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
), што указује да је и поред ��������������������
реализације социјалних програма дошло до запошљавања и подмлађивања кадра, као и да је
обим производње на нивоу који захтева пуну запосленост.

Графикон 2: Укупан број запослених у ОИС за период 2007–2011. године
Према проценту производне и непроизводне радне снаге, у већини предузећа ОИС овај однос је неповољан, односно администрација је
предимензионисана, што се може видети на следећем графикону.
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Графикон 3: Заступљеност запослених у администрацији – производњи
у привредним друштвима групације „Одбрамбена индустрија Србије”
И поред подмлађивања кадра, старосна структура кадра у привредним друштвима групације ОИС је и даље неповољна, што је графички
приказано.

Графикон 4: Структура запослених по годинама старости у
привредним друштвима групације „Одбрамбена индустрија Србије”
Ако посматрамо остварени приход у односу на број запослених имамо
тенденцију сталног раста (код дела произвођача дуплиран, а код Компаније „Слобода”��������������������������������������������������������
и ХК „Крушик”������������������������������������������
��������������������������������������������������
повећан четири���������������������������
���������������������������������
пута у односу на 2007. го364

дину). Нето зарада по запосленом код свих произвођача константно расте
свих година и изнад је просека за металски сектор у РС. Министарство одбране у складу са потребама Војске Србије опредељује значајна буџетска
средства за набавке наоружања и војне опреме од домаћих произвођача.
Бреме обавеза насталих после 1999. године, када обавезе по основу
пореза и доприноса нису измириване, привредна друштва у недостатку
подстицајних средстава за ликвидност и стимулативних кредита расположива финансијска средства користе за обнављање производних капацитета и самокредитирање производње. Резултат је константан раст обима извоза у периоду од 2007. године (графикон 6). Ако упоредимо извоз у
последње три године (просек око 250 милиона долара са извозом наоружања и војне опреме у периоду од 1986–1990. године (табела 6) где је просек око 530 милиона долара, може се закључити да је извоз по запосленом
раднику у периоду 2009–2011. године (просек 7.300 запослених) већи од
три пута, што је један од показатеља веће продуктивности данашњих капацитета за производњу у Одбрамбеној индустрији Србије.

Графикон 5: Раст обима извоза произвођача средстава наоружања и
војне опреме за период 2001–2011. година
Актуелни техничко-технолошки статус производних капацитета
Одбрамбене индустрије Србије карактерише:
а)	технолошка заосталост за савременим индустријама у просеку
20 година,
б)	техничка опремљеност капацитета (укључујући и степен аутоматизације) је на доњој граници средњег нивоа, ако би као
репер узели количник вредности количине могућег рада средстава производне технике и укупне потребне количине рада.
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в) отписаност опреме од 70–80% и просечна старост 23–28 година,
г)	степен искоришћености техничких капацитета од 30–90% (минимум „Застава оружје” и максимум „Први партизан”),
д)	инжињерски кадар просечне старости преко 45 година – искусан, највећим делом неусавршаван после завршеног факултета,
ђ)	мала заступљеност савремених софтверских алата за пројектовање и производњу.
Сви показатељи техничко-технолошког статуса указују на неминовност улагања у нове технологије и производне погоне ако се жели
опстанак у тржишним условима пословања, а као неминовност и хитно
и континуирана потреба за школовањем и подмлађивањем запослених.
Да међу произвођачима наоружања и војне опреме у РС немамо исти
статус показује пример Првог партизана Ужице, где су пословодство и
специфичан производни програм утицали да у постојећим оквирима, ма
колико они били уски, постоји могућност за значајно повећање ефикасности пословања, а будући да се она може објективно мерити једино на тржишту, определили су се за излазак на тржиште, и то веома конкурентно
и ригорозно тржиште Западне Европе и Северне Америке. Овај концепт је
показао да има позитиван исход кроз постепен процес подизања свих параметара пословања, чиме се искључују радикални потези и не производе
тензије, а кроз активно учешће на тржишту привредно друштво стиче неопходна искуства у раду и управљању, инвестира у нове процесе и технологије, уводи савремене методе рада у извесној мери, смањује унутрашњу
бирократију и уводи низ организационих промена како би повећало конкурентност на иностраном тржишту пошто на домаћем нема конкуренцију. Захваљујући томе, државно привредно друштво не производи губитке, већ кроз пословну политику која уз језгро стално запослених ангажује
на привременим и повременим пословима обучене раднике када се обим
производње повећа, нема губитака и не зависи од финансирања из буџета,
а уједно остварује профит и генерише приходе у државну касу, а тиме значајно повећава своју вредност и привлачи пажњу стратешких партнера,
чиме се стварају претпоставке за будућу успешну власничку трансформацију, ако се буде та могућност дозволила. Тржишна трансформација произвођача наоружања и војне опреме је креативна и профитабилна алтернатива отпуштању запослених, због чега таква одлука, по правилу, добија
неподељену подршку запослених и шире заједнице. Привредна друштва
са већинским државним капиталом која се успешно позиционирају на
тржишту престају да буду приоритетан проблем који треба да решава,
већ се њихов будући статус одређује било кроз процес пажљивог избора
стратешког партнера (уз задржавање дела власништва над привредним
друштвом), било кроз додатно стимулисање тржишних активности уз
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финансирање из Фонда за развој и кроз субвенционисање каматних стопа за кредитно задуживање за текуће пословање и инвестиције. Тржишна
трансформација представља најбољи вид припреме државног привредног
друштва за приватизацију (уколико се определимо за такво решење), јер
обезбеђује да се предузеће прилагоди на нов начин пословања без већих
траума. У случају да излазак привредног друштва на тржиште буде неуспешан, држава добија јасан сигнал за предузимање радикалних потеза.
У основи већина наших произвођача треба своју визију да усмери ка:
а) трансформацији у складу са потребама тржишта;
б) запошљавању свих расположивих капацитета;
в) освајању нових тржишта у иностранству;
г) достизању тражених политика квалитета;
д) заштити ресурса;
ђ)	освајању нових технологије производње и занављању и изградњи
нових производних капацитета у складу са тражњом на тржишту.
Да се не би пуно трагало за моделом како се трансформисати треба
анализирати како су то урадиле земље Источне Европе које су се већ
прикључиле Европској унији и на њиховим искуствима заснивати концепт трансформације наше одбрамбене индустрије.
Веома значајан сегмент наше одбрамбене индустрије у домену развоја је Војнотехнички институт, а делом Технички опитни центар и
три техничко-ремонтна завода, која се налазе у саставу Министарства
одбране и Војске Србије. Војнотехнички институт од огромног потенцијала који је имао крајем осамдесетих година, са преко 3.000 запослених и буџетом око 85−90 милиона долара годишње, после распада СФРЈ
смањивао је број запослених у буџет, па је током десет година санкција
и ратова бројно стање опало на 1.200 крајем деведесетих, да би коначно
реструктурирањем 2005. године, дошао на бројно стање од 600 запослених. Буџет ВТИ до 2008. године је био миноран, а озбиљнији помаци у
финансирању научноистраживачког рада започети су од 2009. године
и имају тенденцију сталног раста. Као и са привредним друштвима из
групације Одбрамбене индустрије Србије и Војнотехнички институт је
изложен великом проблему старосне структуре кадра јер је просек година изнад педесет, а помаци који у последње две године су позитивни
и пожељни, али морају бити озбиљнији и стимулативни да би се добили
очекивани резултати кроз постепено сазревање истраживача.
Након турбулентних година и огромних промена на светској политичкој и војној сцени, одбрамбена индустрија Србије сада није у технолошком врху, али је позната по конкурентној и квалитетној опреми и
наоружању које је веома поуздано и релативно једноставно за употребу.
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5.4. Разматрање будућих праваца развоја одбрамбене индустрије РС
Већ сада се са пуно извесности може прогнозирати да би интензивирање економских интеграција у ЕУ вишеструко утицало на пословање
предузећа одбрамбене индустрије Србије. Сасвим сигурно, ефекти се
могу очекивати у областима:
− тржишта,
− технологије,
− конкурентности и
− еколошких стандарда.
5.4.1. Потенцијал одбрамбене индустрије Србије
Потенцијал за наступ и позиционирање српске одбрамбене индустрије у оквиру ЕУ интеграција огледа се у:
1.	���������������������������������������������������������
значајном искуству у заокруженом циклусу самосталног развоја и производње широког спектра средстава наоружања и
војне опреме, укључујући у ту и сложене борбене системе;
2.	����������������������������������������������������������
познавању и примени стандарда развоја, производње и технологијама за производњу наоружања источног (пре свега руског)
и западног порекла;
3.	����������������������������������������������������������
технолошкој бази претежно западног порекла, али и истраживачко-развојним капацитетима, који имају квалитетан људски
капитал. Чињеница је да су стручњаци из домаће одбрамбене
индустрије махом школовани на нашим војним и техничким
академијама, али је велики део стручњака прошао стручна
усавршавања у земљама Запада;
4.	функционалној способности Војнотехничког института јер
представља ресурс који омогућује стручну подршку фабрикама
одбрамбене индустрије у домену истраживања, развоја, мерних
метода контроле квалитета итд.;
5.	дугогодишњој традицији производње средстава наоружања и
војне опреме и могућности адаптације и прилагођавања потребама и трендовима;
6.	квалитету испоручених производа;
7.	брендираном имену произвођача и традицији куповине на
овом тржишту земаља трећег света.
5.4.2. Опције сарадње
На успех и на брзину процеса укључивања домаће одбрамбене индустрије у процес ЕУ интеграција свакако ће утицати и модалитети
сарадње.
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Имајући у виду наведено, вреди споменути такозване офсет аранжмане, којима се набавке средстава или сложених система НВО условљавају првенствено изградњом одређених привредних капацитета испоручиоца или кооперанта у нашој земљи. Предуслов да овакав облик
трговине заживи је правни оквир на нивоу државе и постојање националне стратегије где би се испоручиоцима наоружања и војне опреме
пружиле на увид области сарадње у оквиру офсет аранжмана у фази
преговарања. Пожељно би било да овакви трговински аранжмани заживе што пре и да се не заснивају на плаћању кроз контраиспоруку робе.
Овај концепт сарадње се једноставно намеће као неминовност, пре
свега због дефицита који у спољнотрговинској размени постоји у Републици Србији, али је веома битно да овакав аранжман мора бити добро
осмишљен, а са друге стране захтева да поседујемо инвеститорима наклоњен амбијент за изградњу производних капацитета и трансфер технологија, а у крајној мери и довољно тражене производе за страна тржишта.
Европска интеграција је шанса за развој домаће одбрамбене индустрије уколико се заједничким улагањима и пословима кооперације са сродним националним и мултинационалним компанијама овде трансферишу
модерне технологије и вештине, тј. know how463. Историја развоја домаће
одбрамбене индустрије обилује примерима такве врсте послова.
У оквиру промена у нашој одбрамбеној индустрији треба разматрати и опцију конверзије вишка производних капацитета и њихову примену за цивилне намене који би били усклађени са потребама и локалне
заједнице и државе. Приликом размишљања о стратегији конверзије не
би требало занемарити ни то да већина домаћих фабрика одбрамбене индустрије доминантно утиче на стање и раст економије локалних
заједница у којима се налазе.
5.4.3. Тенденције
У последњих петнаест година постоји општи тренд значајног мењања
организационог и функционалног приступа развоју средстава наоружања
и војне опреме, као и тенденција да првобитно државно власништво све
више замењује приватно власништво. То доводи до формирања тимова,
који руководе пројектима опремања, који се састоје од представника инKnow-How (знати – како) је најкомплетнији облик преноса свих потребних
знања за успешну производњу, те уз комплетну техничку документацију (конструкционе
и радионичке цртеже, техничке прорачуне и др.) садржи и посебна знања и искуства,
упутства о технологији израде или производње, контроле и др, а посебно специфичне
поступке који се иначе сматрају пословном тајном, као и искуства и знања која нису
нигде садржана у писаном облику, као и едукацију особља. Извор: Нацрт Правилника о
опремању ВС средствима НВО, Управа за одбрамбене технологије, мај 2012. године
463
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дустрије, надлежних служби одговорних за развој и производњу и самих
корисника средстава наоружања и војне опреме. За разлику од претходног периода, индустријски део развојних тимова сада је наднационалан,
односно мултинационалан, а такви су и кориснички тимови (ангажовано више земаља кроз интеграцију коју обезбеђује EDA). Западноевропске
земље овакав приступ интензивно користе, а суштински принцип који
је заступљен је да не само они који нуде, већ и они који траже унификују
свој захтев. Непрекидни развој комплексних система наоружања и војне
опреме чини да технологије буду све сложеније, што повећава број и природу учесника у пројектима. Због тога се појављује потреба да буде формиран „систем интегратора”, тј. предузећа које обједињују више актера
подсистема и комерцијалне учеснике. Тако је и дошло до формирања свега неколико гиганата у војноиндустријском комплексу, који путем својих
сектора и посебних тимова управљају развојем огромног броја пројеката.
Ови и слични интеграциони процеси свакако ће утицати на побољшање
укупног пословања српског војноиндустријског комплекса, под условом
да се створе услови да наша одбрамбена индустрија буде конкурентна.
5.4.4. Улога државе
Домаћа одбрамбена индустрија налази се доминантно у државном
власништву. Због ове околности улога државе у процесу прикључења ЕУ,
поред политичке, имаће и додатну економску димензију. Неминовност је
да процес интеграције услови промене у власничкој структури одбрамбене индустрије Србије као нужан предуслов њеног опстанка, са једне стране, односно стварање профитабилног здравог језгра, потенцијално под
заштитом државе за тржишну утакмицу, са друге стране. Да би тај процес био контролисан и економски оптималан, извршна власт ће морати у
њему активно да учествује. Поред регулаторне улоге која ће дефинисати
начине и механизме власничке трансформације, треба очекивати и то да
се држава појави и као финансијски сервис већини привредних друштава
из ове групације приликом припреме за проналажење стратешког партнера, односно потпуног економског осамостаљења и ампутације нездравих
и непрофитабилних целина. Како наоружање и војна опрема по дефиницији представљају политичку робу, асистенција државне администрације
у пласману производа домаће одбрамбене индустрије на инострано тржиште и даље ће бити неопходна и незаменљива.
Република Србија кроз доминантни програмско-развојни документ
Националну стратегију одрживог развоја464 и изведене стратегије: Стра464
Стратегија је усвојена на Седници Владе 9. маја 2008. године („Службени гласник РС”, број 57/2008).
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тегија научног и технолошког развоја, 2010–2015, Стратегија развоја
индустрије, 2011–2020 и Стратегија развоја интелектуалне својине, није
препознала место и улогу технологија одбране и безбедности и поред
чињенице да истраживање и развој технологија у области наоружања и
војне опреме јесу покретачи развоја читавог индустријског комплекса
једне земље. Најбољи доказ овој тврдњи су војноиндустријски комплекс
СФРЈ који је чинило 159465 фабрика војне индустрије као финалисти и
још око 400 фабрика коопераната. Око ове индустријске базе развили су
се велики индустријски комплекси за цивилне потребе.
Неминован је закључак да интензивирање процеса интеграција Републике Србије у ЕУ неће решити нагомилане проблеме домаће одбрамбене индустрије, али ће створити шансу за њен одрживи развој кроз
укључење развојних и производних капацитета у савремене светске токове и промене пословног окружења у којем се тренутно налази наша
одбрамбена индустрија.
5.4.5. Перспективе
На основу искуства других земаља, првенствено источноевропских,
те на основу описаних модалитета, опстанак и развој одбрамбене индустрије Републике Србије одвијао би се у зависности од државних одлука
према следећем:
−	Приступање неком облику интеграције могло би да буде позитивно уколико привредна друштва „Одбрамбене индустрије
Србије” већ примењују високе стандарде ефикасности. Уколико држава Србија, а самим тим и њена Одбрамбена индустрија желе да профитирају од интеграција, мора да се што више
прилагоди развој војноиндустријског комплекса. Ипак, ако се
реално посматра, корист од интеграција остаје пре вероватна,
него извесна.
−	Пошто је донета политичка одлука о приступању ЕУ, неопходно
је започети трансформацију и реструктурирање Војске Србије
и групације Одбрамбене индустрије Србије. Ова два процеса
морају тећи упоредо.
−	Веома је битно да Република Србија у оквиру процеса приступања ЕУ изврши обједињавање Одбрамбене индустрије Србије
465
Војну индустрију СФРЈ су чиниле три групе фабрика: 1. ”на списку Савезног извршног већа” (регистровани произвођачи НВО – 28 фабрика са 53 хиљаде запослених; 2. само чланице ЗИНВОЈ (Заједница индустрије наоружања и војне опреме
Југославије) – 9 фабрика са 3,6 хиљада запослених и 3. остали произвођачи НВО – 122
фабрике). Извор: Александар Стаматовић, Војна привреда друге Југославије (19451991), стр. 65, ВИЗ, Београд, 2001. године.
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у веће целине, подигне технолошки ниво у изабраним областима и изврши рационализацију Одбрамбене индустрије. Правовременим доношењем одлуке о томе који ће капацитети војне
индустрије бити развијани, а који индустријски капацитети задржани, Република Србија ће моћи на најбољи могући начин да
искористи ограничена средства којима располаже.
−	Сам развој војноиндустријског комплекса водиће здравом
стању и целокупне економије Републике Србије. Како би корист од приступања ЕУ била што већа, пожељно би било да се
војноиндустријски комплекс и даље ослања на државу, у оквирима система норми ЕУ.
−	Да би војноиндустријски комплекс у Србији остао, неопходно
је да држава одлучи који ће његови делови остати у државном
власништву, а који ће бити приватизовани. Да би се ова одлука
донела, као први корак који би претходио самој одлуци, неопходно је нормативно-правно уредити ову област и заокружити правни оквир пословања Одбрамбене индустрије. Такође,
важно је одредити и врсту активности, да ли ће то бити производња, трговина или неки вид међународне сарадње, која ће
бити отворена како за државне, тако и за недржавне актере. У
оквиру стратешких одлука мора бити донесена и одлука о томе
које ће делатности остати затворене.
−	Једно од кључних питања које треба решити је финансирање.
У оквирима недостатка ресурса, а посебно свеобухватне кризе
пословања, неопходно је наћи механизме, који нису у супротности и на штету осталих делатности, да се утиче на доносиоце одлука да се питање Одбрамбене индустрије Србије не стави
у други план, јер интереси војноиндустријског комплекса и њихова трансформација имају утицаја на укупну економију државе. Треба избећи ситуацију, а велика је извесност да ће се десити
да у једном тренутку понестане ресурса, а у таквој ситуацији
политичари имају много других приоритета који су важнији од
очувања војноиндустријског комплекса.
За разлику од претходно изнетог, према искуствима земаља Варшавског пакта наведеним у претходним целинама, најбоље изгледе за
ефикасно преструктурирање Одбрамбене индустрије Србије доноси
приватизација уз учешће страног власништва у структури капитала и
при томе је најпожељнији страни улагач који се бави истом или сличном делатношћу. Предложени власнички режим приватизације би подразумевао да страни улагач буде већински акционар јер овакав однос са
једне стране је довољно привлачан за улагање, а са друге стране држави
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омогућава да врши ефективну надзорну улогу. Овакав модел реструктурирања одбрамбене индустрије најбоље одговара изазовима у процесу
транзиције јер он нуди најбоље шансе за економски успех реструктурирања, а са друге стране штити од лоших менаџерских одлука у процесу
пре и током преноса власништва. Не мање битно је и то да страни инвеститор очекује да има фер и коректан политички амбијент.
Велика је заблуда да Србија може изаћи из економске кризе без покретања индустрије, а у њој посебно војне индустрије, која ће за собом повући све друге гране привреде. Треба користити искуства земаља које су
кроз транзициони период војноиндустријског комплекса већ прошле, али
узети у обзир и њихове специфичности, а уједно избећи погрешне политичке одлуке које су ишле на штету војноиндустријског комплекса.
5.5. Могуће позиционирање компанија у оквиру Европске
одбрамбене технолошке и индустријске базе
��������������������������������������������������
која је спровела детаљну анализу компанија одбрамУ студији EDA466,���������������������������������������������������
бене индустрије постхладноратовских земаља, које су преживеле транзицију из планиране − државне економије и државног власништва у тржишну економију ЕУ, искристалисано је шест основних модалитета (типова
стратегија и/или праксе), у које су се наведене компаније развиле. Анализа
је извршена кроз седам различитих димензија (Национално одбрамбено
окружење, Степен специјализације, Власничка структура, Истраживање и
развој, Ниво образовања особља компаније, Позиција у ланцу снабдевања
и Дијапазон купаца), а основни искристалисани модалитети су следећи:
а) Специјализовани конкурент („The Niche Competitor”),
б)	Компанија са амбицијом да буде носилац уговора („The Aspiring
Prime”),
в) Компанија посредник („The Intermediary”),
г)	Испоручилац логистичких услуга („The Logistics Service
Provider”),
д)	Флексибилна високотехнолошка компанија („The Flexible HighTech Company”),
ђ) Компанија са ниским трошковима („The Low Cost Company”).
Kарактеристике ових предузећа су следеће:
1. Специјализовани конкурент је најчешће мало или средње
предузеће, мада може бити и велика компанија одбрамбене индустрије. Она обезбеђује системе и производе у малом
броју блиских група делатности (висок степен специјализо466 European Defence Agency - Study on the innovative and competitive potential of
the defence-related supplier base in the EU12, Final Report, Part 1, June 2011.
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ваности), по потреби може да буде водећи систем-интегратор.
Овај тип компаније може бити у државном или приватном
власништву, по правилу без иностраног удела у власништву.
Инвестиције у истраживање и развој су у функцији подршке
стратегије првог на тржишту (”First to market strategy”). По правилу, постоје бројни потенцијални купци производа и услуга
ове компаније, а у неким случајевима може обезбедити широко
распрострањене производе. Окренутост националног система
одбране производима ове компаније, а поготову инвестиције
државе у истраживање и развој, значајно утиче на очување
конкурентности у њеној области деловања. У пракси се показало да не мора чак ни национални систем одбране бити окренут
производима ове компаније, већ да је битан фактор њеног успеха висок степен инвестиција у истраживање и развој. Примери
оваквих компанија су: Arsenal JSC, Arcus Co. и Institute of Metal
Science, Bulgarian Academy of Sciences (IMS-BAS) из Бугарске,
Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. (PIT S.A.) из Пољске,
TRIVAL PC ANTENE из Словеније. Овај тип предузећа типично оперише и средњетехнолошким окружењима и областима.
		
Овај вид функционисања је одржив у оквирима када компанија остаје фокусирана и комбинује своју традицију са значајним улагањем у истраживање и развој и иновације. Држава
може допринети одржавању овог модалитета кроз инвестиције у
развој и истраживање, тестирања, оцену и обезбеђење извозних
гаранција. Рад ових компанија не зависи много од инвестиционих буџета одбране, но ипак посебну вредност и помоћ би представљао развој капацитета националних оружаних снага који
користе технологију и производе ових компанија. Конкурентска
предност ових компанија могла би се побољшати привлачењем
страних инвестиција (ЕУ или других). Док овај модалитет не
може сам по себи бити виђен као интегрисани део у EDTIB, успешна предузећа овог типа јачају EDTIB и могу обезбедити добар део опреме за Операције управљања кризама за ЕУ државе.
2.	Компанија са амбицијом да буде носилац уговора сматра се
„националним шампионом” и има одређене привилеговане
односе са државним органима у домену одбране. Често је овај
естаблишмент једини купац одбрамбених производа ове компаније. Компанија покушава да прода производе оружаним
снагама других земаља, понекад и успешно, али се генерално
њени производи продају земљама у развоју изван ЕУ. Обично
је у државном власништву, мада постоје и примери приватног
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власништва. По правилу, ова компанија обезбеђује производе
или услуге које су иновативне у националним оквирима (али
не обавезно и на светском тржишту). Ограничена улагања у истраживање и развој служе да се инкорпорирају захтеване нове
технологије и обезбеде могућности интеграције система. Проценат високообразованог кадра је релативно мали. Овај тип
компаније функционише у повољном националном одбрамбеном окружењу, са довољним финансирањем и набавком њених производа од стране државе. Такве набавке се оправдавају
текућим потребама система одбране. Примери компанија овог
типа су: AERO Vodochody из Чешке Републике, Bumar- Łabędy,
PZL Swidnik и RADWAR S.A. из Пољске.
		
Да би био одржив, овај модел функционисања компаније
захтева значајне инвестиције у нове технологије и опрему. За
државе средње величине такве инвестиције се не могу реализовати у свим областима већ са фокусом на поједине области.
Иако су ови типови предузећа били развијани за национална
тржишта, она се данас морају окренути ка извозу. Ипак, један
од начина да се усмере инвестиције је кроз развој способности
националних оружаних снага које се базирају на опреми и технологији коју обезбеђује овај тип предузећа. У другим областима њиховог пословања, овакве компаније могу сарађивати са
западним партнерима – у истраживачко-развојним и пројектима набавки или као кооперанти другог и трећег реда. Ово може
бити у контексту учешћа државе у колаборативним пројектима
у оквиру ЕУ оквира, или као део офсет аранжмана.
3. Компанија посредник је типично приватно, средње, мало или
чак микропредузеће, које као изузетак може имати и део страног капитала у својој власничкој структури. У потпуности је
окренута националном одбрамбеном и безбедносном систему. Има одлично схватање захтева, специфичних организацијских аранжмана и оперативних процеса купца (система одбране државе) и способна је да преведе ове захтеве у могућа
технолошка решења. Често доприноси кључним know-how и
експертским анализама потребним, на пример за надоградњу
наслеђене опреме, или коришћење вишкова оружаних система
и муниције. Обично је високо специјализована и запошљава
кадрове са највишим универзитетским образовањем у циљу
одржања своје операционалне и технолошке експертизе. Умерена улагања у истраживање и развој омогућавају компанији
да предвиди поједине захтеве купца и да буде иновативна на
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националном тржишту у подручју своје области рада. Примери
компанија овог типа су: Telesys Ltd. и Samel 90 Plc из Бугарске.
Позиција компанија овог типа није зацртана, већ се могу наћи
у улози примата који критично зависе од испоруке система и
подсистема осталих предузећа, али такође могу бити и у улози подизвођача за одређене кључне технолошке екпертизе које
су круцијалне за интеграцију са C&C системима, оперативним
процесима и логистиком. Компанија посредник је јако зависна
од националног одбрамбеног окружења и може опстати само
док систем одбране наставља да инвестира у одбрамбене капацитете повезане са компанијиним производима или услугама.
		
Са становишта EDA, овај модалитет није дугог века. Повећано учешће нових земаља чланица ЕУ у политици заједничке безбедности захтеваће побољшану интероперабилност,
са респективним захтевима за компатибилним процесима одлучивања, оперативним аранжманима, оружаним системима
и опреми. Слични захтеви ће се поставити и од стране десет
највећих НАТО земаља. Временом ће наслеђени системи совјетског порекла доћи до краја свог животног циклуса, а може
се очекивати да ће се нове чланице ЕУ укључивати у заједничке
одбрамбене пројекте. Као резултат, значај национално специфичних оружаних система, инфраструктуре, опреме, С2 капацитета и др. ће значајно опасти. Ипак, компаније које функционишу као посредник могу искористити могућности прелазног
периода да продубе односе са западним партнерима, разумеју
нове кооперативне захтеве и постану део ланца снабдевања.
Капацитет сарадње тренутних компанија посредника са западним предузећима се може побољшати кроз учешће у директним и/или индиректним офсет аранжманима. С тим у вези,
иако овај модалитет нијe одржив, успешна интеграција оваквих
компанија у ланац снабдевања ЕУ и њихова трансформација у
друге модалитете може дати директан допринос јачању технолошке и индустријске одбрамбене базе ЕУ. Може се приметити
да је улога овог типа предузећа неопходност за сваки развојни
пројекат који укључује наслеђене системе совјетског порекла. С
тога, оне су јединствена продајна основа за предузећа одбрамбене индустрије за приступ ланцима снабдевања ЕУ.
4. Испоручилац логистичких услуга је типично, у зависности
од специјализације, мала, средња или велика компанија. Посао
компаније је готово искључиво оријентисан потребама националних одбрамбених и безбедносних снага. Власничка структура
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ових компанија се креће од потпуно државних до потпуно приватних или потпуно у власништву странаца. Стратегија компаније се не ослања на истраживање и развој. Већина запослених
има стручно образовање. Набавка од страних произвођача и
увођење политике аусорсинга је водећа активност за овај модалитет. Примери компанија овог типа су Military Aviation Works
No. 1 из Пољске или Balkan Star Automotive из Бугарске.
		
Компаније које функционишу по овом модалитету користе предности географске близине, језика и културолошке сличности у комбинацији са повољном ценом. Када је национално
одбрамбено окружење окренуто набавкама значајних количина
борбених система и других платформи, ове предности ће наставити да стварају прилику за развијање посла ових компанија.
Офсет аранжмани су традиционално инструмент за изградњу
локалних капацитета за обезбеђење кључних логистичких услуга. Исто тако, испоручиоци логистичких услуга су тренутно
оријентисани искључиво потребама националних одбрамбених и безбедносних снага, и по правилу обезбеђују своје услуге
на територији матичне земље.
		
Ту са јављају две додатне могућности за развој:
−	да обезбеђују услуге преко граница, нарочито када околне
земље користе сличну опрему и
−	пружање услуга дела логистичке подршке размештеним
снагама, како националним, тако и снагама других земаља.
		
Оваква експанзија предузећа овог модалитета могла би
повећати интерес ЕУ компанија да одлуче да ангажују или преузму потпуно или делимично локалне компаније које функционишу по овом модалитету. Каква год да је власничка структура
ових компанија, оне имају тенденцију да јачају технолошку и
индустријску базу ЕУ.
5. Флексибилна високотехнолошка компанија је обично средња
или мало већа компанија (до 500 запослених). По правилу је
приватна и привлачи страни капитал, али такође постоје и
врло специфични примери учешћа државног капитала. Компанија обезбеђује подсистеме, системе и производе у неколико
блиских технолошких поља. Има значајна улагања у истраживање и развој, било кроз ангажовања особља са високим научним звањима, или кроз сталну сарадњу са истраживачким
установама. Остатак особља има добро техничко знање, стечено током редовног образовања у техничким школама. Овакве
компаније обично настају као главни уговарачи или први поду377

говарачи, или обоје, а у неким случајевима обезбеђују комплетне готове производе. Имају бројне купце својих производа и
услуга. С обзиром на то да сопствени систем одбране није главни купац њихових производа, њихово функционисање само
донекле зависи од националног одбрамбеног окружења. Најтипичнији пример компаније овог модалитета је чешки AERO
Vodochody, а ту су још и WB Electronics из Пољске, Syscom18
SRL из Румуније, Eurosense EOOD и Optix AD из Бугарске, као
и UAB ”ELSIS” из Литваније.
		
Да би сачувале своју конкурентност, овај тип компанија
мора инвестирати значајне износе у истраживање и развој и
иновације. Њихова интеграција у ланац снабдевања ЕУ био би
суочен са трансфером технологија и ”know-how” кроз учешће
у сарадничким међународним истраживачки и развојним
пројектима и програмима. Ово такође може бити достигнуто
у оквиру офсет аранжмана. Један од главних изазова за земље
нове чланице ЕУ је трансформација предузећа посредника у
високотехнолошке компаније. Други изазов је проширење делатности цивилних високотехнолошких компанија на развој и
производњу система одбрамбене индустрије.
6.	Компанија са ниским трошковима је обично приватна и
може бити делимично или потпуно у власништву страних компанија. Она обезбеђује потпору у малом броју делатности и
то кроз опште производе и услуге или функционише као део
снабдевачког ланца великих компанија као подизвођач нижег
реда великим компанијама. Ове велике компаније окренуте су
страним тржиштима, са само повременим продајама локалном
тржишту. С тим у вези, рад ових компанија једва да је зависан од националног одбрамбеног окружења. Овакве компаније
почивају на великом избору обучене релативно јефтине радне
снаге, док је само неколико њихових запослених високообразовано. Њихова стратегија се не ослања на истраживање и развој.
Међу осталим факторима, допринос њиховим ниским трошковима дају и слаби синдикати, релативно ниске улазне препреке, и умерени захтеви националног окружења. Најуспешније
компаније овог типа теже да паралелно одрже ниске трошкове уз увођење система менаџмента квалитетом. Многе од специфичности које карактеришу овај модалитет ће нестати или
изгубити на значају у процесу пуне интеграције у ЕУ и имплементације ЕУ легислативе. Са друге стране одбрамбена производња захтева ниво политичке контроле који ће отежати даље
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пребацивање производње у још повољније ”low-cost” државе. С
тим у вези, постоји могућност коју компаније овог модалитета морају да искористе да би ојачале своју конкурентност, нпр.
кроз увођење напредног управљања и инвестирање у нове технолошке процесе, дајући тиме допринос јачању индустријско
технолошке базе ЕУ. Примери компанија овог модалитета су:
WSK PZL Warszawa и Przemysłowe CentrumOptyki S.A (PCO) из
Пољске, Elettra Communications из Румуније, као и Energia AD
из Бугарске.
		
У напред наведеним модалитетима наведена су предузећа
из земаља источне Европе, која представљају њихове типичне
примере, односно код којих су модалитети јако изражени. У
пракси, сва предузећа одбрамбене индустрије послују по комбинацији неких од модалитета који су у том случају заступљени
у већем или мањем обиму.
		
Разматрајући карактеристике модалитета, намеће се
закључак да би предузећа ОИС могла да се позиционирају у
оквиру европске одбрамбене технолошке и индустријске базе
и да нађу своју шансу у улози Специјализованог конкурента,
Компаније са амбицијом да буде носилац уговора и Флексибилне високотехнолошке компаније. Ово би било могуће уз претходно извршење реструктуирања предузећа у свим сферама пословања, као и одређивања модалитета по којима ће предузећа
базично пословати.

6. ФИНАНСИЈСКИ СЕГМЕНТ
6.1. Угао ЕУ
Једно од врло значајних питања за све државе кандидате за чланство
у ЕУ, као и за пуноправне чланице Уније, јесу финансијске импликације
које проистичу из укључивања у Заједничку спољну и безбедносну политику (ЗСБП) и Заједничку безбедносну и одбрамбену политику (ЗБОП)
у оквиру Уније. Значај овог питања је додатно увећан чињеницом да се
финансирање ЗСБП, а посебно ЗБОП, знатно разликује од финансирања
заједничких активности Уније у другим областима. Отуда се у разматрању безбедносних и одбрамбених аспеката прикључења Републике
Србије чланству у Европској унији неизоставно мора узети у обзир и
област финансирања њеног учешћа у ЗСБП и ЗБОП, што подразумева
познавање правила, процедура и механизама финансирања ових политика и активности које се спроводе у оквиру Уније.
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Да би се добио комплетнији увид у област финансирања ЗСБП и
ЗБОП Уније, односно, створила јаснија слика о позицији и обавезама
чланица са финансијског аспекта, као последице укључивања у овим
заједничким политикама, потребно је у одређеној мери познавати и
општи систем финансирања Европске уније.
Европска унија је специфични политичко-правни и економски
субјект међународних односа, не само у односу на друге државе и организације у свету, него и у погледу унутрашњих односа са својим државама чланицама. Мада су, на први поглед, надлежности ЕУ у односу на
државе чланице ограничене ексклузивности и заснивају се на принципу
приписивања надлежности, према коме Унија има само она овлашћења
која су саме државе чланице одлучиле да јој пренесу одрицањем сопственог суверенитета над њима, ипак, сет наддржавних надлежности Уније
није мали. У ствари, она се управо у томе и битно разликује од бројних
других међународних организација јер је, пре свега у области економског
заједништва, ситуирана значајним правно-економским инструментима
изнад својих чланица. Поред приписаних надлежности које се углавном
односе на економско-привредна, тржишна, царинска и монетарна питања (области заједништва), у областима које не спадају у њене искључиве надлежности, као што су области сарадње, Унија делује по принципу
супсидијарности. Иако је принцип супсидијарности изведен из теорије
федерализма, а у суштини значи децентрализацију надлежности (дистрибуцију према нижим нивоима), када је у питању Унија и односи са
њеним чланицама овај принцип има измењено значење − Унија делује
у оним областима где постоје заједнички интереси и чији ће се циљеви
боље остварити на нивоу Уније него појединачним деловањем држава
чланица.467 У пракси то значи да када Унија предузме одређене мере у
некој области државе чланице не могу да предузимају појединачне сопствене мере по истом питању, односно, ако то учине принцип супсидијрности обезбеђује супремацију, тј. приоритет мера ЕУ над евентуалним
мерама чланица. Како би се заштитили осетљиви интереси чланица у
појединим областима и ограничила примена дискреционих права Уније
заснована на принципу супсидијарности он је ограничен принципом
пропорционалности.468 Принцип пропорционалности значи да акције и
Шире о финансирању ЕУ, укључујући и принципе односа Уније и њених држава чланица у Снежана Р. Стојановић, Финансирање Европске уније, службени гласник Р. Србије, Београд 2008.
468
Принципи супсидијарности и пропорционалности су уведени изменама
Уговора о ЕУ извршеним у Амстердаму 1997. године, а објашњени су посебним Протоколом о примени принципа супсидијарности и пропорционалности (Protocol on
the application of the principles subsidiarity and proportionality), Official Journal of the
European Communities C 340, 10 November 1997. Овај протокол је, без битнијих измена,
467
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мере Уније треба да буду само у обиму у коjeм је неопходно, тј. деловање
Уније је допуштено само у оној мери у којој је у интересу остваривања
њених (заједничких) циљева а да при томе не штети интересима држава чланица. Дакле, принципом пропорционалности се онемогућава да се
предузимањем неке акције од стране Уније оштете интереси појединачних држава чланица. Треба рећи да примена принципа супсидијарности
и пропорционалности нису у класичној правној надлежности Суда правде Европске уније када је у питању однос националног и ЕУ права, јер се
ови принципи првенствено односе на области сарадње. Ипак, овај суд
може да буде надлежан и у областима сарадње када средства за остваривање циљева и политика у тим областима непосредно обезбеђује Унија.
Ово је значајно и за разматрање аспекта финансирања ЗСБП и ЗБОП
јер, као што ће се касније видети, значајан део средстава за ове политике
обезбеђује ЕУ, посебно за ЗСБП. У том смислу се, поједностављено речено, обавезност држава чланица након прихватања учешћа у одређеним
активности у оквиру ових области знатно повећава.
Мада структура годишњег буџета ЕУ садржи детаљне расходе свих
институција и активности Уније, ипак ЗСБП и ЗБОП, односно структуре и активности у оквиру њих, не финансирају се у потпуности из основног буџета ЕУ. У даљој анализи биће размотрене кључне карактеристике и механизми финансирања ЗСБП и ЗБОП ЕУ.
6.2. Финансијски аспект придруживања Р. Србије ЕУ
6.2.1. Модел израде трошковника ангажовања
декларисаних снага Војске Србије
Добијањем статуса кандидата за чланство, и очекивањем добијања
датума за почетак претприступних преговора, Република Србија је defacto дугорочно опредељена и за учешће у заједничкој безбедносној и
одбрамбеној политици (ЗБОП) ЕУ. Један од битних сегмената учешћа у
ЗБОП јесу припреме и учешће снага Система одбране Републике Србије,
тежишно Војске Србије, у операцијама ЕУ.
Припреме за учешће Војске Србије у ЗБОП треба да започну још у току
трајања статуса кандидата за чланство у ЕУ. Да би те припреме биле адекватне и свеобухватне мора се обезбедити планско, несметано и континуирано
финансирање. Расположива финансијска средства ће свакако бити један одлучујућих фактора који ће утицати на обим ангажовање поменутих снага.
Потпуно је прихватљиво и оправдано становиште да је процес припрема и учешћа снага Војске Србије у БГ ЕУ сложен и непоновљив поприкључен и свим каснијим Уговорима о ЕУ.
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словни подухват који се као скуп активности предузима како би се
остварили очекивани резултати у достизању циљева у предвиђеном времену и са предвиђеним трошковима. Овако дефинисано учешће у БГ ЕУ
у потпуности одговара дефиницији пројекта из Правилника о ППБИ469,
те би оптимално решење и било формулисање посебног пројекта „БГ ЕУ
20__године”, у оквиру програма „Операције и функционисање Војске
Србије”, а самим тим извршило би се и буџетирање трошкова.
Одређивањем модела за израчунавање трошкова декларисаних снага
(у даљем тексту модел) створила би се могућност средњорочног планирања и буџетирања ових трошкова. Врло битна претпоставка за стабилно
финансирање јесте и прецизно одређивање извора финансирања у буџету.
До модела трошкова у овом сепарату дошло се на основу Закона о
употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним
операцијама ван граница Републике Србије, предвиђеном развоју способности Војске Србије за учешће у Борбеним групама Европске уније,
и искуствима Републике Аустрије у овом сегменту.
Закон о употреби Војске Србије других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, СВЛ бр. 31 од
04.11.2009. године у члану 38. дефинише које трошкове обухвата ангажовање. Процена је да би се и у ангажовању декларисаних јединица и
борбених група појавиле исте врсте трошкова. Величина трошкова директно зависи од области употребе декларисаних снага и БГ.
Обука, опремање и ангажовање јединица ВиПВО је најсложеније и
најскупље. Обука, опремање и ангажовање јединица КоВ нешто јефтиније, али и даље скупо. Опремање НВО, као процес, такође има своје
јасне захтеве, у нормативно-правном и временском смислу, који се из
угла планирања, не смеју занемарити. Процес опремања треба бити временски координиран на начин да обезбеди довољно времена за обуку
људства пре евалуације − употребе у конкретним операцијама.
Процес припрема и учествовања снага Војске Србије у БГ ЕУ треба
ускладити са системом Планирања, Програмирања, Буџетирања и Извршења у Министарству одбране и Војсци Србије (ППБИ).
Што се тиче извора финансирања мишљења смо да би требало и даље
задржати решење из���������������������������������������������������
Закона
��������������������������������������������������
о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.
Трошкови припреме, учешћа и повратка припадника Војске Србије и
других снага одбране из операција, као и обавезе других правних лица у
пружању материјалне помоћи у вези са реализацијом операција, финан469
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сирају се из буџета Републике Србије. Влада у оквиру буџета Републике
Србије обезбеђује средства за извршење Годишњег плана употребе, односно активности у операцијама у оквиру ЗБОПА.
6.2.2. Развијање сарадње са земљама чланицама организације
CLIMS (Међународни комитет за везу са установама за
војни стандард)
Проучавајући потребе система одбране које произилазе из ангажовања
војних и цивилних снага у мировним мисијама у организацији УН као и
Европске уније, те учешће у Заједничким безбедносно одбрамбеним активностима са Европским одбрамбеним снагама на тлу Европе, дошло се
до закључка да је неопходно на адекватан начин обезбедити рехабилитацију и одмор учесника мисија. Такође је веома је корисно омогућити боље
упознавање учесника у мисијама из партнерских земаља кроз заједничко
коришћење капацитета партнерских земаља за одмор и рехабилитацију.
У том циљу Министарство одбране Републике Србије је током 2009.
године покренуло иницијативу за успостављање контакта са министарствима одбране земаља у окружењу ради утврђивања могућности сарадње у области пружања услуга одмора и рекреације припадника оружаних снага по принципу реципрочне размене капацитета за одмор и
рекреацију, као и упознавање са законским регулативама на којима се
базира њихов рад, начином њиховог организовања и финансирањем услуга одмора и рекреације. Као резултат покренуте иницијативе током
октобра 2010. године������������������������������������������������
�����������������������������������������������
успостављен је први контакт са Одељењем за персонални����������������������������������������������������������
маркетинг 3. Сектора ГШ Савезног ������������������������
министарства������������
одбране Републике Аустрије.
Сарадња са МОС Републике Аустрије, за наше министарство представља значајно искуство за даљи рад у пројектовању и налажењу најбољих системских решења за делатност одмора и рекреације и угоститељско-кантинских услуга за припаднике МО и ВС и такође је оцењено
да постоји обострана заинтересованост������������������������������
за успостављање сарадње у облати капацитета за одмор и рекреацију и у вези са истим је сачињен
и усаглашен нацрт договора. Усаглашен Нацрт договора достављен је
Управи за међународну војну сарадњу Сектора за политику одбране МО
РС ради предузимања активности из ������������������������������
надлежности�������������������
за потписивање����
���������������
билатералног договора између МО Р. Србије и МОС Р. Аустрије.
Успостављен је контакт са МО Републике Мађарске 2011. године,
када су договорене активности и покренута иницијатива за разменом капацитета за одмор и рекреацију између два министарства одбране. Том
приликом је са мађарске стране истакнуто веома позитивно искуство
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које Мађарска остварује као чланица CLIMS, која припадницима МО
Мађарске и члановима њихових породица пружа могућност коришћења
годишњих одмора у 13 земаља чланица ове асоцијације.
Радна група МО Мађарске оценила је да капацитети за одмор и
рекреацију МО и ВС, које су имали прилике да посете у току боравка у
нашој земљи, у потпуности испуњавају стандарде који су неопходни за
чланство у овој организацији, и предложила да МО Републике Србије
покрене процедуру за подношење захтева за чланство у организацији
CLIMS ( Међународни комитет за сарадњу са војним установама за стандард) као и да ће МО Р. Мађарске пружити подршку у вези са пријемoм
у чланство.
На основу ставова Сектора за материјалне ресурсе и Сектора за политику одбране, у министарству одбране су препознате предности и значај
сарадње са другим земљама ЕУ кроз могућност коришћења годишњих
одмора припадника МО и њихових породица у објектима министарстава одбране земаља ЕУ које су чланице организације CLIMS, и министар
одбране је наредио да се предузму мере и активности на прикључењу
Републике Србије организацији CLIMS. У том смислу помоћник министра за материјалне ресурсе је упутио писмо о намерама за учлањење у
организацију CLIMS Секретаријату те организације.
Током јануара и марта 2011. године реализоване су узајамне посете
са министарствима одбране Републике Бугарске и Републике Румуније,
током којих је утврђена обострана заинтересованост за размену капацитета за одмор и рекреацију, и с тим у вези сачињени су нацрти договора
о размени капацитета за одмор и рекреацију.
Процедура приступања организацији CLIMS предвиђа услов да се
са пријемом нове земље чланице морају сагласити све земље чланице, а
да до тада земља кандидат за чланство има статус придружене чланице,
што омогућује коришћење капацитета за одмор и рекреацију са земљама са којима склопи посебан уговор понаособ за размену капацитета.
Са добијањем статуса члана организације CLIMS, које се очекује у јесен
2013. године, МО Републике Србије ће стећи право да за своје припаднике обезбеди цене услуга, у земљама домаћина, које важе за припаднике
ОС тих земаља, а које су знатно ниже у односу на цене услуга у сродним
комерцијалним објектима.
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АКТИВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ ЗАХТЕВИМА
ЗА ЧЛАНСТВО У ЕУ У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ
Економска криза је учинила видљивијим већ дуги низ година присутан проблем смањивања војног буџета. Проблем подједнако оптерећује
све чланице Европске уније и државе које су на путу европских интеграција. Безбедносна структура држава је тренутно на критичном нивоу, а
свако даље смањивање ради уштеде буџетских средстава могло би да угрози постојање читавих јединица. Пронаћи оптимално решење за тешку економску ситуацију је тренутно највећи изазов за све националне
безбедносне структуре, па тиме и ЕУ, јер захтева радикалне промене у
приступу и начину рада. Ефикасност мора бити већа, а однос према испуњавању обавеза мора бити усклађен са реалним могућностима и усмерен на стратешка промишљања куда даље, а не фокусирана на решавање
тренутних проблема – контролу штете.
Глобалне финансијске потешкоће су Републику Србију затекле на
путу европских интеграција. Војска Србије свакако неће бити у могућности да настави са традиционалним начином државног пословања у
истој мери и интезитету. То ће захтевати постављање нових приоритета, усклађивање структуре, редукованих набавки и опремања и у појединим сегментима ослањање на безбедносне капацитете ЕУ и партнера
из региона. Решење које се прихвати као национални приступ у развоју
способности Војске Србије мора да понуди опцију дугорочне ефикасности и ако ће у периоду који долази бити велики број краткорочних
решења ради испуњења државних обавеза.
Успостављање равнотеже између краткорочних ефеката и дугорочне ефикасности додатно ће извршити притисак на војни буџет. Европске интеграције Републике Србије не дају Војсци Србије могућност избора него императив усаглашавања капацитета одбране са приоритетима
Заједничке безбедносне одбрамбене политике ЕУ. Трансформација и
прилагођавање структуре са оном која постоји код држава чланица ЕУ
је највећи изазов. Захтеваће одрицање од система и структура које су
стваране за потребе других врста безбедносних претњи у односу на савремене и претње у будућности. Војска Србије је препозната од земаља
ЕУ да има потенцијал лидера свеукупних друштвених промена у РС, и
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да се не би угрозила европска перспектива, најтежи задатак ће бити да
се на рационалан начин одрекне конформизма, да усклади тренутне одбрамбене обавезе са захтевима дугорочних националних циљева РС као
активног партнера у оквиру ЗБОП ЕУ и да пронађе оптималан баланс и
помири две дијаметрално супротне категорије – смањењем војног буџета остварити дугорочну ефикасност.
На путу европских интеграција, Војску Србије очекују два главна
изазова:
−	да буде неодвојиви део интегрисаног приступа државних институција РС у остварењу стратегијско политичких циљева усмерених ка чланству у ЕУ и захтевима ЗБОП и
−	да трансформацијом досегне нове способности којима треба
одговорити на савремене и претње у будућности.
Ово поглавље у студији анализираће компатибилност и недостатке
у области безбедности и одбране РС са захтевима чланства у ЕУ на нивоу ВС са препорукама за доносиоце одлуке на који начин да се у процесу трансформације ти недостаци превазиђу.
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Глава I

ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА
СПОСОБНОСТИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
БОРБЕНИМ ГРУПАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Добијањем статуса кандидата за чланство, Република Србија је defacto дугорочно опредељена за учешће у заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици (ЗБОП) ЕУ. Стога је неопходно, из угла Система
одбране Републике Србије, правовремено размотрити које обавезе са
собом носи то опредељење. Један од битних сегмената учешћа у ЗБОП
јесу припреме и учешће снага Система одбране Републике Србије, тежишно Војске Србије, у операцијама ЕУ.
Од виталног је значаја да активности Војске Србије у оквиру ЗБОП
започну још у току трајања статуса кандидата за чланство у ЕУ. На тај
начин, показује се опредељење да се у будућности у потпуности преузму
обавезе пуноправног члана и поузданог партнера у изградњи безбедности
и одбране ЕУ. Истовремено, на тај начин могуће је побољшати укупну
позицију Републике Србије у току вођења приступних преговора. Поред
спољнополитичке користи, развој оперативних и функционалних способности система одбране и Војске Србије, дугорочно ће бити усмерен ка
оним способностима које обезбеђују успешно извршавање будућих мисија и задатака, прилагођених савременим и претњама у будућности.

1. ОБЛАСТИ КОЈЕ ПОКРИВА КРИЗНИ
МЕНАЏМЕНТ ЕУ
Заједничка европска безбедносна и одбрамбена политика (ЗБОП),
посебно се фокусира на изградњу способности ЕУ да се активно укључује у следеће области кризног менаџмента, као што су:
– очување − наметање мира;
– полицијски послови;
– реформа сектора безбедности;
– постконфликтна стабилизација;
– цивилно-војно усмеравање, надгледање и саветовање;
– хуманитарни и задаци спасавања;
– цивилна администрација;
389

– цивилна заштита;
– превенција конфликта;
– разоружавање и
– борба против тероризма.
Активно деловање ЕУ у наведеним областима кризног менаџмента почива на имплементацији свеобухватног приступa (comprehensive
approach) и унапређивању способности „извршилаца” као што су, Борбене групе (БГ ЕУ), Европска oдбрамбена aгенција (ЕДА), Цивилни тимови за одговор и други, а у сарадњи са другим међународним организацијама: УН, НАТО, OSCE и трећим државама.
Као области употребе БГ ЕУ (основне мисије����������������������
или
���������������������
илустративни сценарији) у оквиру ЗБОП дефинисане су:
– хуманитарна асистенција;
– операције евакуације;
– стабилизација, реконструкција и војно саветовање трећим
земљама;
– превенција конфликта и
– раздвајање страна (силом).
Разрађен је посебан механизам за изградњу потребних способности
за реализацију наведених мисија.

2. РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ЗА УЧЕШЋЕ У БОРБЕНИМ ГРУПАМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
У општем смислу посматрано, оперативне способности подразумевају да Војска Србије поседује могућности да изврши мисије додељене
Стратегијом одбране Републике Србије470. Формално гледано, учешће у
операцијама ЕУ се сврстава у тзв. другу мисију Војске Србије (Учешће
у изградњи и очувању мира у региону и свету), али с обзиром на природу савремених изазова, ризика и претњи безбедности у региону и
свету, као и изражено опредељење Републике Србије за стицања статуса пуноправног члана ЕУ, оне ће у будућности имати све већи значај.
Развој оперативних способности Војске Србије уређен је нормативно-правним и доктринарним документима, али још није у потпуности
заживео у пракси. Провођење овог процеса је оптерећено објективним и
субјективним слабостима. Објективне слабости се могу пронаћи у областима као што су: тренутно стање наоружања и војне опреме и буџетска
470
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Стратегија одбране Републике Србије, МО РС, 2009.

ограничења – усклађивање жеља и могућности. Извори субјективних
слабости су: „бирократска отпорност система на промене” – инертност великог система на промене чини процес дуготрајним (решава са
увођењем одговорности за диспаритет планирано – реализовано); индивидуална неодлучност као последица страха од новог и то углавном
код дела кадра који није спреман на суштинске промене у начину размишљања (решава се ослобађањем од стереотипа, развојем новог приступа проблему, примени креативних анализа, дефинисањем крајњег жељеног стања и изналажењем применљивих решења); недовољно познавање
природе, садржаја и излазних резултата самих процеса развоја војних
способности (решава се индивидуалном и колективном едукацијом, наменским усавршавањем, развојем лидера и подмлађивањем кадра).
Развоју оперативних способности Војске Србије се, у будуће, не
може приступати ad-hoc за сваку конкретну операцију, нити у оквиру краткорочног планирања, него се ови процеси требају разматрати у
оквиру средњорочног и дугорочног планирања развоја система одбране Републике Србије. Ad-hoc приступ је било могуће примењивати код
припреме појединаца или мањих група за учешће у мултинационалним
операцијама, јер није захтевало обимно и скупо опремање борбеним
системима нити сложену обуку. Припрема јединица, ранга вода, чете
и више, је неупоредиво сложенији процес, нарочито уколико се ради о
учешћу које је планирано у дужем временском периоду (више ротација
снага) и у просторно удаљеним регионима471.
Развој оперативних способности треба се одвијати кроз развој њихових чинилаца: доктрине, обуке, организације, наоружања и војне опреме,
кадрова, образовања и инфраструктуре, уз поштовање захтева потпуне интероперабилности, ових чинилаца, у складу са стандардима ЕУ и НАТО472.
Тренутно стање чинилаца оперативних способности Војске Србије,
у односу на захтеве ЕУ, карактерише:
Доктрина. Систем доктрина Војске Србије, нултог и првог нивоа473, је у
фази завршетка, док основу учешћа снага Војске Србије у БГ ЕУ чине нижа
доктринарна документа као што су правила, упутства, тактике, технике и
процедуре. Усвајање и имплементација ових докумената подразумева неколико фаза, односно временску димензију коју је немогуће значајније скратити. Чак и у случају потпуног и неселективног преузимања доктринарних до471

Брисела.

БГ ЕУ требају имати способност размештања на удаљености до 6000 км од

Стандарди способности НАТО чине основу стандарда способности ЕУ.
Доктрина Војске Србије је усвојена, а функционалне доктрине се налазе у
процесу потписивања од стране председника Р. Србије.
472
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кумената од НАТО-а и ЕУ, потребно је значајно време за њихово изучавање,
превођење, обуку инструктора и људства. Овај чинилац испољава непосредан утицај на све друге чиниоце оперативних способности.
Обука. Обука се, условно, може посматрати кроз два аспекта: обуку за примену стандарда и обуку за достизање способности. Обука за
примену стандарда подразумева припрему командног и руководећег
кадра у вођењу и усмеравању процеса изградње чинилаца способности, као и обуку инструктора за различите форме обуке. Овај сегмент
обуке се треба изводити, тежишно кроз активности билатералне војне сарадње и учешћем у различитим ЕУ и НАТО програмима обуке и
усавршавања. Обука за достизање способности се одвија у јединицама које се припремају за учешће у конкретним активностима ЗБОП
ЕУ, као што су мисије или Борбене групе ЕУ (БГ ЕУ). Реализују је командири-команданти и обучени инструктори. Обука је у непосредној
вези са доктрином, инфраструктуром и наоружањем и војном опремом, а посредно у вези са осталим чиниоцима способности.
Припреме за учешће снага Војске Србије у БГ ЕУ обухватаће: индивидуалну и колективну обуку националних делова БГ (у земљи), заједничку обуку БГ (у земљи носиоцу формирања) и разноврсне облике
штабних вежби за кључни персонал команди (у иностранству). Обука
се, начелно, изводи у фази припрема али се део може изводити и у фази
планирања (индивидуална обука).
Систем обуке у Војсци Србије није прилагођен достизању оперативних способности потребних за учешће у операцијама ЕУ. Само јединице
декларисане за учешће у НАТО вођеним операцијама474 се обучавају у
складу са наведеним стандардима.
Организација. Садашња организација Војске Србије, само делимично, јестe усклађена са захтевима оперативних способности ЕУ и
НАТО. У основи она даје могућност за релативно брзо прилагођавање,
али ће се ово питање усложавати са повећањем учешћа у војним активностима ЕУ. Искуства чланица НАТО и ЕУ показују да се ово питање
решава на два начина: потпуним прилагођавањем организације војске
захтевима ЕУ–НАТО или формирањем посебних јединица-састава које
се тежишно баве припремом снага за учешће у операцијама ЕУ–НАТО.
По стицању статуса пуноправног члана ЕУ оптимално решење је потпуно прилагођавање организације Војске Србије потребама оперативних
Република Србија, у оквиру усвојених циљева партнерства са НАТО припрема пешадијску-моторизовану чету, вод војне полиције, вод АБХО и два медицинска
тима. Наведена чета и два вода су укључена и у процесе НАТО евалуације тзв. OCC
E&F (концепт оперативних способности-евалуација и извештавање).
474
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способности ЕУ и НАТО. Као приоритетне кораке у току процеса придруживања могуће је почети са прилагођавањем организације „главних
– маневарских јединица” – пешадијских и механизованих батаљона, захтевима исказаним у НАТО документима475.
Наоружање и војна опрема (НВО). Стање НВО се треба посматрати у корелацији са нивоом амбиције за учешће у операцијама ЕУ
и буџетским ограничењима. Опремање јединица ВиПВО је најсложеније и најскупље, док је опремање јединица КоВ нешто јефтиније,
али и даље скупо, с обзиром на тренутно стање НВО Војске Србије.
Опремање НВО, као процес, такође има своје јасне захтеве, у нормативно-правном и временском смислу, који се из угла планирања, не
смеју занемарити. НВО се треба посматрати кроз три кључна аспекта:
процес опремања јединица пре учешћа у операцијама; одржавање и занављање у току операција; оправка и занављање по повратку из операција. Процес опремања треба бити временски координиран на начин
да обезбеди довољно времена за обуку људства пре евалуације - употребе у конкретним операцијама.
Кадрови. Војска Србије располаже ограниченим бројем људи на руководећим и командним дужностима који се могу ангажовати у операцијама ЕУ. Досадашња искуства из припреме декларисаних јединица у
оквиру ПАРП механизма, говоре да је избор кадра за командирске дужности један од већих проблема. Нарочито је проблематично познавање
енглеског језика које, за штабно особље БГ и командни кадар „главних
јединица”, треба да буде на нивоу СТАНАГ 3333������������������������
, ����������������������
а који се стиче курсирањем у земљи и иностранству. То доводи до ситуације да је познавање
енглеског језика основни услов за избор кадра који се упућује у мултинационалне операције, док се у други план стављају стручна знања и друге
потребне особине. Посебно питање, у оквиру обезбеђења кадра, представља попуна подофицирима и цивилним лицима. Подофицири заузимају
значајан број позиција у БГ ЕУ, од штабних до командирских, док је број
оних који испуњавају критеријуме, у Војсци Србије (расположивих), тренутно недовољан.
Образовање. Образовање кадра у домаћим војним образовним институцијама не даје довољно знања за непосредно укључивање руководећег и командног кадра у војне активности ЕУ. Нешто је боље стање
када је у питању образовање у појединим образовним институцијама
европских оружаних снага и НАТО. До сада није успостављен систем
упућивања кадра МО РС на усавршавање у Европски колеџ безбедности.
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Инфраструктура. Евидентан је недостатак вежбалишта и полигона, уређених према стандардима ЕУ и НАТО, на којима би се јединице
могле успешно припремати за учешће у војним операцијама ЕУ.
Интероперабилност. Основу интероперабилности чини стандардизација (оперативна, административна и техничко-технолошка). Интероперабилност се често посматра као самосталан чинилац способности, што је
погрешно. Представља основни ограничавајући и усмеравајући фактор за
развој сваког појединачног чиниоца способности. У систему одбране није
успостављен јединствен систем усвајања и имплементације стандарда у
развоју чинилаца способности и због тога је немогуће потпуно сагледавати
све последице (нормативно-правне, организацијско-функционалне и материјално-финансијске). Досадашња искуства у усвајању стандарда НАТО476
показују да је овај процес немогуће проводити сепаратно, већ је неопходно
централизовати га у МО РС и потпуно имплементирати у ППБИ.
Финансијске могућности Републике Србије представљају основни
ограничавајући фактор за одређивање динамике и обима учешћа снага
Војске Србије у БГ ЕУ.
Из наведених ставова може се закључити да ће систем одбране, а посебно МО, као носилац хармонизације одбрамбене политике Републике
Србије, са ЕУ, у области учешћа Војске Србије у БГ ЕУ, имати врло сложен и захтеван задатак, у дужем временском периоду.

3. ПРОЦЕС РАЗВОЈА СПОСОБНОСТИ СНАГА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И УЧЕШЋЕ У БОРБЕНИМ
ГРУПАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Процес планирања развоја способности Војске Србије за учешће у
БГ ЕУ треба до буде у директној вези са процесима средњорочног планирања, у складу са одредбама Правилника о планирању, програмирању,
буџетирању и извршењу у Министарству одбране и Војсци Србије477. То
значи да се учествовање снага Војске Србије у БГ ЕУ, као средњорочни
циљ треба остварити у периоду од највише шест година.
Посебно је значајно нагласити да је временска димензија модела
процеса, који ће бити презентован, развијена за прву припрему снага
Војске Србије, узимајући у обзир тренутно стање оперативних способности, нарочито интероперабилности у складу са стандардима НАТО
У оквиру ПАРП Република Србија достиже 42 циља партнерства са НАТО за
шта је потребно имплементирати преко 200 СТАНАГ-а.
477
Службени војни лист број 09/2011.
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(ЕУ). У складу са динамиком изградње интероперабилности Војске Србије, у будућности, скраћиваће се време националних припрема. Када се
оствари потпуна интероперабилност снага Војске Србије, са снагама ЕУ,
период националних припрема не би требао бити дужи од шест месеци.

Слика 1: Начелан преглед фаза планирања учешћа снага Војске Србије у
БГ ЕУ и временски оквир
Оптималан процес припрема Војске Србије за учешће у БГ ЕУ (слика
1) треба да обухвата следеће фазe:
− претпланирање
− планирање
− припреме
− извршење (stand by).
Све ове фазе треба правовремено да буду планиране и реализоване кроз
средњорочне и краткорочне планове Министарства одбране и Војске Србије.
3.1. Фаза претпланирања
Ова фаза има за циљ да се, на нивоу Министарства одбране, припреме
сви неопходни елементи за аплицирање Републике Србије за учешће дела
Војске Србије у БГ ЕУ и полазни елементи за израду Средњорочног плана
и програма развоја Министарства одбране и Војске Србије (слика 2).
Припрема неопходних елемената за аплицирање Републике Србије за учешће Војске Србије у БГ ЕУ треба да обухвата: (1) Припрему
предлога опција учешћа у БГ ЕУ; (2) Предлагање опција учешћа Војске Србије у БГ ЕУ, надлежним државним органима Републике Србије;
(3) Разматрање и избор опције учешћа Војске Србије у БГ ЕУ, од стране
надлежних државних органа; (4) Израду полазних елемената за израду
смерница за средњорочно планирање и програмирање.
Припрему предлога опција учешћа Војске Србије, у БГ ЕУ, требало
би да израђује Генералштаб Војске Србије, у сарадњи са МО, на основу:
тренутног стања и пројекција развоја оперативних способности Војске
Србије, претходних искустава из учешћа у активностима међународне
војне сарадње, обавештајно-безбедносних процена, расположивог буџета и других утицајних чинилаца.
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Предлог, начелно, треба да садржи: (1) Опште елементе, (2) Опције
ангажовања и (3) Финансијске елементе ангажовања. Општи елементи
су: предлог БГ у којој се предлаже учешће (назив БГ, подаци о земљи носиоцу и осталим земљама учесницима, које су познати у том тренутку) и
временски оквир ангажовања у БГ.
Опције ангажовања се, начелно, израђују у форми стратегијског војног савета за употребу снага Војске Србије, и минимално би требало да
садрже: предлог ОФС са бројем формацијских места по категоријама,
битне оружане системе и другу опрему, предлог евентуалног ангажовања ресурса изван Војске Србије.
Финансијски елементи ангажовања, у овој фази, треба да буду фокусирани, по Правилнику о ППБИ, на наредну буџетску годину и још две буџетске године унапред. Овај преглед ће омогућити да се одреди ниво активности који је могуће извршити у наредним годинама користећи дате изворе
финансирања. Посебну пажњу обратити на средства потребна за опремање
јединица и људства колективном и индивидуалном опремом која је из увоза.
Искуство опремања декларисаних јединица за МнОп показало је да
набавка крупнијих делова опреме, сем значајних финансијских средстава, захтева и време од барем годину дана за испуњавање свих предуслова захтеваних Законом о јавним набавкама и правилницима који предвиђају одговарајуће поступке за увођење средстава у НВО.
Потребно је да Генералштаб ВС изради и предлог опремања домаћим
средствима НВО, посебно оним чија набавка из иностранства може, непланирано, да продужи фазу припрема и угрози ангажман у ЕУ БГ.
Генералштаб Војске Србије би требао предлагати најмање три опције
ангажовања снага у БГ, минималну, средњу и максималну.

Слика 2: Фаза претпланирања за учешће Војске Србије у БГ ЕУ
Предлог би се достављао организацијском делу Министарства одбране надлежном за стратегијско планирање, које даље спроводи процедуру прибављања ставова и мишљења надлежних органа из/изван сис396

тема одбране. Како су законима о одбрани и Војсци Србије дефинисане
надлежности председника Републике Србије, Владе Републике Србије и
Народне Скупштине Републике Србије за упућивање снага Војске Србије и осталих снага система одбране у мултинационалне операције, неопходно је, на прикладан начин, прибавити мишљења ових органа.
Мишљење надлежних државних органа о предлогу учешћа снага Војске Србије у БГ ЕУ репрезентује ниво амбиције Републике Србије за учешће
у овом елементу Заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ.
Након прибављеног мишљења, организацијски део МО надлежан за
стратегијско планирање, у сарадњи са Генералштабом ВС, израђује потребне елементе за смернице за средњорочно планирање и програмирање.
Ниво амбиције представља основ за отпочињање контаката са ЕУ
као и оквир за преговарање са земљама носиоцима припреме.
Фаза претпланирања, са својим продуктима, треба да створи услове
за даљи рад у фази планирања и да омогући успешно управљање пројектом припреме снага за укључивање у БГ ЕУ.
3.2. Фаза планирања
Фаза планирања (слика 3) обухвата низ преговора са земљом носиоцем припрема и другим земљама учесницама у конкретној БГ ЕУ. Свака
Борбена група је јединствена, у складу са условима у којима, водећа нација и друге земље учесници, припремају своје снаге за учешће. Преговори покривају све области478 припрема и употребе снага у мисији, као
што су: успостављање команде БГ, допринос у облику борбених јединица или јединица подршке, обука и вежбе, обавештајно обезбеђење и
безбедност, финансирање, распоређивање и друге припреме за мисију,
правна питања, национална ограничења и слично.
Посебно треба истаћи планирање и преговоре у области логистике,
који обухватају: ваздушно и поморско превожење и транспорт, медицинску подршку, животне потребе, подршку земље домаћина и сл.
У фази планирања се дефинишу и садржаји Споразума о имплементацији, Билатералних споразума, Техничких аранжмана, Стандардних
оперативних процедура, Правила употребе и низа других докумената
који обезбеђују несметано успостављање и функционисање БГ.
478
Види шире у: Водич за припрему Борбених група ЕУ, ЕУ МС CCM 12904/2/08
REV 2, септембар 2008.
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Слика 3: Фаза планирања учешћа Војске Србије у БГ ЕУ
Све наведено указује на чињеницу да се, за процес планирања и преговарања, треба правовремено формирати више мултидисциплинарних тимова
и да се активно требају укључити представници готово свих министарстава
Владе Србије у складу са својим функционалним надлежностима, док Министарство одбране треба да буде носилац и координатор преговарања.
Земља носилац припрема и израђује потребне планове припрема и
води процесе преговарања. Досадашња искуства у припреми БГ говоре
да укупан процес преговарања траје не мање од годину дана.
3.3. Фаза припреме
Фаза припреме снага (слика 4) обухвата два периода: (1) период националних припрема; (2) период заједничких (мултинационалних) припрема.

Слика 4: Фаза припреме снага Војске за учешће у БГ ЕУ
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3.3.1. Период националних припрема
Националне припреме, тежишно, треба да обухвате: избор људства
за попуну формацијских места, опремање наоружањем и војном опремом, индивидуалну обуку, колективну обуку на нивоу националних јединица и курсирање кадра. Наведени елементи националних припрема,
изузев индивидуалне и колективне обуке, се међусобно могу преплитати, односно одвијати паралелно мада треба тежити да се планира тако да
се људство и јединице могу обучити у руковању новим НВО, пре почетка мултинационалних припрема.
Време потребно за националне припреме ће се скраћивати, у будућности, пропорционално изградњи способности и интероперабилности
Војске Србије са снагама НАТО и ЕУ.
Због познатог стања оперативних способности и многих слабости,
по питању интероперабилности Војске Србије, време националних припрема у овом тренутку не би требало бити краће од две године.
Период од две године је потребан, првенствено, да би се створили услови за опремање јединица средствима НВО која испуњавају
стандарде интероперабилности са снагама НАТО (ЕУ). Од изузетног
је значаја да се процес опремања снага реализује у складу са прописаном методологијом, тј да се: дефинишу потребни стандарди, изради потребна документација (студије), изврши опитовање НВО, НВО
које задовољава потребе усвоји у НВО Војске Србије, изврши транспарентна набавка и обезбеде резервни делови и одржавање. На тај начин
се обезбеђује да НВО испуњава захтеване стандарде, буде поуздано и
одрживо, и умањује се могућност злоупотребе или ненаменског трошења буџетских средстава.
Потребно је напоменути да ће се овај период скраћивати у наредним циклусима припрема за учешће у операцијама ЕУ, у складу са развојем способности Војске, и временом се свести на оптималних годину
дана. Такође, уколико је ниво амбиције Републике Србије да се у ове
саставе укључују само појединци, а не јединице, овај период траје до
шест месеци.
Поред наведеног, нешто дужи период националних припрема је потребан и да би се достигли други тражени стандарди, кроз нпр. курсирање кадра за специфичне дужности у оквиру БГ, достизање потребног
нивоа знања енглеског језика и слично.
Када је у питању познавање енглеског језика, и поред тога што то
није услов за попуну војничких формацијских места у БГ ЕУ, пракса је
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показала479 да је неопходно да и лица на тим местима треба да користe
енглески језик изнад основног нивоа (СТАНАГ 1111), а посебно да познају основну војну терминологију.
3.3.2. Период заједничких (мултинационалних) припрема
Ниво, садржај и динамику мултинационалних припрема одређује
земља носилац припрема у складу са: предлозима земаља учесница,
стањем оперативних способности снага, стањем оспособљености кључног кадра, могућим мисијама у којима би се могла употребити БГ, финансијским ограничењима и другим показатељима, који указују на
оптималан пут за достизање потребног нивоа спремности БГ за извршавање спектра мисија. Мултинационалне припреме се изводе, начелно,
након националних припрема али могу отпочети и паралелно. Обично
се састоје од различитих форми обуке команди и ограниченог броја вежби „главне јединице” и БГ480.
Обука команди може да обухвата: курсеве штабних официра, курсеве планирања операција, штабне вежбе, тактичке вежбе без јединица,
семинаре за лидере и сл.
Вежбе се, начелно, изводе са „главном јединицом” (пешадијски батаљон) и целокупном БГ, а ради сертификације припремљености за извршавање додељених мисија. Ове вежбе служе команданту БГ да се увери
у способности снага (сертификација) којима командује и он извештава
Војни комитет ЕУ о томе да БГ може извршити задатак, односно преузети „дужност” у дефинисано време.
Европска унија не потенцира извођење обуке са снагама испод нивоа команде снага (FHQ), што значи да је то обавеза земаља учесница
(даваоца снага). Дакле, земље даваоци снага су одговорне да обезбеде
оно што су и понудиле.
Евалуација коју извршавају нације даваоци снага се реализује кроз
следеће оквирне области:
−	Доступност снага за било коју потенцијалну операцију у оквиру спектра мисија БГ. Земље даваоци снага су обавезне да обезбеде снаге, што се не поистовећује са обавезом употребе снага
у конкретној мисији. Сва национална ограничења би требала
бити минимална и морају бити претходно дефинисана.
Нпр. У току СЕЛ-1 декларисаних јединица Војске Србије војници нису знали
да, на енглеском језику, у борбеној ситуацији, објасне – опишу „саборцу из друге јединице” карактеристике импровизоване експлозивне направе, што би у стварним условима могло да има негативне последице на појединце и јединицу.
480
Најчешће једна вежба „главне јединице” (пешадијски батаљон) и једна вежба БГ.
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−	Флексибилност снага за извршење операција у оквиру спектра мисија. Упркос широком спектру могућих мисија, БГ треба приоритетно бити опремљена и обучена за извођење најзахтевнијих операција (борбених) високог интензитета.
−	Употреба и разместивост. Сви елементи БГ, без обзира на мирнодопску локацију, треба да буду разместиви на удаљеност до
6.000 км од Брисела.
−	Готовост. Јединице треба да буду попуњене преко 95% и проверено спремне за размештање у року од 5 до 10 дана.
−	Повезаност команде БГ са снагама мора бити интегрисана, ефективна, интероперабилна, уз способност размештања елемената командовања и контроле и КИС за извођење здружених операција.
−	Одрживост снага је одређена за период од минимум 30 дана до
максимално 120 дана уз допунско снабдевање.
−	Заштита снага и предузимање мера за спречавања губитака од
„пријатељске ватре”.
−	Медицинска заштита подразумева да људство треба бити
на оптималном физичком, менталном и медицинском нивоу
спремности. Вакцинација људства треба бити извршена у фази
припреме за употребу у највероватнијој зони операције.
−	Интероперабилност. Дефинисани стандарди и процедуре требају бити комплементарни са НАТО снагама за брзо реаговање,
узимајући у обзир карактеристике ЕУ. Снаге морају бити способне да реализују одређене фазе операција под окриљем међународних организација као што је УН.
3.4. Фаза извођења
Фаза извођења представља тзв. stand-by период, у току којег се
елементи БГ налазе у рејонима размештаја (национална територија) у
спремности да буду употребљени у складу са одлуком ЕУ. Земља носилац припрема може у том периоду планирати различите форме индивидуалне и колективне обуке. Најчешће се планирају обуке команди и
вежбе делова јединица. Иако се ова фаза третира као пасивна, она са
собом носи значајне трошкове одржавања прописаног нивоа готовости.
С обзиром на чињеницу да учешће снага у БГ ЕУ,�����������������
априори, не
�������
обавезује земљу даваоца снага да учествује у конкретној операцији, а да је
време готовости снага кратко (5 до 10 дана) неопходно је у Републици Србији успоставити механизам праћења и процењивања стања безбедности
у региону и свету, од утицаја на евентуалну употребу БГ ЕУ, и створити
услове за брзо доношење политичке одлуке о евентуалној употреби.
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3.5. Препоруке
Активности, Војске Србије, у ЗБОП треба да започну још у току
трајања статуса кандидата за чланство у ЕУ. На тај начин, показује се
опредељење да се, у будућности, у потпуности преузму обавезе пуноправног члана и поузданог партнера у изградњи безбедности и одбране
ЕУ.
Процес припрема и учествовања снага Војске Србије у БГ ЕУ треба
ускладити са системом Планирања, Програмирања, Буџетирања и Извршења у Министарству одбране и Војсци Србије (ППБИ).
Из описа и садржаја неопходних корака, у том процесу, може се
закључити да је процес припрема и учешћа снага Војске Србије у БГ
ЕУ, сложен и непоновљив пословни подухват који се као скуп активности предузима како би се остварили очекивани резултати у достизању
циљева у предвиђеном времену и са предвиђеним трошковима. Овако дефинисано учешће у БГ ЕУ у потпуности одговара дефиницији пројекта
из Правилника о ППБИ481, те би оптимално решење и било формулисање
посебног (самосталног) пројекта „БГ
������������������������������������
ЕУ 20__године”, у оквиру програма „Операције и функционисање Војске Србије”.
Развој оперативних способности се треба одвијати кроз развој њихових
чинилаца: доктрине, обуке, организације, наоружања и војне опреме, кадрова, образовања и инфраструктуре, уз поштовање захтева потпуне интероперабилности, ових чинилаца, у складу са стандардима НАТО и ЕУ.
Војска Србије не треба развијати оперативне способности које су искључиво потребне ЕУ или нису високо на листи приоритета Републике
Србије. Не сме се изгубити из вида да Војска Србије мора имати потребне способности за извршење све три мисије и то са тежиштем на одбрани Р. Србије од оружаног угрожавања споља.
Капацитети који би се ангажовали у БГ ЕУ су они чије ангажовање
неће битно утицати на испуњавање задатака из прве мисије ВС. Такође,
могуће је ангажовање појединаца и мањих делова јединица тачно одређене
намене (ТрА и ТрХ, специјалисти различитих намена итд) који ће својим
ангажовањем утицати на стицање позитивног става о ВС и Р. Србији, а
неће битно утицати на задатке које ВС има дефинисане у Закону о ВС.
Овакав начин ангажовања је једноставнији за планирање, организовање, извршење и финансирање, а може да има кључан утицај у датом моменту ангажовања БГ ЕУ. С обзиром на актуелну финансијску
ситуацију и притисак међународне кризе на економску ситуацију у будућности било би пожељно да се првенствено ангажују овакви састави,
а касније са приближавањем јединица ВС, организацијски и у опреми,
481
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стандардима НАТО, могуће је ангажовање већих састава у БГ ЕУ.
Потребно је донети одлуку о начину прилагођавања организације Војске
Србије захтевима оперативних способности ЕУ. Тај процес могуће је почети
са прилагођавањем организације „главних јединица” - пешадијских и механизованих батаљона, захтевима исказаним у ЕУ и НАТО документима482.
На основу актуелног стања оперативних способности и приказаног
модела процеса припрема, оптимално учешће Војске Србије би могло бити
планирано за БГ ЕУ, које ће бити у функцији у првом полугодишту 2017.
године (2017-1), евентуално друго полугодиште 2016. године (2016-2).

4. УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ППБИ У ФИНАНСИРАЊЕ
СИСТЕМА ОДБРАНЕ, КАО УСЛОВ ПРИКЉУЧЕЊА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕУ
Србија је 28. фебруара 2012. године добила позитивну препоруку за
статус кандидата у ЕУ. Добијање позитивне препоруке је врло битно са
свих аспеката, али међу оним најбитнијим јесте свакако економски.
Наиме средства инструмената за претприступну помоћ (ИПА) су финансијска неповратна средства развојне помоћи која се одобравају Србији од
2007. године, као земљи потенцијалног кандидата за чланство у ЕУ.
Финансијска вредност ИПА у шестогодишњем периоду износи 11,468
милијарди евра. Компоненте ИПА за период 2007–2013. године су:
− помоћ транзицији и изградња институција,
− прекогранична сарадња,
− регионални развој,
− развој људских ресурса и
− рурални развој.
Србији је Европска комисија као потенцијалном кандидату дозволила
коришћење прве и друге ИПА компоненте у периоду од 2007−2013. године.
Добијањем позитивне препоруке за статус кандидата отварају се могућности
за коришћење финансијске вредности ИПА и за преостале три компоненте.
Услов за добијање новчаних средстава преко ИПА фондова јесу
добро израђени програми и пројекти базирани на стратешком оквиру,
који представљају основ за дефинисање и имплементацију пројеката
које финансира ЕУ. Напомињемо да се за све пројекте и активности који
се финансирају из ИПА развојне помоћи мора обезбедити сразмерни
део новчаних средстава и из државног буџета, што значи да наведене
482
У односу на BI-SC Agreed capability codes and capability statements, SACEURSACT/NATO, 2008. није потребно значајније мењати организацију ових јединица.
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програме и пројекте мора одобрити Влада Републике Србије.
Фаза спровођења ИПА претприступне помоћи почиње потписивањем Финансијског споразума између Европске комисије и Владе Републике Србије, а средства могу користити ресорна министарства, посебне организације образоване Законом о министарствима, Службе Владе,
Народна скупштина и Народна банка Србије.
Како је Министарство одбране једно од ресорних министарства Републике Србије, а управо због програмског планирања, који је основ
коришћења новчаних средстава претприступних фондова ЕУ од 2007.
године је започет процес увођења система планирања, програмирања,
буџетирања и извршења буџета, који се користи готово у свим системима одбране у земљама у окружењу, а који је прилагођен конкретним условима и врло сличан средњорочним планирањем у осталим ресорним
министарствима, али је обимнији и свеобухватнији управо због специфичности Министарства одбране.
Оригинални концепт система планирања, програмирања и буџетирања (ППБС) настао је 1962. године у САД. У току 2003. године додавањем фазе извршења створен је процес планирања, програмирања,
буџетирања и извршења буџета (ППБИ) који обухвата широк спектар
активности подршке процесу доношења одлука о расподели ресурса.
Седамдесетих година 20. века у тадашњој ЈНА постојао је систем планирања, програмирања и буџетирања потреба и расхода одбране.
Данас се систем ППБИ, прилагођен конкретним условима, примењује у готово свим земљама НАТО, а у нашем окружењу су: Румунија,
Бугарска, Македонија, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина увеле
систем одбрамбеног планирања заснован на ППБИ методологији.
ППБИ се може посматрати као систем који има своју структуру и
правила функционисања, као континуирани процес који се састоји од
фаза планирања, програмирања, буџетирања и извршења. Такође ППБИ
је систем за управљање ресурсима МО у оквиру кога се дефинишу циљеви и начин њиховог остваривања, идентификују величина, структура и
опрема војних снага, утврђују програмски приоритети, утврђују и распоређују ресурси, оцењују стварни резултати у односу на планиране
перформансе и предузимају корективне акције.
Систем ППБИ омогућава доносиоцима одлука да виде последице
својих одлука у будућности и да оцењују напредовање организације ка
утврђеним циљевима.
У процесу ППБИ тежиште је на резултатима програма, изражено
је настојање да се повећа ефикасност процеса програмирања, буџетирања и велики значај се придаје извршењу буџета. Основни циљ це404

локупног процеса ППБИ је обезбеђење најбоље структуре снага, опреме и подршке у оквиру ограничених ресурса. Основна сврха увођења
система ППБИ у Министарству одбране и Војсци Србије је обезбеђење
рационалног управљања ресурсима ради одржавања и изградње способности Министарства и Војске за остваривање циљева одбране Републике Србије.
Очекивани резултати примене система ППБИ огледају се у:
−	подизању ефикасности и рационализације система одбрамбеног планирања на виши ниво;
−	обезбеђењу компатибилност система одбрамбеног планирања
са системом државног буџетирања и
−	стварању основа за ефикасно управљање ресурсима система
одбране.
Прва и основна фаза ППБИ је фаза планирања у којој се идентификују дугорочни циљеви система одбране и израђују дугорочна документа за планирање одбране. Ова фаза се заснива на дугорочним студијама
и анализама и треба да одговори на питање које су то потребне способности које треба изградити да би се реализовали циљеви дефинисани у
стратегијским (дугорочним) документима. Дугорочни план развоја система одбране Републике Србије је документ планирања одбране у којем
се дефинишу стратегијска опредељења за развој система одбране Републике Србије, потребне способности Војске Србије, садржај и динамика
организационих промена, развој људских и материјалних ресурса, финансирање система одбране и друга питања за функционисање система
одбране, у складу са мисијама и задацима у одбрани Републике Србије.
Циљ планирања у систему одбране јесте да се укључе приоритети који су дефинисани у стратегијским документима система одбране;
да унапреди планирање средстава и створи предуслове за програмско
буџетирање; да послужи као основа за бољи систем размене информација и праћење; да обезбеди бољу координацију како у систему одбране
тако и са другим државним ресорним институцијама; да омогући бољи
увид у унутрашњу организацију министарства одбране; да узме у обзир
законске обавезе као и текуће резултате реформе система одбране; да
послужи као основа за унапређење система одбран; да унапреди капацитете и системе комуникације у систему одбране израдом планских докумената; да осигура ефикаснију расподелу средстава (ресурса) у складу са постављеним приоритетима система одбране; да створи услове за
стандардизовано праћење извршења програма (пројеката, планова) и
извештавање о реализацији истих унутар Министарства одбране и Војске као и према Влади (Народној скупштини); да обезбеди предуслове за
већу одговорност у спровођењу програмских задатака и одлука.
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Програмирање је друга и најсложенија фаза процеса ППБИ. То је
стални интерактивни процес којим се усвојени планови преводе у програме за одређени временски период у оквиру расположивих ресурса.
Програмирање обухвата низ активности и има за циљ конкретизацију
односно разраду планова како би се омогућила њихова оперативна реализација у одређеном временском периоду.
Она се заснива на анализи расположивих финансијских ресурса, с
обзиром на то да је реализација планова у директној вези са доступним
финансијским средствима.
Програми су целовити планови за коришћење расположивих и очекиваних ресурса (персоналних, оперативних и инвестиционих) ради
постизања резултата, тј. одржавања и изградње способности.
Наведени примери, поред тога што указују на преовлађујуће критеријуме у дефинисању структуре програма одбране, показују и да се, у
пракси, врло ретко користи само један критеријум. Наиме, велики број
земаља у дефинисању програма користи комбинацију више критеријума. Пример за то је Република Румунија која примењује комбинацију
организационог и функционалног приступа и има структуру од oсaм
програма.
Средњорочним план и програм Министарства одбране и Војске Србије се новим правилником који је усвојен 2011. године реализује преко
следећих шест програма:
– Централна администрација и подршка,
– Операције и функционисање Војске Србије,
– Војнобезбедоносни послови,
– Војнообавештајни послови,
– Инспекцијски послови и
– Опремање и инфраструктура.
Ради обезбеђивања јасне везе између дефинисаних циљева и потребних ресурса, неопходно је дефинисати потпуну (хијерархијску)
структуру програма. Програми се структурирају на потпрограме,
а они на елементе потпрограма. Приликом дефинисања структуре
потпрограма примењују се исти приступи као и приликом дефинисања програма.
Како се Средњорочни план и програм Министарства одбране и
Војске Србије реализује преко програма, али на процес планирања утичу и носиоци функција којих у систему има четрдесет два број веза по
старом правилнику био је велики, због чега се дошло до закључка да је
неопходно мењати број програма.
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Табела 1: Преглед садржаја Средњорочних планова и програма појединих држава483
Р. бр.

Држава

1.

Србија483

2.

САД

3.

Румунија

4.

Бугарска

Садржај плана и програма
- Централна администрација,
- Политика одбране,
- Људски ресурси,
- Материјални ресурси,
- Генералштаб,
- Копнена војска,
- Ваздухопловство и противваздушна одбрана,
- Команда за обуку,
- Инспекторат одбране,
- Војнобезбедоносна агенција,
- Војнообавештајна агенција,
- Цивилна заштита и служба осматрања и обавештавања и
- Финансије
- Стратегијске снаге,
- Снаге опште намене,
- Комуникација, обавештајна служба и свемир,
- Мобилност,
- Гарда и резервне снаге,
- Истраживање и развој,
- Централно снабдевање и одржавање,
- Обука, здравствено збрињавање и друге перспективне активности,
- Администрација и сличне активности,
- Подршка других нација и
- Снаге за специјалне операције.
- Копнене снаге,
- Ваздухопловне снаге,
- Поморске снаге,
- Логистичка подршка,
- Генералштаб/Стратегијска команда,
- Централна администрација и пензије,
- Војно обавештајни сектор и
- Међународно представљање.
- Копнене снаге,
- Ваздухопловне снаге,
- Морнарица,
- Централна команда и подршка,
- Интероперабилност и учешће у вишенационалним формацијама,
- Едукација и квалификација,
- Безбедност: Војна полиција и контрашпијунажа,
- Безбедност кроз сарадњу и интеграције,
- Квалитет живота,
- Наука, истраживање и развој,
- Административно управљање,
- C4ISR системи и
- Војне информације (обавештајна делатност).

Податак се односи на Правилник из 2008. године, када се Средњорочни план и
програм Министарства одбране и Војске Србије реализовао кроз тринаест главних програма. Новим правилником, који је ступио на снагу 2011. године, на другачији је начин регулисан садржај Средњорочног плана и програма, о чему ће у даљем тексту бити више речи.
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Првим правилником програми су били постављени по организационој
структури, док је сада структура организациона и функционална, односно
комбинована. Како се ради о интерактивном процесу, ово је била само
једна фаза усклађивања. Програмски буџет представља једну од компоненти система управљања јавним финансијама. У конкретном окружењу,
у Министарству одбране, то поред осталог значи и увођење ефикаснијег
механизма за праћење остварења стратегијских циљева на нивоу државе
и система одбране. Увођење програмске класификације у постојећу класификациону структуру представља један од тих механизама.
Сврха програмске класификације је да се омогући транспарентнији
механизам за расподелу и извршење буџетских средстава, усмеравање
средстава на решавање конкретних проблема и достизање жељених
циљева и да се доносиоцима одлука омогући лакше препознавање везе
између тражених средстава, стратегија, програма и резултата.
Програмски буџет унапређује и заокружује процес циљно оријентисаног планирања и значајно доприноси успешности и рационалности
планирања буџетских прихода и расхода. Он представља операционализацију процеса стратегијског планирања, односно распоређивање потребних ресурса на остваривање конкретних краткорочних (до средњорочних) циљева утврђених у поступку оперативног планирања.
У систему ППБИ буџет се може посматрати као уравнотежење између расположивих средстава и обима планираних задатака по годинама. Фаза буџетирања представља прецизно одређивање средстава по
програмима за фискалну годину и треба да одговори на питања колики
износ средстава и у којем периоду се средства требају доделити да би се
реализовали постављени задаци. Поједини трошкови се претварају у детаљне финансијске показатеље и на тај начин успоставља веза програма
са реалним буџетом. Буџетирање је исказивање финансијских средстава
потребних за персоналне расходе, оперативне и издатке за инвестиције
у складу са прописима о одбрани и Војсци Србије, односно за извршење
програма у току једне године.
Финансијски план Министарства одбране је акт који садржи процену обима примања и издатака, укључујући примања и издатке из сопствених прихода, у бруто износу за буџетску годину са пројекцијом за
наредне две.
Извршење је сталан процес реализације планова, програма, пројеката и активности. Извршење планова, програма, пројеката и активности и провера резултата омогућавају Министарству одбране да провери
расподелу ресурса и процени да ли се постижу планирани циљеви дефинисани у фази планирања ППБИ процеса. У фази извршења надлеж408

не организационе целине Министарства и Војске прате, анализирају и
извештавају о извршењу планова, програма, пројеката и активности и
предузимају корективне мере. Праћење извршења је процес којим се
врши надзор и контрола спровођења планова, програма, пројеката и активности ради достизања очекиваних резултата и остваривање циљева.
Праћењем извршења омогућава се:
−	стални увид у ток реализације планова, програма, пројеката и
активности,
− утврђује степен реализације планова и
− предузимање одговарајуће корективне мере у току реализације.
Анализом извршења планова, програма, пројеката и активности
утврђује се степен остваривања циљева, одступања, узроци и предлажу
корективне мере. Корективним мерама обезбеђује се доследна реализација планова, програма, пројеката и активности. Јасно дефинисаним
циљевима, програмима, пројектима и активностима, дефинисаним финансијским средствима за њихову реализацију, врло је лако утврдити
приоритете и реаговати и на смањење и на повећање новчаних средстава.
Оваквом врстом планирања Министарство одбране и Војска Србије
практично имају већ израђен програм и план развоја за чије финансирање се може конкурисати за средства претприступних фондова. Наведена средства се наравно не могу користити са наоружање и војну опрему, али би због разноликости потреба у систему могла користити за
унапређење војно здравствених услуга, развој кадровских способности,
заштиту животне средине (контаминацију земљишта и отпадних материја итд) која се сада само у једном делу могу финансирати из буџета.
Увођењем процеса ППБИ у систем одбране задовољени су критеријуми програмског буџетирања који представља још једну фазу прикључења ЕУ, а што је неопходан услов за успешно планирање и програмирање задатака који проистичу из прикључења Републике Србије
ЗБОП ЕУ, што са собом носи ангажовање значајних средстава на државном нивоу.
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Глава II

ПРИМЕНА САВЕЗНИЧКИХ ДОКТРИНА
РАДИ ДОСТИЗАЊА ПОТРЕБНИХ
СПОСОБНОСТИ
Свака конкретна војна делатност има свој пут ка успешној реформи,
који увек иде преко промена војне доктрине. Војна делатност и војна
доктрина не могу се градити само из апстрактних теорија о прогресу и
универзално важећих принципа рата и оружане борбе, већ се треба уважити стварно стање и искуство друштва као и његов поглед на свет. Савремено доба сведочи да се решење и за војну делатност и војну доктрину не налазе у њима као аутономним системима, већ ван њих − у сфери
идеја, идеала, етике, традиције и захтева конкретног друштва.
Редефинисање и доградња војне доктрине, као и реконструкција институција војске је једино могућа на темељу мудрог комбиновања савременог знања, традиције и историјског искуства.
У којој мери и на који начин ће војна делатност, кроз институцију
војске, бити ангажована у целини политичког система, одлучују политичке структуре друштва. Институције политичког система, легалним и
легитимним одлукама ангажују војску, која је у својим активностима под
сталном демократском и цивилном контролом.
Са друштвеног становишта, употреба војске у оружаним сукобима
изражава се као специфичан облик непродуктивне потрошње материјалних добара и ангажовања људи. Оружани сукоби троше енормне
количине војног и другог материјала и уколико дуго трају, воде ка осиромашењу земаља које у њима учествују, са тешким реперкусијама на
каснији развој. У таквим условима војна делатност, која у највећој мери
зависи од економских и технолошких могућности државе, постаје����
���
несамостална и зависна, због чега губи ослонац и услове за испуњавање
своје друштвене улоге. Посебно је проблематична могућност дефинисања и формулисања самосталне ефикасне војне доктрине. Као излаз
намеће се потреба војнодоктринарног усмеравања ка системима колективне безбедности.
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1. САВЕЗНИЧКЕ ДОКТРИНЕ
Развој и примена савезнички доктрина представља битан чинилац
обезбеђења интероперабилности снага ангажованих на реализацији
заједничких активности. Интероперабилност се у НАТО дефинише као:
„...способност снага НАТО, и када је подесно, снага земаља партнера
и осталих не-НАТО земаља за заједничком обуком, вежбама и успешним радом у реализацији поверених мисија и задатака”.484
Основни циљ интероперабилности је достигнута способност за
заједничким деловањем приликом реализације поверених задатак.485
Посебно важни објекти достизања интероперабилности су војне процедуре и поступци, борбена техника, системи за консултације, командовање и контролу, логистика и терминологија.
Основно средство достизања интероперабилности је заједничка
стандардизација коју НАТО речник термина и дефиниција дефинише као:
„...развој и имплементацију концепата, доктрина, процедура и
планова којима се обезбеђује и одржава потребан ниво компатибилности, заменљивости или заједништва на оперативном, материјалном
и административном пољу ради достизања интероперабилности”.486
Наведена дефиниција одређује три нивоа стандардизације:
− компатибилност – прикладност заједничке употребе производа,
процеса или услуга под одређеним условима ради достизања релевантних захтева без изазивања неприхватљивих интеракција.487
−	заменљивост – могућност да се један производ, процес или услуга
користи уместо неког другог да би се испунили исти захтеви.488
− заједништво – стање које се постиже када се користе исте доктрине, процедуре или опрема.489
Савезничке доктрине се развијају као Савезничке публикације о
стандардизацији у оквиру процеса оперативне стандардизације на нивоу заједништва.
Савезничке доктрине упућују на оперативне захтеве (радње које
треба да се предузму у одређеним ситуацијама). Та чињеница се не сме
занемарити из два разлога. Прво, оне ће као такве захтевати одобрење
NATO glossary of terms and definitions – AAP-6, NATO Standardization Agency,
Brussels, 2003, стр. 2-I-7.
485
NATO Policy for Interoperability. EAPC(NCS)N(2004)0006-REV5, Annex 1, paragraph 1.
486
Ibid., стр. 2-Ѕ-9.
487
Ibid., стр. 2-C-10.
488
Ibid., стр. 2-I-6.
489
Ibid., стр. 2-C-9.
484
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земље чланице у облику ратификације одговарајућег Уговора о стандардизацији. Друго, савезничке доктрине не представљају „само-извршавајућа” документа као што је то случај са Документима о стандардизацији која се односе на борбену технику. Због те карактеристике,
намеће се потреба репродуковања њиховог садржаја уз одговарајуће
дораде у неком другом националном документу.490
Основна улога стандардизације огледа се у развоју и имплементацији Докумената о стандардизацији у НАТО ради достизања интероперабилности. Документа о стандардизацији чине Уговори о стандардизацији (Standardization Agreements – STANAGs) и Савезничке публикације
о стандардизацији (Allied Publications – APs). Уговори о стандардизацији дефинишу се као:
„запис о договору између неколико или свих држава чланица којим
усвајају исту или сличну војну опрему, муницију, системе снабдевања
и складиштења; као и оперативне, логистичке и административне процедуре. Такође, прихватање Савезничке публикације о стандардизацији од стране свих држава, а кога је објавила Агенција НАТО за стандардизацију, може се сматрати Уговором о стандардизацији”.491
Савезничка публикација о стандардизацији је званичан Документ
о стандардизацији који неке или све НАТО чланице сагласно користе као заједнички пуноснажни документ. Намењена је за директну
употребу од стране корисника у министарствима одбране и војскама
савезника и партнера, тако да није неопходно да се те информације
поново објављују у свакој држави. Постоје три врсте савезничких публикација о стандардизацији:492
−	Савезничке публикације о стандардизацији које садрже само
чињеничне информације и као такве оне не захтевају постојање
одговарајућег Уговора о стандардизацији;
−	Савезничке публикације о стандардизацији које упућују на радње
које треба да се предузму у одређеним ситуацијама. Та врста Савезничких публикација о стандардизацији захтева одобрење од стране државе чланица у облику ратификације одговарајућег Уговора
о стандардизацији. У овом случају, Уговор о стандардизацији неће
бити важећи у другим државама чланицама ако се он не примењује
у вези са неким или у оквиру неког националног документа;493
490
Standards for Defence, part I, MOD UK Standardization policy, organizations and
implementation, op. cit., стр. 45.
491
Ibid., стр. 2-N-2.
492
Standards for Defence, part I, MOD UK Standardization policy, organizations and
implementation, Ministry of Defence United Kingdom, 1999, стр. 27.
493
Ibid., стр. 25.
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−	Савезничке публикације о стандардизацији које су комбинација претходне две, то јест чињеничних информација (које не
захтевају ратификацију) и захтева/инструкција које су директивне по природи и захтевају одобрење појединачне државе у
виду ратификације одговарајућег Уговора о стандардизацији.
Надлежни органи имају задатак да обезбеде јасно идентификоване чињеничне информације, обично у виду додатка у посебном анексу Савезничке публикације о стандардизацији.
Документа о стандардизацији развијају се и имплементирају кроз
три потфункције стандардизације: (1) оперативну; (2) материјалну и (3)
административну стандардизацију.494
• Оперативна стандардизација развија и имплементира Документа о
стандардизацији која се тичу будућих и/или тренутних војних поступака и процедура. Она могу бити примењена за усаглашавање
питања која се односе на концепте, доктрине, тактику, логистику,
вежбе, организацију, извештаје, обрасце, планове и шеме.
• Материјална стандардизација развија и имплементира Документа о
стандардизацији која се тичу карактеристика будућих и/или садашњих
материјалних средстава, као што су системи за командовање, контролу и
комуникацију, системи наоружања, разни подсистеми, компоненте, резервни делови и потрошни материјал (укључујући муницију и гориво).
• Административна стандардизација развија и имплементира Документа о стандардизацији која се првенствено односе на ������
терминологију која се примењује и на оперативном и на материјалном
пољу. Поред тога, административна стандардизација развија и имплементира Документа о стандардизацији која олакшавају НАТО
администрацију у областима које немају директну војну примену
(нпр. извештавање о економским статистикама и слично).
Имајући наведено у виду, може се рећи да се савезничке доктрине развијају као Савезничке публикације о стандардизацији у оквиру процеса
оперативне стандардизације на нивоу заједништва.
Од септембра 2000. године, земље чланице Програма ПзМ и аспиранти за пуноправно чланство у НАТО су активно укључене у процес
заједничке стандардизације.495 То подразумева да могу учествовати и у
раду Агенције НАТО за стандардизацију приликом развоја савезничких
доктрина. Земље партнери и земље аспиранти за пуноправно чланство
не могу одобравати израђене савезничке доктрине у облику ратификаStaffing Guide for Allied Joint Publications, Directorate for Operational Plans and
Joint Force Development (J-7), Joint Staff, Washington, 2002, стр. 13 - 14.
495
NATO Handbook, NATO Office of Information and Press, Brussels, 2001, стр. 314.
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ције одређеног Уговора о стандардизацији, али их могу примењивати.
Обим примене биће условљен садржајима и механизмима ангажовања у
НАТО окружењу.

2. ЗАЈЕДНИЧКИ КОНЦЕПТИ И ДОКТРИНЕ ЕУ
У Европској унији се чине напори да се утврде и усвоје заједнички
концепти и доктрине употребе снага, али због компликованих процедура и одређених ограничења (већ постојећих националних и НАТО концепта) усаглашавање око ових докумената тече споро.
У оквиру Војног штаба ЕУ – ВШ ЕУ (European Union Military Staff
– EU MS) – налази се Управа за концепте и способности Војног штаба
ЕУ која је одговорна за израду концепта и доктрина војних операција,
планирање војних снага и развој способности, и за сарадњу са ЕОА. Ова
Управа има три целине: за концепте, за капацитете и за спремност снага
у оквиру које су обука, вежбе и анализе.

Шема 1: Процес изградње и усаглашавања војних концепата ЕУ
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До сада је усаглашен део војних концепта, а најважнији су: Војни
концепт брзог одговора, 22. јануар 2003. (Military Rapid Response Concept),
Концепт борбених група ЕУ, 18. јуни 2004./2. октобар 2006. (EU Battle
Group Concept), Концепт брзог одговора поморских снага, 15. новембар
2007. (Maritime Rapid Response Concept) и Концепт брзог одговора ваздухопловних снага, 21. децембар 2007. (Air Rapid Response Concept).496
Од других опште стратегијских докумената, осим Европске стратегије
безбедности, Унија нема израђену Војну стратегију, Стратегију одбране
и стратегијске концепте интегрисаних операција. Концепти операција
под вођством Уније утврђују се за сваку операцију посебно. Такође, у оквиру ЕУ/ЗБОП нису развијени критеријуми и стандарди евалуације способности (оцењивања) војних снага стављених на располагање Унији,
већ се као нормативи у овом смислу користе одговарајући стандарди
утврђени у НАТО. У погледу сталних система командовања, контроле,
комуникација, осматрања (извиђања) и обавештавања (тзв. Система C2(3)
I), изузев јединице за рано упозорење (у оквиру Ситуационог центра) и
Оперативног центра Војног штаба, задуженог за везу и надгледање текућих операција, ЕУ се у операцијама које предводи углавном ослања на
системе НАТО и капацитете чланица (претежно носиоце команде одређене операције).
Може се закључити да у погледу безбедносних аспеката приближавања ЕУ од Војске Србије се очекује да оствари интероперабилност чиме
ће бити достигнута способност за заједничким деловањем приликом
реализације поверених задатака. У доктринарној сфери то значи такву
врсту прилагођавања која ће обезбедити заједничке основе за припрему, организовање и употребу Војске Србије у заједничким операцијама.
Имајући у виду да и поред великих напора, компликоване процедуре око
усаглашавања концепата и доктрина, а уважавајући чињеницу да је огромна већина чланица Европске уније истовремено и чланица НАТО-а,
може се рећи да основу доктринарне сфере европских безбедносних снага
чине савезничке доктрине НАТО. С тим у вези, у оквиру приближавања
ЕУ, Војска Србије би морала да уважи ову чињеницу и отпочне такву
врсту прилагођавања у области доктрина, која ће приликом укључења
у Европску унију омогућити наше ангажовање у њеним безбедносним
структурама.
496
Концепти војних снага на располагању ЕУ, могу се наћи на интернету, и то:
Military Rapid Response Concept, http://www.statewatch.org/news/2009/apr/eu-councilmilitary-rapid-response.pdf, EU Battle Group Concept, http://consilium.europa.eu/uedocs/
cmsUpload/Battlegroup1DefenseandSecurity.pdf, Air Rapid Response Concept, http://
bapex08-gb.over-blog.com/pages/Air_Rapid_Response_Concept-848066.html и Maritime
Rapid Response Concept, http://www.chens.eu/products/ENV%202025.pdf.
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Глава III

МЕХАНИЗМИ ПзМ И ПАРП:
РЕАЛИЗАЦИЈОМ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЦИЉЕВА
ПАРТНЕРСТВА (АПИЦП) ДО
ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ СА СНАГАМА ЕУ
Република Србија је спремна да укључи своје војне снаге у међународне мировне операције. То захтева трансформацију система одбране у
модеран, ефикасан и међународно интероперабилан систем. Циљ овакве
политике одбране је унапређење националне безбедности и убрзање политичке и економске трансформације друштва Србије. РС наставља да
сарађује са НАТО у оквиру Партнерства за мир497 углавном кроз два основна механизма достизања интероперабилности – Процес планирања
и прегледа и Концепт оперативних способности498.
Укупан број циљева партнерства које је прихватила ВС и МО РС је 42.
Циљеви покривају спектар од општих циљева на нивоу МО (уређење планирања и буџетирања одбране (ППБИ), јавно информисање, управљање
кадром, управљање ванредним ситуацијама, оцењивања и сертификације способности, познавања језика, заједничка организација команди,
повећање бројног стања команди, системи за сателитску комуникацију,
безбедност комуникационо-информационих система), ка специфичним
циљевима који се односе на Копнене снаге и снаге ВиПВО, као и на развијање логистичких капацитета, стандарда и способности.
Војска Србије је кроз ПАРП дала допринос у виду једне моторизоване пешадијске чете, једног вода војне полиције, једног вода АБХО и два
санитетска тима, као снаге доступне за активности Програма ПзМ. Све
декларисане јединице и одговарајуће способности развијају се у складу са договореном динамиком. Стандарди који се односе на прихваћене
циљеве су стандарди за државе чланице НАТО и земље чланице ПзМ
које су прихватиле циљеве партнерства.
Процес Планирања и Прегледа ПзМ (PfP PARP) Циљеви Партнерства 2010 за
Србију. 17. мај 2010. ДОКУМЕНТ EAPC(PARP-C)D(2010)0013, Усвојен: 25. мај 2010.
498
Главни циљеви политике одбране Србије: 1. Развој ефикасног система одбране;
2. Oдржавање мира и повољног безбедносног окружења; 3. Интеграција у европске и
друге међународне безбедносне структуре и 4. Учешће у програму Партнерство за мир.
497
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Временски рокови за реализацију појединих циљева су измењени у
мери колико су остварена нова сазнања о потребним стандардима, мери
одобрених финансијских средстава усмерених ка достизању циљева
партнерства и коначно у мери којој су доношене политичке одлуке неопходне за бржу имплементацију циљева партнерства. Спорост политичких одлука које су допринеле успоравању процеса, односе се на потписивање „Споразума о заштити информација” (и ратификацији истог),
као и на дуги временски период од пријема у чланство ПзМ, отварања
војне канцеларије НАТО у Р. Србији при МО РС499 до формирања Војне
Мисије РС при главном штабу НАТО у Бриселу.

1. СНАГЕ НАТО И ЕУ БОРБЕНЕ ГРУПЕ
Већина чланица ЕУ су и чланице НАТО, а снаге које је свака појединачна земља учинила доступним „базену” снага НАТО у случају појаве кризе или угрожавања безбедности једне или свих чланица НАТО су
једне те исте. Декларисане снаге развијају се и обучавају у складу са дефинисаном листом задатка. Иза сваког задатка у листи задатка садржани
су услови, мере и критеријуми које кумулативно дефинишу стандарде за
извршавање додељених задатка. Разлика између снага НАТО и снага ЕУ
не постоји. Нације не развијају посебне снаге које су за „базен” снага
НАТО или које су за „базен” снага за ЕУ мисије. Снаге које постоје и које
се генеришу за неку специфичну мисију креирају се у складу са захтевима мисије и у складу са исказом о потребним способностима јединице (снагама). Исказ о потребним снагама је један од производа процеса
оперативног планирања који се извршава за сваку појединачну мисију.
Нивои готовости су исти за јединице које су на располагању НАТО и који
су на располагању ЕУ уз један једини услов да мисије ЕУ не смеју ни на који
начин да утичу на планирање и реализацију НАТО снага за реаговање (NATO
NRF). Одлука земље чланице НАТО, да своје војне капацитете стави на располагање за извршење мисије под руководством ЕУ је на националном нивоу.
Планирани висок степен готовости јединица од момента појаве кризе (иницијалног планирања), од доношења одлуке Комитета ЕУ до отпочињања операције је у временском оквиру од 15 дана500. Висок степен готовости јединица условио је да се земље чланице ЕУ и партнери определе
за концепт ЕУ борбене групе (ЕУ БГ). Иницијални захтеви за ЕУ БГ су:
Канцеларија НАТО при МО РС отворена је у децембру 2006 године, Војна
мисија РС отворена иницијално у априлу 2011. године.
500
Battlegroups EU 2009, EUROPEAN UNION EUROPEAN SECURITY AND
DEFENCE POLICY EU BATTLEGROUPS, Updated: July 2009,Battlegroups/03, страна 2.
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− да су способне да се брзо распореде у зону операције,
−	да су способне да са минималним капацитетима постигну максимални ефекат и да представљају кредибилну војну силу,
−	да су самоодрживе на период од 30 дана (снаге као претходница
за већу операцију) са могућношћу продужења на 120 дана уз
одговарајућу подршку и замену људства.
−	да је величина снага батаљон, састав батаљона разнородан уз ојачање са елементима борбене подршке и елементима логистике.
−	да су бројне величине у основи око 1500 људи, а коначна бројна
величина зависи од врсте и карактера мисије.
По достизању иницијалних оперативних способности ЕУ БГ улазе у
статус „stand by”. У овом статусу ЕУ БГ могу се налазити најдуже 6 месеци након чега наступа замена снага у статусу „stand by”.
Иницијалне оперативне способности садржане су у члану 17.2 Повеље ЕУ и у Стратегији безбедности ЕУ501. Основни захтев за ЕУ БГ је
да су борбено обучене (свој максимални допринос могу дати у склопу
извођења борбених операција током реаговања на кризу), да су способне да се брзо распореде у зони операције и да су делотворне у складу са
својим капацитетом. Начелно ЕУ БГ биће ангажоване под окриљем и у
складу са одлукама СБ УН, али остављена је могућност за употребу ЕУ
БГ и без одлуке СБ УН у ситуацијама када је потребно извршити евакуацију грађана ЕУ.
Стандарди који су потребни за улазак у ЕУ БГ дефинисани су и садржани у Концепту ЕУ БГ и смерницама за ЕУ БГ. Предвиђена је сертификација јединица на националном нивоу којe ће бити под мониторингом
представника Војног комитета ЕУ уз подршку војног особља ЕУ. Основа
за сертификацију ЕУ БГ налази се у извођењу вежби на националном
односно међународном нивоу.502 Формално, по завршетку вежбе евалуације ЕУ БГ под вођством одређене државе, иста је сертификована за
учешће у операцијама ЕУ и налази се у статусу „stand by”.
Команданта операције (све снаге које су опредељене за једну операцију налазе се под његовом ОПКОМ-оперативном командом) одређује
Војни комитет ЕУ у складу са конкретном мисијом и он је на ad hoc принArticle 17.2 of the Treaty on European Union and those identified in the European
Security Strategy.
502
„EUROPEAN ENDEAVOUR” 06 and 08 у Немачкој, током којих је израђена
сертификација Команде ЕУ БГ под водством Немачке, „QUICK RESPONSE” изведене
у Белгији у септембру 2006 и јуну 2009, „ILLUMINATED SUMMER” јулу 2007 у контексту скандинавске БГ, под водством Грчке „EVROPI II”-07 и 08 у мају 2007 и септембру 2008 за потребе „HELBROC” БГ, за сертификацију БГ под вођством Чешке вежба”
COLLECTIVE SHIELD 2009”.
501
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ципу. Командант је одговоран и надлежан за дефинисање командних односа унутар ЕУ БГ, за дефинисање потребних способности и у складу са
тим дефинисање структуре саме БГ у зависности од потреба мисије.
Током генерисања снага, земље чланице одговорне су за генерисање
јединице која је предвиђена за учешће у ЕУ БГ и она мора бити комплетна и оспособљена. Сама структура ЕУ БГ није фиксна, чиме је створена
једна мера флексибилности у структури и организацији како би се успешно одговорило специфичностима захтева конкретне мисије.
Ради планирања ЕУ БГ, сваких 6 месеци одржава се Координациона
конференција БГ под руководством Војног штаба ЕУ, на којој се земље
чланице декларишу своје војне капацитете у ЕУ БГ. Конференције покривају период од 5 година и за тај период земље чланице предлажу
структуру БГ и временски период за који декларишу своје војне снаге.
На овим конференцијама учествују и земље које нису чланице ЕУ и омогућено им је да понуде своје капацитете које могу ставити у функцију ЕУ
БГ – допринос у војним капацитетима.503
Процес дефинисања ЕУ БГ одвија се на петогодишњем нивоу. Земље
чланице ЕУ или претенденти на чланство у ЕУ, саме предлажу своје капацитете за конкретан временски период у складу са својим амбицијама,
могућностима и капацитетима. Генерисање јединица је на националном
нивоу или ако је састав ЕУ БГ мултинационални, процес се одвија уз
међусобну сарадњу и координацију између земаља учесника у конкретној ЕУ БГ. Сертификација снаге се извршава на националном нивоу и
путем евалуације и сертификације на вежби која се изводи под руководством земље чланице која даје команду ЕУ БГ.
Процес генерисања, припреме, евалуације и сертификације снага за
ЕУ БГ у складу је са НАТО стандардима које је Р. Србија и Војска Србије
прихватила приступањем ПзМ и прихватањем Циљева партнерства. Прихватањем концепта OCC E&F (концепт оперативних способности, оцењивање и повратна информација) као једног од механизама за сертификацију јединица ВС пре упућивања у мисију, Војска Србије прихватила је
највише норме за проверу способности. Прихватање овог модела оцењивања и провере несумњиво доприноси подизању степена поверења у способности ВС као кредибилног партнера у војним операцијама. Са друге
стране омогућава да се сагледа реално стање ВС и да се изврше неопходне
активности како би се сагледано стање унапредило. Недостатак Концепта
огледа се у томе да као процес траје веома дуго (до 4 године), мада постоје
начини да се овај процес убрза али се не може скратити испод три године.
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Ради превазилажења проблема са дугим периодом сертификације, може
се приступити билатералним или мултилатералним договором између
земаља чланица у БГ да се изврши узајамна сертификација јединица за
учешће у конкретној БГ у току реализације једне од вежби евалуације БГ.
Декларисане снаге Војске Србије у виду моторизоване пешадијске
чете, вода војне полиције, вода АБХО и два медицинска тима могу се
декларисати у састав ЕУ БГ. Снаге ВС морају да задовоље критеријуме самодрживости за ЕУБГ који су истоветни са стандардима Циљева
партнерства (самоодрживост до 30 дана). Захтев за самодрживошћу у
продуженом периоду (до 120 дана) отвара питања способности за стратегијског транспорта логистичког снабдевања на дефинисану стратегијску удаљеност од 6000 км. Способности које су дефинисане стандардима морају да буду развијене и потврђене на евалуационим вежбама у
организацији нације под чијом командом је конкретна БГ.
Питања која су у директној вези са реализацијом учешћа снага ВС у
ЕУ БГ могу се сврстати у области унапређења способности и то: интероперабилност, организација, одрживост.

2. ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ
Вредност и значај приступања Републике Србије партнерству за мир
је неоспорна, а ПАРП процена је један од основних алата (средства) које
представља мапу пута. Процес ПАРП и реализација циљева партнерства
треба третирати као достизање стандарда које имају оружане снаге развијених земаља чланица ЕУ, НАТО и ПзМ. Развијањем војних способности на овај начин, Војска Србије се сврстава у кредибилну и компетентну војну силу на регионалном нивоу и представља кредибилног војног
партнера.
Као предуслов за успешну сарадњу и заједнички рад у интернационалном окружењу је питање интероперабилности. Интероперабилност
се не огледа само у познавању језика и задовољења језичких стандарда.
Интероперабилност се огледа и у јединству или сличности (компатибилности) организације команди и јединица. Интероперабилност је и у доктринама, процедурама, поступцима као и у војној опреми и наоружању
(калибар муниције, гориво, димензије возила, тежине, итд.). Интероперабилност се огледа и у стандардизацији обуке како индивидуалне тако
и колективне. Информациони системи и комуникациони уређаји, стандарди који су потребни да се испуне ради ефикасне комуникације и размене информација. Веома је важно да се разуме да се ова компатибилност
не односи само на декларисане снаге већ на Војску Србије у целини.
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Израђена доктринарна документа, Доктрина ВС, Доктрина операција ВС, доктрине видова и функционалне доктрине израђене су у складу са савременим трендовима и савременом војном мисли и у складу са
стратегијским окружењем и проценом изазова, ризика и претњи. Основни документи који се баве планирањем одбране, планирањем операција
и концепти који стављају у директан однос планирање, програмирање
(пројекте), буџет и реализацију су произишли из процеса трансформације Војске Србије, а користе се у већини оружаних снага ЕУ и НАТО, у
истом или сличном формату. Међутим, проблем са усвојеним доктринама и другим планским документима огледа се у степену разумевања
и степену употребе прописаних докумената у пракси. Као потврда ове
констатације је пример примене Упутства за оперативно планирање и
рад команди и штабова ВС. Ово упутство се већ неколико година примењује у раду штабних структура Војске Србије, али планом и програмом ВА, која је надлежна образовна установа за школовање официра
ВС, није предвиђено да се кадети упознају са основама оперативног
планског процеса. Ради стварања базе која ће бити способна да настави
са реформама и трансформацијом ВС, мора се поћи од образовања официрског, а такође и подофицирског кадра.
Тежиште напора ВС и МО мора бити усмерено ка операцијама
(учешћу декларисаних јединица у мултинационалним операцијама). Стабилно функционисање система, који ће у дугом временском року успети
да генерише компетентне, компатибилне и интероперабилне снаге са снагама ЕУ/НАТО/ПзМ/ су основа за успех реформи МО и ВС у целини.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ДЕКЛАРИСАНИХ ЈЕДИНИЦА
Приликом дефинисања потребних стандарда за декларисане јединице, руководило се задацима које та јединица треба да изврши самостално или у саставу више јединице. Ови задаци су садржани у НАТO
„task list”, листи задатака који су одређени за јединицу ранга батаљона.
Будући да су декларисани састави ВС, ранга чете, односно вода, самим
тим и задаци су морали да буду редефинисани у складу са капацитетом
јединице.
Утврђени задаци, у НАТО листи задатака за ниво чете, превазилазе могућности које садашња организацијска и формацијска структура чете ВС може да изврши. Из тог разлога извршена је потребна модификација организацијско формацијске структуре чете ВС како би
се достигла способност извршавања додељених задатака у складу са
утврђеним стандардима. Овакав приступ довео је до тога да деклари422

сана јединица ВС за учешће у МНОп је потпуно јединствена у ВС и у
том смислу потпуно изолована и незаменљива са било којом другом
јединицом истог ранга.
Приступ овом проблему је „аd hoc” и дугорочно није добар, јер
суштински не доводи до трансформације ВС у целини. Одговарајући
приступ овом проблему био би да се утврди потребна структура чете
(пешадијске, механизоване, оклопне) у складу са задацима које у будућности треба да извршава (према утврђеним сценаријима). У складу
са дефинисаном структуром чете, бројним стањем (официра, подофицира и професионалних војника, војно евиденцијским специјалностима...), достићи капацитет батаљона. Батаљон формиран на овај начин
је усклађен са потребним капацитетом и способностима дефинисаним
листом задатака за ниво батаљона. Овакав приступ довео би до суштинске трансформације ВС, што је у складу са Доктрином Војске Србије, да
је батаљон основна модуларна јединица ВС. Овакав приступ би условио
да сви батаљони ВС изгледају једнообразно, односно сви пешадијски
батаљони у ВС да имају потпуно истоветну организацијску структуру,
опрему и наоружање, а самим тим и исте способности. Капацитет конкретне јединице зависи од нивоа обучености људства и лидерских способности команданата на које је до одређене мере могуће утицати кроз
одабир кадра за попуну јединица.
Ефекат оваквог приступа имао би повољан утицај на заменљивост
кадра, на ојачавање јединица јединицом нижег нивоа (нпр. ојачавање
пешадијског батаљона, пешадијском четом другог батаљона). Једнообразност структуре утицала би на смањење административних послова,
једнообразност наоружања и опреме, олакшала би снабдевање и попуну јединица потребном наоружањем и војном опремом (НВО), компатибилност јединица ВС са јединицама истог нивоа из састава земаља
НАТО/ПзМ/ЕУ.
Додатан квалитет достиже се унифицирањем командне структуре, односно истоветним тактикама, техникама и процедурама за све
јединице истог рода и истог нивоа. Приступ проблему на овај начин
условио би организацијске промене које би суштински трансформисале Војску Србије. Садашњи концепт организације ВС, условљава
постојање два модела организације Војске, два модела за обуку, а у случају приступања концепту Борбених група ЕУ условио би и постојање
трећег модела. Три модела у оквиру Војске Србије представљају ванредан напор у организационом, функционалном и финансијском смислу.
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4. ОДРЖИВОСТ
Основно питање за одрживост је питање стратегијског транспорта
које се може превазићи приступањем једној од иницијатива „Strategic
Airlift Interim Solution” (SALIS) или „the Strategic Airlift Capability”
(SAC). Иницијатива SAC базира се на куповини (резервисању потребног броја часова лета стратегијског транспорта за потребе националног
контингента), авиони С-17 базирани су у ваздухопловној бази „ПАПА”
у Мађарској. Приступ овом капацитету је кроз потписивање меморандума о разумевању и техничких споразума о сарадњи по питању стратегијског транспорта. У одређеној мери сопственим капацитетима за
ваздушни транспорт може се умањити потреба за коришћењем страних
капацитета. Тренутно, Ваздухопловство ВС располаже са транспортним
авионима који са једним етапним слетањем могу обезбедити подршку
снагама и одрживост у зони Медитерана. Употреба снага ВС на већим
удаљеностима захтева ангажовање додатних капацитета, најцелисходније приступом једној од горе наведених иницијатива.

5. ЦИЉЕВИ ПАРТНЕРСТВА ВС У ФУНКЦИЈИ
УЧЕШЋА У ЕУ БГ
Прихваћени Циљеви партнерства (ЦП) дефинишу оквир, капацитете и стандарде које треба достићи да би се обезбедила компатибилност и
интероперабилност снага. Прихватањем специфичних ЦП, као на пример: супротстављање импровизованим експлозивним средствима или
способност деловања у екстремним топлим/сувим климатским условима, прихватају се и стандарди који се односе на специфичне услове у
појединим мисијама. Достизањем стандарда достиже се способност која
је потребна и која може бити понуђена као специфична способност која
се везује за декларисане снаге Војске Србије.
Циљеве партнерства ВС може достићи кроз промену организације
и структуре јединица, кроз доградњу и унапређење доктрина, тактика,
техника и процедура, а део ЦП могуће је остварити једино кроз додатна
финансијска улагања у модернизацију и набавку савремених и напредних уређаја, опреме и борбених система. Међутим основно је да се „способности” не купују већ се развијају и достижу.
Узимајући у обзир стратегијска опредељења ЕУ и смернице за развој
способности ЕУ БГ, фокус је на мањим снагама које су високо мобилне
и способне да максимално искористе техничко-технолошке предности
над могућим противником. Један од императива је способност за брз
424

вертикални маневар снага. Ради достизања ове способности, неопходни
су ваздухопловни капацитети пре свега за тактички транспорт (транспортни и борбени хеликоптери). Циљ партнерства „Модернизација
транспортних авиона и хеликоптера” пружа услове да се у блиској будућности достизањем стандарда по овом циљу створе капацитети у Ваздухопловству ВС који се могу декларисати за учешће у ЕУ БГ. Тренутно
Војска Србије не поседује капацитет у хеликоптерима, који би били способни да се укључе у ЕУ БГ504.
Циљ партнерства који се односи на ваздушни надзор и повезаност,
представља дефинисање стандарда који су потребни за обједињавање и
заокруживање сарадње у области контроле ваздушног простора. Земље
чланице ЕУ развиле су концепт јединственог неба − „single sky”. По овом
концепту под надзором ЕУРОКОНТРОЛА, извршава се обједињавање
капацитета земаља чланица ЕУ, НАТО и ПзМ ради ефикаснијег управљања ваздушним простором као јединственим ресурсом. Јединствено
управљање и делегирање одговорности на земље чланице за контролу и
заштиту сопственог ваздушног простора, стварају се услови за већи степен безбедности ваздушног простора изнад територије Европе уопште
и изнад сваке чланице посебно. У овом правцу је и изградња капацитета
и техничких могућности за размену података о стању и ситуацији у ваздушном простору у реалном времену или приближно реалном времену.
Република Србија је приступила једном броју иницијатива од којих је
БРААД (Балканска регионална асоцијација за ваздушну одбрану), као
и иницијативе за сарадњу са NC3A − НАТО агенцијом за командовање,
контролу и консултације. Приступ овим организацијама ствара могућност за ефикасније решавање питања повезивања и размене информација о ситуацији у ваздушном простору.
Циљеви партнерства су значајно средство за достизање и стварање
способности декларисаних снага и Војске уопште. Број циљева партнерства који је Република Србија, односно МО РС, је превелик.
Капацитети које је ВС декларисала за учешће у мисијама под окриљем УН могу бити употребљени и у борбеним групама ЕУ. Специфичне способности које ВС развија имплементацијом циљева партнерства
позитивно утичу на развој капацитета и могу допринети успешном ангажовању у ЕУ БГ.
504
У току месеца фебруара 2012. године достављен је одговор на упитник МО
РС, по питању могућности ангажовања хеликоптера Ми-8 у мисији у Јужном Судану.
Упитник је садржао питања која се односе на стандарде, одрживост и људство. Тренутно немамо стандарде и нисмо способни да подржимо ангажовање хеликоптера са припадајућим посадама и земаљским особљем. Извршена је процена да би за ангажоавње
у складу са дефинисаним стандардима из упитника било потребно 2 до 4 године.
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Ради остваривања значајнијег напретка у достизању стандарда и имплементацији циљева партнерства потребно је предузети следеће:
−	Извршити реалну анализу имплементације прихваћених циљева партнерства;
−	Искористити циљеве партнерства за трансформацију читаве
Војске Србије, а не само декларисаних јединица;
−	Финансијска средства усмерити на конкретне циљеве који
доприносе бржем достизању способности за декларисане јединице;
−	Приликом израде процене ПАРП, затражити померање рокова
за достизање циљева партнерства који нису у директној функцији декларисаних јединица;
−	Не прихватати нове циљеве партнерства, извршити ревизију
постојећих и на тај начин отклонити илузију о напретку у имплементацији циљева партнерства;
−	Извршити организацијско формацијске промене на нивоу
Војске Србије. Промене извршити у складу са захтеваним способностима за декларисане јединице, које третирају потребне
способности за све три мисије Војске Србије;
−	Приступити концепту организације снага према намени. Дефинисати снаге за хитно реаговање, снаге за брзо реаговање и
снаге ојачања. У складу са проценом изазова, ризика и претњи
по безбедност РС, дефинисати обим снага у складу са наменом
и потребним бројем ротација. Након дефинисања организације
снага према намени ускладити степене развијености јединица
Војске Србије;
−	Јасно исказати ниво амбиција Р. Србије и МО РС за учешће у
МнОп и у складу са амбицијом определити финансијска средства за реализацију;
−	Капацитете ВиПВО усмерити на развој способности за контролу суверенитета ВаП РС и пружити услуге контроле ВаП земљама у окружењу (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија).
Стварањем капацитета за контролу сопственог ВаП-а, прећи
из позиције „security consumer” у позицију „security provider”.
Промена позиције значајно би подигла углед и кредибилитет
ВС, а поред значајног финансијског ефекта, остварио би се значајан политички утицај на земље у региону;
−	Завршити са процесом повезивања у систем јединственог неба
и размену информација о ваздушном простору са земљама у региону, користећи механизме NC3A и постојеће регионалне иницијативе;
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−	Модернизацијом постојећих хеликоптерских капацитета ВС и
набавком нових или већ коришћених хеликоптера развити способности за тактички транспорт и у сарадњи са декларисаним
медицинским тимовима ВС, развити способност за медицинску
евакуацију као једну од специфичних способности ВиПВО ВС.

6. OCC E&F КОНЦЕПТ − ИНСТРУМЕНТ РАЗВОЈА
СПОСОБНОСТИ ВС КАО ДЕО НАЦИОНАЛНЕ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПЕРАТИВНИХ
СПОСОБНОСТИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Узимајући у обзир „научене лекције” и стечена практична искуства
из операција на Балкану и у Авганистану, као и нарастајући значај интероперабилности и укупних способности мултинационалних јединица,
НАТО је на самиту у Вашингтону 1999. године, донео одлуку да започне са
израдом Концепта оперативних способности – евалуација и извештавање
(Operational Capabilities Concept & Evaluation and Feedback – OCC E&F).
Концепт оперативних способности – евалуација и извештавање је израђен 2005. године и представља инструмент или алат којим се унапређује
и евалуира ниво интероперабилности и оперативних способности партнерских јединица за учешће у НАТО вођеним операцијама одговора на
кризу (CRO) и за учешће у снагама за брзо реаговање (NRF). Концепт је
отворен за земље чланице НАТО, Програма Партнерство за мир, Медитеранског дијалога и Истамбулске иницијативе за сарадњу. Од 15 земаља
чланица Програма Партнерство за мир које су прихватиле Концепт оперативних способности (Јерменија, Аустрија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Финска, Молдавија, Јордан, Црна Гора, Грузија, Казахстан, Србија,
Шведска, Швајцарска, Македонија и Украјина), до сада је укупно декларисано 85 јединица са преко 13.000 војника.
С обзиром на то да је од 22 земље Програма Партнерство за мир, 15
наведених земаља препознало Концепт оперативних способности као важан инструмент, програм или алат за изградњу и унапређење интероперабилности и укупних способности националних јединица за учешће у НАТО
вођеним операцијама одговора на кризу, односно за изграђивање захтеваних капацитета за учешће у снагама за брзо реаговање, као и снагама које ће
се ангажовати у другим мултинационалним операцијама, може се закључити да је исти вишеструко користан и практично примењив.
Уважавајући чињеницу да ЕУ прихвата НАТО стандарде обуке, опреме, едукације, структуре и организације јединица које се обучавају и
евалуирају према методологији Концепта оперативних способности,
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неке од земаља као што су Аустрија и Македонија, исти примењују на
националном нивоу евалуација јединица предвиђених за учешће у борбеним групама ЕУ.
Препоручује се да се методологија евалуација по Концепту оперативних способности примењује и у евалуацијама јединица партнерских
земаља које нису декларисане у Концепт оперативних способности.
Имајући у виду да ЕУ ставља у националну одговорност евалуације јединица за учешће у БГ ЕУ и ЕУ вођеним операцијама и препоручује да
се интероперабилност и оперативне способности партнерских земаља
могу изграђивати применом НАТО стандарда и процедура, Концепт
оперативних способности чини одлично уређену платформу и инструмент за развој способности јединица Војске Србије за учешће у БГ ЕУ и
у ЕУ и УН вођеним операцијама.
Као и остале савремене војске света и Војска Србија је препознала
значај развоја и подизања националних капацитета за учешће у мултинационалним�����������������������������������������������������
операцијама, а који се искључиво заснивају на савременим стандардима интероперабилности и војних способности, чијим
достизањем и одржавањем се отварају врата за интегрисање у модерне
безбедносне структуре и организације и даје национални допринос у
очувању регионалног и глобалног мира.
Интероперабилност декларисаних јединица Војске Србије са оружаним
снагама партнерских земаља достиже се кроз партнерске циљеве Програма
Партнерство за мир (ПзМ) и Процеса планирања и ревизије (ПАРП) и то:
−	партнерски циљ Г0030: „Оцењивање и сертификација способности”, који се достиже имплементацијом Концепта оперативних способности-евалуација и извештавање (OCC E&F), чији је
носилац Управа за оперативне послове (Ј-3) и Управа за обуку
и доктрину (Ј-7) и који је у непосредној вези са:
−	партнерским циљем Л0035: „Допринос у виду борбене јединице”
и
−	партнерским циљем Л0047: „Допринос у виду јединице борбене подршке”, чији је носилац имплементације Команда Копнене војске.
Почетком априла 2011. године Војска Србије је у складу са НАТО каталогом оперативних способности јединица (Bi-SC Agreed Capability Codes
and Capability Statement, Bi-SC 0023, 16 April 2008 и Units’ TOPFAS formats)
декларисала у Концепт оперативних способности следеће јединице:
−	једну моторизовану пешадијску чету (180 лица),
− један вод Војне полиције (46 лица) и
− један вод АБХО (40 лица).
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Једна од специфичности декларисане моторизоване пешадијске чете
јесте да у организацијско формацијској структури Војске Србије нема
моторизоване пешадијске јединице. На националном нивоу је тешко ускладити пешадијску јединицу по опреми, структури, организацији, намени и задацима, у складу са НАТО стандардима, по којима су пешадијске јединице углавном опремљене лако оклопљеним борбеним возилима
и транспортним возилима пешадије.
Концепт оперативних способности је подељен у два нивоа, кроз које
декларисана јединица пролази до добијања сертификата у периоду од
три до четри године, и то:
− самоевалуација и НАТО евалуација нивоа 1 (SEL1/NEL1), који
садржи област интероперабилности (обука, усавршавање кадра, организација, структура и опрема),
− самоевалуација и НАТО евалуација нивоа (SEL2/NEL2), који
садржи област оперативних или војних способности.
Након завршетка начелног четворогодишњег циклуса обуке, опремања, усавршавања кадра и евалуација, декларисане јединице добијају
сертификат са роком важности од три године и на располагању су за
учешће у НАТО вођеним операцијама, у складу са националном одлуком. Уколико декларисана јединица буде ангажована у операцијама, рок
важности сертификата се аутоматски продужава за наредне три године.
Војска Србије примењује седам оперативних способности, које су скоро идентичне основним оперативним способностима наведеним у Концепту оперативних способности. Основна разлика огледа се у томе да по
редном броју нису идентичне и да се по методологији евалуација Концепта оперативних способности, оцене приказују као описне оцене, а не као
бројчане у националном оцењивању. Тако на пример према Концепту оперативних способности нека од седам основних оперативних способности
кроз интероперабилност се оцењује закључном оценом интероперабилна,
делимично интероперабилна, није интероперабилна или није евалуирана,
што даје већи значај доносиоцу одлуку него када се располаже са бројчаном
оценом од 1 до 5, као што је регулисано нашим Упутством. Посебно је квалитетно уређен систем оцењивања војних способности јединица за извршење декларисаних мисија и задатака на другом нивоу оцењивања према
Концепту оперативних способности, који се спроводи у складу са НАТО
класификованим документима стандарда снага (ACO Force Standards) и
по методологији евалуација копнених јединица (Creval − Combat Readiness
Evaluation). Евалуација јединице на другом нивоу (SEL2/NEL2) врши се кроз
пет области и то: област А: Припреме и планови, област B: Борбени потенцијал, област C: Логистика, област D: Контрола на терену и област: Е: АБХ
одбрана, а оцене су такође описне: одличан, добар, довољан и недовољан.
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Током 2011. године Војска Србије је значајно унапредила систем
евалуација и донета су два важна нормативна документа: Упутство за
евалуацију колективне обучености у Војсци Србије и Правилник о елементима, садржају и стандардима за оцену стања и оперативних и функционалних способности Војске Србије.
Полазећи од националне дефиниције оперативних способности да
исте представљају могућност Војске Србије или њених делова да у предвиђеном времену и под одређеним стандардима и условима остварују
жељене оперативне ефекте комбинацијом снага, средстава и начина извршења задатака, може се закључити да Концепт оперативних способности
може бити примењив као тактички алат за трансформацију основних
јединица и као стратегијски алат за трансформацију Војске у целини.
Имајући у виду да се применом концепта на националном нивоу у
складу са НАТО стандардима и методологијама евалуације могу евалуирати јединице и за учешће у борбеним групама ЕУ, концепт се као јединствен алат евалуације може у Војсци Србије у потпуности вишеструко
применити у евалуацији јединица за учешће у борбеним групама ЕУ и у
ЕУ и УН вођеним мисијама.
Основне предности учешћа у Концепту оперативних способности су:
− основа за доградњу националних доктрина, тактика, упутстава и правила за јединице које се ангажују у мултинационалним
операцијама и за развој националне стратегије оперативних
способности Војске Србије,
− унапређење интероперабилности и оперативних способности
декларисаних јединица у складу са НАТО стандардима,
− евалуација и сертификација достигнутог нивоа интер-операбилности и оперативних способности декларисаних јединица,
коју признаје ЕУ,
− отворен приступ НАТО публикацијама, стандардима��������
, ������
процедурама и „наученим лекцијама” из савремених мултинационалних операција,
− могућност успостављања националних партнерских штабних
елемената (PSE) у НАТО командама које у својој структури
имају организационе саставе Концепта оперативних способности,
− учешће декларисаних јединица у билатералним, мултилатералним и НАТО кооперативним вежбама,
− учешће официра и подофицира Војске Србије на курсевима за
евалуаторе у партнерским земљама и у НАТО школама и
− унапређење партнерства са земљама чланицама Концепта оперативних способности.
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Применом концепта знатно се штеде расположиви материјални и
људски ресурси током припреме, обучавања, увежбавања, проверавања
и оцењивања интероперабилности и оперативних способности јединица, јер се применом јединствених стандарда и процедура уз минимум
субјективности у оцењивању, објективно верификује интероперабилност и оперативна способност јединица.
Имајући у виду да Концепт оперативних способности представља
веома уређен евалуаторски програм и инструмент, заснован на високим
НАТО стандардима из области интероперабилности и војних способности јединица за извршавање комплексних задатака у широком спектру
савремених мултинационалних операција, Концепт оперативних способности може представљати одличну платформу за развој оперативних способности Војске Србије у целини, уз задржавање националног
идентитета и војних традиција. Национални систем обуке, организације, структуре, усавршавања кадра, опремања, изградње и одржавања
потребних способности и интероперабилности јединица Војске Србије,
заснован на имплементацији НАТО стандарда, процедура и Концепта
оперативних способности, гарантује високу оперативну ефикасност и
расположивост јединица за извршавање свих мисија и задатака у земљи
и иностранству.
НАТО листа задатака (NTL 3.0) један је од кључних НАТО докумената из области интероперабилности, који су на располагању Војсци Србије и на основу које се може изграђивати интероперабилност јединица
за учешће у мултинационалним операцијама. Листа задатака је конципирана да садржи задатке стратегијског, оперативног и тактичког нивоа
за јединице свих видова, родова и служби и иста усмерава на референтне НАТО стандарде и процедуре у којима је уређено извршавање конкретних задатака. Из тог разлога је функционално и гарантује дугорочну ефикасност да се НАТО листа задатака имплементира у систем обуке
јединица, а да се задаци извршавају у складу са националним и НАТО
стандардима и процедурама. Оваквим приступом систему обуке јединица омогућено је паралелно оспособљавање јединица за извршавање
националних и мултинационалних операција.
Применом стандарда и методологије евалуација по Концепту оперативних способности у националним оквирима, унапредио би се национални систем оцењивања стања и оперативних и функционалних
способности Војске Србије. Неки од практичних унапређења били би да
се оцене не приказују у аритметичкој средини бројчаних вредности, већ
у описној форми у зависности од области интероперабилности и способности (нпр. интеропарабилно, делимично интероперабилно, одлично, довољно, недовољно и др.). Поред наведеног по извршеним евалу431

ацијама јединица и усвојеним мерама за унапређење стања, практично је
могуће дограђивати планове обуке, организацију, формацију јединица,
кориговати опремање и квалитетније усавршавати кадар505. У супротном, јединице Војске Србије које се обучавају, опремају и евалуирају
по стандардима и методологији Концепта оперативних способности ће
засигурно развити и достићи прописане стандарде интероперабилности
и способности који ће бити релеванти са стандардима и захтевима ЕУ и
УН, а у националним оквирима ВС ће имати два модела истородних јединица. С обзиром на то да је за достизање савремених стандарда интероперабилности и способности јединица потребно време, финансијска
средства и остали ресурси, у циљу успостављања дугорочне оперативне
ефикасности јединица Војске Србије, потребно је формирати стручни
тим представника МО и ВС, ради израде студије или националне стратегије развоја оперативних способности Војске Србије, који ће се заснивати на провереним достигнућима која се успешно користе у ЕУ, УН и
НАТО.

505
Следећи пример Аустрије и Македоније које Концепт оперативних способности користе као национални инструмент евалуација јединица за учешће у БГ ЕУ и
НАТО вођеним операцијама, и у Војсци Србије се исти може користити за извођење
самоевалуација нивоа 1 и 2, а резултати и сертификација јединица се могу презентовати ЕУ као врло егзактни и прихватљиви, јер су засновани на препоручљивим НАТО
стандардима.
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Глава IV

ИНИЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ АНГАЖОВАЊА
КАПАЦИТЕТА ВиПВО ВС У БГ ЕУ И
ДОПРИНОС ЗБОП ЕУ
Како је ВиПВО пре свега ипак технички и технолошки вид, те на
већину његових способности утиче стање ваздухопловне технике у употреби, степен технолошке савремености средстава, као и систем подршке и одржавања. Било које организацијске промене или увођење нових
процедура неће показати нарочити допринос уколико нису праћене одговарајућим техничким осавремењавањем.
Али, без обзира на тренутно стање капацитета ВиПВО, постоји
солидна основа која би, заједно са богатим искуствима из оперативне
употребе тих капацитета, могла да се искористи за постизање значајних
ефеката. Потребна је даља доградња и модернизација постојећих капацитета, те се за почетни период не захтева набавка потпуно нових система који би радикално променили структуру и систем функционисања.
За неопходну модернизацију и достизање потребних стандарда могу се
без икаквих препрека искористити планови и пројекти развоја вида,
који су већ израђени и у одређеној мери операционализовани.
Најбољи пут за реализацију неопходне организационе, процедурске
и техничке модернизације (усмерене ка ЗБОП) је кроз реализацију већ усвојених циљева партнерства по ПАРП из домена ВиПВО. У оквиру ових
циљева постоји довољно „алата” односно имплицираних активности
чијом реализацијом се достижу адекватни стандарди и потребне способности, неопходне за успешну евалуацију снага и учешће у ЗБОП ЕУ. Иако
део тих активности захтева издвајање додатних финансијских средстава
кроз нова улагања у средства ВиПВО, треба узети у обзир да таква улагања нису „једнократне” природе и усмерена само за потребе ЕУ.
Свако унапређење способности ВиПВО за потребе ЗБОП је
унапређење способности ВС у целини. Додатно оспособљавање кадра,
техничке и технолошке набавке и модернизације капацитета ВиПВО (које
су почетно усмерене на ангажовање у ЗБОП) истовремено ће довести до
подизања нивоа способности неопходних за реализацију мисија и задатака ВиПВО, као и Војске Србије у целини, и на територији РС.
433

У вези са капацитетoм ВиПВО, у почетном периоду је неопходно
разматрати два сегмента сарадње и доприноса ЗБОП ЕУ, за које постоји
реална могућност да се добије подршка од стране ЕУ:
−	учешће у европским капацитетима (ваздухоплови и инфраструктура) за ваздушни транспорт,
−	учешће у цивилно-војним пројектима ЕУ у области контроле
ваздушног простора (ВаП) у региону Југоисточне Европе.

1. УЧЕШЋЕ У ЕВРОПСКИМ КАПАЦИТЕТИМА
(ВАЗДУХОПЛОВИ И ИНФРАСТРУКТУРА) ЗА
ВАЗДУШНИ ТРАНСПОРТ
Овакав модел учешћа у ЗБОП ЕУ подразумева директно или посредно ангажовање у борбеним групама Европске Уније (БГ ЕУ) било
кроз активно ангажовање снага у мисијама и операцијама ЕУ или кроз
подршку ангажовању. Употреба капацитета ВС мора бити примећена и
препозната од стране партнера из ЕУ кроз један од два могућа модела:
а) по масовности у учешћу великим бројем снага;
б) учешћем бројчано мањим али специфичним снагама које су свакоме потребне.
Капацитети ВиПВО су адекватни моделу ангажовања наведеном под б)
и то у сегменту ваздушног транспорта. Стекла би се корисна искуства у вези
начина извршавања задатака и интероперабилности ваздухопловних посада у оквиру међународних снага. У почетном периоду, учешће са борбеним
капацитетима ваздухопловства није реално, јер захтева виши степен оспособљености, опремљености, имплементације процедура и координације.
Колико су капацитети за ваздушни транспорт витални за ЕУ, говори
и следећа чињеница. Да би били задовољени оперативни захтеви операција и мисија ЕУ, покренута је серија пројеката за развој ЗБОП и војних способности ЕУ. Од шест главних пројеката, чак четири пројекта су
усмерена према ваздушном транспорту (модернизација хеликоптера и
обука посада; развој транспортног хеликоптера; успостављање европске флоте за ваздушни транспорт; развој ваздухопловних база снага ЕУ).
Преостала два пројекта су везана за процес планирања и генерисања
снага, те формирање поморских снага.
Будући да је ваздушни транспорт очигледно виталан за ЕУ и критична способност ЗБОП, ВС може понудити ангажовања капацитета
ВиПВО на следећи начин:
1) декларисање транспортних хеликоптера (ТрХе) у оквиру БГ ЕУ,
кроз више могућих задатака,
434

2) декларисање транспортних авиона (ТрА) за потребе транспортне подршке у Европи, посредно везане за ангажовање БГ ЕУ,
3) декларисање ваздухопловних база за потребе ваздушног транспорта ЕУ.
За разлику од капацитета копнених снага, који су прегледом ротација БГ ЕУ унапред дефинисани, познати и конкретни, ваздухопловни
капацитети се не морају декларисати за одређени период и за одређену
БГ ЕУ. Потребни ваздухопловни капацитети се за сваку конкретну операцију посебно планирају и формирају у складу са конкретним потребама
операције/мисије, карактером потребне подршке и могућностима земаља
које те капацитете поседују (а пријавили су их у каталогу снага, односно
каталогу доприноса). Након што РС одабране ваздухопловне капацитете
опреми и оспособи према одговарајућим стандардима, такве капацитете
пријављује у „Force catalogue”, чиме се стављају на потенцијално располагање без унапред прихваћене обавезе за учешће у било којој операцији.
1.2. Декларисање транспортних хеликоптера (ТрХе) у оквиру БГ ЕУ,
кроз више могућих задатака
Најзахтевнији, али по државу на политичком плану најзначајнији
модел ангажовања ваздухопловних капацитета у оквиру ЗБОП ЕУ би
био кроз учешће ТрХе у оквиру БГ ЕУ у МнОп и мисијама, што и јесте
пракса многих држава, чак и дела суседа. Ваздухопловни капацитети се
могу лако и брзо разместити у зону операције и носе са собом мање ризике по ангажоване снаге.
Нарочито транспортни хеликоптери су све важнији сегмент сваке
операције. Некада су се копнене снаге размештале по целој територији
ради одржавања контроле и спречавања тактичких изненађења. Дејства
у операцијама су данас све више нелинеарна, а упоредо се све више тежи
економисању снага, тако да је тај концепт у будућности неприхватљив.
Данас се у приправности држе мање наменске снаге које се вертикалним маневром (помоћу ТрХе) пројектују до потребних позиција, а
редовним снабдевањем из ваздуха повећава се њихова одрживост на
терену уз константно обезбеђење из ваздуха. „Deployability” (разместивост) и „Sustainability” (одрживост) снага на терену су захтеви који се
непрестано истичу приликом сваког планирања њихове употребе, а што
је неоствариво без употребе ТрХе нарочито у неуређеним подручјима са
лошом или небезбедном саобраћајном инфраструктуром.
Поред овога, у односу на раније деценије када су до одређеног нивоа
губици били прихватљиви, сваки данашњи „војник” је виталан. Колико
год је могуће прибегава се његовом проналажењу и евакуацији уколико
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је изолован на противничкој територији, или тешко рањен са потребом
што хитнијег медицинског збрињавања. Због тога се у данашњим мисијама развија брз и ефикасан систем медицинске евакуације као и трагања и спасавања који почива на ТрХе опремљеним на тај начин да се
евакуација може извршити и ноћу, са долетом на малим висинама прецизно на локацију спасавања.
Сумарно гледајући, у оквиру МНОп и мисија транспортни хеликоптери врше (тактички) ваздушни транспорт људства и материјалнотехничких средстава (МТС). У оквиру ове намене снаге ТрХе извршавају
следеће задатке: превожење ваздушним путем (неборбено), снабдевање из
ваздуха, десантирање, медицинско превожење и евакуацију (MEDEVAC и
CASEVAC), неборбено и борбено трагање и спашавање.
Очигледан је тренд повећања значаја ове врсте авијације. У захтевним условима данашњих МнОп повећава се могућност брзог размештања снага и дуготрајне одрживости снага на терену.
Савремене оружане снаге (ОС) непрестано развијају овакве капацитете јер поред примене у МнОп ова врста авијације има највећу примену
(у односу на већину осталих капацитета ОС) и у мирнодопским условима кроз широк спектар мирнодопских задатака за потребе ОС и цивилних структура, чиме се постиже висока експлоатациона исплативост у
односу на уложена средства.
Ангажовање ТрХе ВиПВО Војске Србије се може разматрати заједно са ангажовањем копнених снага ВС, а могуће је и независно од њих.
Транспортни хеликоптери ВС би у МнОп пружали потребну ваздушну
подршку сопственим и партнерским снагама у току извођења операција.
За делове снага који су распоређени у зони операције вршили би снабдевање људством и МТС и замену људства чиме би повећали њихову
одрживост. Упоредо вршили би трагање и спашавање, као и медицинску евакуацију припадника мултинационалних снага у зони операције.
Ови облици ангажовања ТрХе су већ веома заступљени и транспортни
ваздухопловни капацитети су један од сегмената који се највише траже
приликом мултинационалних операција од земаља учесница.
У оквиру развоја војних способности ЕУ, у наредним годинама ће
се посветити посебна пажња „специјализацији” снага у циљу избегавања дуплирања војних капацитета чланица ЕУ, што захтева да сваки
контрибутор снага, поред општих, има и одређену специфичну способност. Уколико ВС буде развила такву „специфичну” способност, свако
учешће биће високо вредновано без обзира на бројност снага или дужину ангажовања. У почетном периоду ангажовања у МнОп ЕУ, ВС може
да развије капацитете ТрХе специјализованим за задатке медицинске
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евакуације (MEDEVAC), заједно са стручним медицинским тимовима
Војске Србије. На овај начин се партнерима нуде капацитети који су у
дефициту а увек су потребни.
Заједно са ТрХе за MEDEVAC, у „пакету” треба разматрати и припремати стручне медицинске тимове који би по слетању ТрХе на терену
вршили основно медицинско збрињавање (прву помоћ), а током лета до
медицинских установа потребну медицинску негу у ТрХе. Ова способност ВС би пружила могућност запаженог учешћа у БГ ЕУ и реално је
остварива у краткорочном периоду. МО и ВС располаже квалитетним
медицинским особљем које поседује искуства из хитног збрињавања
рањених у зони операције. При томе, присутна је чињеница да се у западним државама медицинско особље нерадо пријављује за мисије и у
том домену је код њих присутан тзв.”shortfall”.
У почетном периоду активног доприноса ВС војним капацитетима
ЕУ је могуће припремати и декларисати 1−3 средња транспортна хеликоптера за ваздушну медицинску евакуацију сопствених и партнерских
снага у мултинационалним војним операцијама. Након првих ангажовања, а по усвајању одређених искустава, у накнадном периоду овим
снагама ТрХе треба придодати и остале наменске задатке ваздушне хеликоптерске подршке. Тренутно стање и способност капацитета ВиПВО ВС на овом плану пружа добру основу за даљу надоградњу да се у
скоријем року изврши њихово унапређивање до потребног нивоа и то
са задовољавајућим квалитетом.
Посаде ТрХе су добро оспособљене за наменске задатке са довољним
искуством из борбених операција и наменског ангажовања. За наредни
период потребно је:
− појачати наменску летачку обуку тренутно оспособљених посада, (нарочито у лету и слетању на тешко приступачним теренима при екстремно високим или ниским температурама
ваздуха),
− повећати број расположивих посада ТрХе (извршити дообуку
додатног летачког кадра),
− усвојити савремене процедуре за извршење оваквих задатака
(систем приправности, командовање снагама током задатка,
координација са осталим ваздухопловима и копненим снагама
на терену и слично),
− интензивирати учење страних језика (нарочито енглеског и
француског),
− вршити евалуације достигнутог нивоа кроз међународне вежбе
те проверити степен оспособљености и сагледати евентуалне
недостатке.
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Потребне капацитете ТрХе треба заснивати на хеликоптерима Ми-8
(ХТ-40) и Ми-17 (ХТ-48) који су већ дуго времена у оперативној употреби ВиПВО ВС (у основи се ради о истом типу хеликоптера - Ми-8, док
сви остали су само надограђиване варијанте: Ми-17, Ми-171, Ми-8МТШ
и слично).
Ови ТрХе су веома перспективни са становишта наменске употребе
и могућности модернизације и прилагођавања за специфичне задатке.
Треба разматрати искључиво њихову употребу у циљу што веће економичности по питању експлоатације хеликоптера и преобуке летачког
и техничког састава, лакшег и ефикаснијег ваздухопловно-техничког
обезбеђења, и много других фактора. За ову намену рентабилно је, применом свих мера ВТОб, што дуже задржати расположиву флоту ТрХе
уз њихову модернизацију опремање додатним количинама хеликоптера.
Ово средство ВС већ поседује и није потребно вршити набавку потпуно
новог средства и његово увођење у оперативну употребу, па би се радило
само о допуни постојеће флоте ТрХе.
Иако су ТрХе Ми-8 (и наследници) руске производње, треба узети у
обзир да су широко распрострањени у ОС у свету (чак и у ОС чланица
НАТО) и да су се у оперативној употреби више пута показали као веома
ефикасно средство чак и у условима нередовног одржавања и тешких услова експлоатације. У МнОп, Ми-8/17 су већ користиле многе ОС, нпр.
из НАТО Чешка, Мађарска, Хрватска, Бугарска, Пољска, Словачка и
друге, као и не-НАТО Украјина, Казахстан). Чак се и неколико западних
држава НАТО савеза (Канада, Велика Британија, САД) определило да
у мисијама користе, поред својих, и хеликоптере из породице Ми-8/17
(изнајмљене).
Декларисање ТрХе ВС за потребе ЗБОП и БГ ЕУ треба узети у разматрање као један од највиталнијих међу капацитетима ВиПВО. За већ
израђене пројекте развоја транспортних хеликоптерских капацитета
ВиПВО ВС, потребно је одредити додатна неопходна финансијска средства, али мање него за остале типове ваздухоплова, при чему развој
ТрХе доприноси развоју способности другог вида и ВС у целини у реализацији задатака из 1. Мисије – одбрана државе од спољне агресије.
Свако повећање „вертикалне маневарбилности”, способности брзог
размештања, снабдевања снага и МТС на територији РС, омогућава ефикасно извршавање задатака из прве и треће мисије ВС (одбрана земље и
реаговање у случају катастрофа и непогода)506. Јачање капацитета ТрХе
Сличне ставове и препоруке су истакли и аутори из Института за стратегијска истраживања Сектора за политику одбране МО, у својој студији случаја која се
односи на страна упоредна искуства са аспекта безбедности и одбране нових чланица ЕУ. Тренд развоја и јачања капацитета за ваздушни транспорт, нарочито ТрХе, је
506
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не наводи никог у окружењу на процене да се ради о појачаној „милитаризацији”, већ се напротив посматра као потенцијална корист за цео
регион, а директно или посредно може бити повезан са ЗБОП и потребама ЕУ. Ради се о могућностима пружања помоћи земљама у региону у
условима елементарних непогода (поплаве, снежне мећаве, велики пожари и сл.). Ангажовање ТрХе ВС на дотуру хуманитарне помоћи и на
евакуацији са угрожених подручја, знатно би допринели позицији РС да
из стања корисника буде третирана као провајдер способности.
1.3. Декларисање транспортних авиона (ТрА) за потребе транспортне
подршке у Европи, посредно везане за ангажовање БГ ЕУ
Сви наведени постулати се могу подразумевати и за транспортне
авионе (ТрА). Транспортни авиони врше тактички, оперативни и стратегијски ваздушни транспорт људства и МТС. За потребе МНОп и мисија, ТрА врше директну ваздушну подршку (до и од зоне операције, као
и унутар зоне операције) или посредну (логистички транспорт у позадини, нарочито у периоду припрема и формирања снага).
Ова способност је такође једна од шест најзначајнијих које је ЕУ ставила као приоритете у развоју. На том пољу планирају успостављање
европске флоте за ваздушни транспорт и заједничке транспортне авијацијске јединице. Поред тога, формирали су Европски центар за координацију ваздухопловног транспорта ЕУ (European Airlift Centre − EAC), са
основним задатком рационализације, координације и планирање употребе коришћења расположивих ваздухопловно транспортних капацитета земаља учесница.
У средњорочном периоду ТрА ВиПВО ВС била би ангажована за потребе превожења копнених снага (и логистике) и њиховог размештања у
зону МнОп. Током трајања операције, вршили би периодично снабдевање и ротацију контингента чиме би допринели одрживости снага, а по
завршетку мисије учествовали би у дезангажовању снага што би допринело аутономности контигента. За тренутни ниво ангажовања јединица
ВС у МнОп, потребне способности ТрА за превожењем вода војника са
додатним теретом 3-6 тона, у и из МнОп уз периодично снабдевање снага, је потребно 2 средња транспортна авиона.
Ипак, за краткорочни период треба понудити нешто умеренији модел декларисања ТрА за потребе ЗБОП ЕУ. Основу транспортне флоте ВиПВО ВС чине средњи транспортни авиони Ан-26. Њихов долет
уочљив и код других ОС. Кроз бројне примере се већ показало да су уложена средства
и трошкови знатно мањи и исплативи у односу на бенефит добијен набавком ТрХе и
њиховом употребом у МНОп и за домаће потребе.
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са теретом око 3 тоне је до 1.700 км без етапног слетања. Са етапним
слетањима долет је већи али изискује сложенију организацију и потенцијалне ризике пре свега техничке природе. Тиме би усмерили наше ангажовање ТрА за потребе регионалног ваздушног транспорта, односно
транспорта унутар европског континента, области северне обале Африке и западни део Блиског истока.
У оквиру потреба ЗБОП ЕУ има велики број опција за наменско ангажовање ТрА ВС. Без обзира што и остале државе располажу одређеним капацитетима ТрА, често су ти капацитети заузети ангажовањем у
МнОп под покровитељством НАТО. Због тога се редовно појављује потреба ваздушног транспорта на регионалном нивоу, нарочито МТС који
су хитни или се избегавају у копненом транспорту (нпр. опасни терет,
муниција, експлозивна средства). ТрА Ан-26 би могли унутар наведеног
рејона вршити оперативни транспорт из једне или више држава према
неком централном аеродрому одређеном за стратегијски транспорт507.
ВС по једном ТрА располаже са по две посаде оспособљене за међународни ваздушни транспорт. Део расположивог кадра транспортне
авијације је већ оспособљен за наменске задатке у међународном окружењу и по важећим цивилно-војним стандардима. Без обзира на то, и
постојећи кадар треба редовно увежбавати за наменске транспортне задатке и „air transport management” по европским стандардима, што би
утврдили кроз учешће на међународним вежбама.
1.4. Декларисање ваздухопловних база за потребе ваздушног
транспорта ЕУ
Искуства из упућивања контигента у зону операције показују да се
превоз снага ваздушним путем не врши из сваке земље појединачно, нарочито у почетном периоду операције или мисије. Пракса (нарочито за
МТС) је да се на регионалном нивоу изврши дотур средстава ваздушним, речним или копненим путем из више земаља према једном аеродрому (оперативни транспорт). Одатле се, након прикупљања веће количине терета врши стратегијски транспорт према зони операције508. РС
На пример: а. Папа/у Мађарској, а. Рамштајн/Немачка, а. Сигонела/Сицилија, а. Ларнака/Кипар и слично, а опционо и неки од аеродрома на територији РС. Са
тих аеродрома други већи ТрА вршили би стратегијски транспорт према зони операције (у случају ЕУ за стратегијски транспорт је предвиђен авион А-400М).
508
До сада су за овакве задатке кориштени аеродроми: Ларнака (Кипар), Сигонела (Италија- Сицилија), Папа (Мађарска), Рамштајн (Немачка) и други. Намера ЕУ је
да се стратегијски транспорт врши великим транспортним авионима А-400М европске
производње, мада се у ту сврху користе и велики ТрА С-17, Ан-124 и слични. Такође и
ова способност је једна од шест најзначајнијих које је ЕУ ставила као развојне приори507
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може за ову намену декларисати 1-2 војна аеродрома: а. Батајница и/или
а. Лађевци (након завршетка предвиђених радова и по завршеној конверзији аеродрома). Стање основне аеродромске инфраструктуре омогућава прихват и краткотрајно базирање великих ТрА за стратегијски
транспорт и нису неопходна висока издвајања да би аеродроми задовољили основне критеријуме у почетном периоду. Системи потребни
за аеродромску контролу летења су савремени и скоро модернизовани.
Евентуалне инвестиције би подразумевале ојачање носивости полетно-слетних стаза и стајанки, модернизацију земаљских радио-навигацијских средстава, изградњу додатних хангара и складишта (уколико
не постоје адекватна у непосредном окружењу аеродрома или на самом
аеродрому). Поред тога, било би потребно зановити средства за опслуживање летења (авио-цистерне, кисикане и слично). Међутим, сва потребна додатна улагања у аеродромску инфраструктуру, како би се задовољили одређени стандарди ЕУ, била би у потпуности исплатива јер
су ти радови неопходни за редовну оперативну употребу. Декларисање
ваздухопловних база за ову намену би био најједноставнији и најмање
ризичан модел учешћа у подршци БГ ЕУ, а пуну ефективност би показао
заједно са декларисањем наших ТрА за регионални ваздушни транспорт.

2. УЧЕШЋЕ У ЦИВИЛНО-ВОЈНИМ ПРОЈЕКТИМА
ЕУ У ОБЛАСТИ КОНТРОЛЕ ВАП У РЕГИОНУ
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Као што ЕУ доноси одређене регулативе везане за управљање копненим простором ЕУ, чиме показује свој суверенитет над територијом, такође и у вези ваздушног простора већ годинама доноси бројне прописе
чиме настоји да успостави одређени суверенитет над управљањем ВаП,
јер и ваздушни простор изнад копненог је такође део ЕУ. Прописи који
се односе на ВаП су чак ригорознији и усмерени већој централизацији у
односу на оне који се односе на копнени простор. Њима се настоји увезати целокупни ваздушни саобраћај изнад Европе, који је непрекидно у
порасту. Иако су првобитно усмерени на саобраћајни домен, све више
попримају карактер и одбрамбеног домена.
Док је у саобраћајном смислу успостављена централизација и сувереност ЕУ, за управљање ВаП изнад Европе у одбрамбеном смислу ЕУ се ослања на капацитете НАТО. Међутим, све више се развија потреба увезивања цивилно-војних пројеката за контролу ВаП, чиме РС стиче могућност
да се укључи у овај сегмент који постаје један од сегмената ЗБОП ЕУ.
тете: развој ваздухопловних база снага ЕУ.
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Војни капацитети ВиПВО ВС за осматрање ваздушног простора су
развијенији него у земљама региона као што су Македонија, Црна Гора,
Албанија и БиХ, али заостају за капацитетима осталих суседа и не поседују ниво интероперабилности за равноправно интегрисање у регионални систем или међусобну размену података. Цивилни капацитети
РС су значајно развијенији, као и свест о могућностима цивилно-војне
сарадње у овој области. Преко РС воде многи међународни ваздушни
путеви па је ваздушни саобраћај у ВаП Републике Србије релативно интензиван509.
Јасно је о каквој се динамици ради и јасно је да овако интензиван
саобраћај захтева систем за непрекидно праћење, координирано са суседним државама, као и систем за реаговање на било какве неправилности у саобраћају у ВаП. За реаговање на неправилности у ВаП задужени су војни ваздухопловни капацитети у оквиру свог свакодневног
мирнодопског задатка познатог под називом „Air Policing”. Чак невезано
од осталих војних ваздухопловних активности, само кроз овај задатак
се може сагледати неопходност увезивања цивилно-војних пројеката у
области контроле ВаП.
Реалну платформу за даље повезивање ваздухопловних капацитета у Европи и перспективу за унапређење појединачних и заједничких
способности за праћење ситуације у ВаП, контролу и заштиту ВаП и
управљања ваздушним саобраћајем, представља обједињавање цивилних и војних капацитета на основама постојећих европских споразума
о заједничком европском небу (ECAA – Europian Common Aviation Area;
FUA – Flexible Use of Airspace; CIMACT – Civil Military ATM Air Defence
Coordination Tool; LARA – Local and Regional ASM). Све то се спроводи
у оквиру Концепта „јединственог европског неба” (Single European Sky
concept). Достизање неопходних способности за повезивање Војске Србије у заједнички регионални пројекат условљено је подизањем нивоа
интероперабилности путем опремања адекватним техничким средствима и успостављањем националног центра за контролу суверенитета
ВаП, за шта постоје адекватни пројекти.
У наредном периоду је потребно (у сарадњи са цивилним ваздухопловним властима РС и ЕУ) размотрити ефекте досадашње и могућности
даље примене цивилно-војних пројеката у области ваздухопловства
заснованих на прихваћеним европским иницијативама и споразумима (претходно наведеним). Циљ би био изналажење нових решења за
Дневно ВаП РС прелети више од 2.000 ваздухоплова и овај саобраћај је у
константном порасту (ради поређења степена пораста ваздушног саобраћаја у ВаП РС,
у 2010. години кроз ВаП РС прошло око 540.000 ваздухоплова, док је већ следеће 2011.
године овај број био већи од 800.000 летова).
509
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унапређење укупног система осматрања и контроле ВаП изнад територије РС и размене података са другим земљама, укључујући и НАТО. За
почетак је довољно да се реализује већ усвојени пројекат развоја Центра за контролу суверенитета ВаП, да се унапреди систем контроле ВаП
и примени концепт флексибилне употребе ВаП у складу са европским
стандардима. Иако се за сада фаворизује Програм размене података о
ситуацији у ваздушном простору (ASDE) још ефикаснија би била имплементација система CIMATC и CADAS у ВС, чиме би се обезбедило да
се интегрисани подаци о ситуацији у ВаП приказују у одређеном оперативном центру. То би довело до унапређења система за контролу војних
(страних и домаћих) ваздухоплова у ВаП РС и координацију цивилновојног летења.
Програм размене података о ситуацији у ваздушном простору (Air
surveillance data exchange − ASDE) је добар почетни модел а уједно и један од циљева партнерства по ПАРП. Преко њега РС постиже захтевано умрежавање на регионалном нивоу, мада тежишно на војном плану.
Овај програм пружа основу да се РС укључи на регионалном нивоу у
контролу ВаП и преузме одговорност за контролу ВаП и изван националног, чиме би постали вредни интересовања ЕУ и ЗБОП510.

3. ПРЕПОРУКЕ
ВиПВО ВС својим капацитетима може пружити значајан допринос
ЗБОП ЕУ и то у почетном периоду кроз два основна сегмента и декларисањем одговарајућих капацитета унутар њих, за које РС реално може
добити пуну подршку ЕУ, како политичку тако и финансијску. Обзиром
да су понуђени капацитети од стране ЕУ проглашени за виталне капацитете за провођење ЗБОП, у контексту циља који се жели постићи наспрам улагања, описане способности ВиПВО је потребно размотрити
на највишем нивоу доношења одлука у РС и адекватно третирати као
пројекте високог приоритета.
510
Сам ASDE се у последње време од стране НАТО потискује у други план као
краткорочно решење, што је намера НАТО да се у региону изврши инсталација нових
интероперабилних радарски, комуникацијских и командно информационих система.
Запоставља се чињеница да се у целом региону једино на територији Р. Србије налазе
потпуно оперативне радарске станице које својим капацитетима омогућавају пружање
услуга ваздухопловима који лете у наведеној зони, чиме се избегава потреба инсталирања нових радара у осталим државама региона. Такође, имајући у виду увезаност
цивилних и војних капацитета у Р. Србији, уступање радарске слике другима, представља de facto размену података о ситуацији у ваздушном простору са једном од NATO
земаља, и поред тога што се у овом случају ради искључиво о цивилним питањима.
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За сваку област појединачно је потребно израдити засебне адекватне студије у којима би се детаљно размотрили сви неопходни чиниоци,
стандарди, рокови, ризици и предности, као и степен потребних издавајања за модернизацију, набавке и унапређење способности. За изградњу дела способности неопходно је издвојити одређена финансијска
средства, али треба узети у обзир да су та унапређења упоредо неопходна за јачање капацитета ВС за извршавање свих додељених мисија и
задатака, чиме су издвајања повратна и вишеструко корисна.

444

Глава V

ЦИВИЛНО-ВОЈНА САРАДЊА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЕУ
1. КОМПАТИБИЛНОСТ ЦВС У ЕУ И
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Цивилно-војна сарадња на нивоу ЕУ је оријентисана према операцијама ван територија чланица ЕУ и следи концепт ЦВС у НАТО. Кон
цепт ЦВС у ЕУ подразумева сарадњу и координацију између војних снага ЕУ и независних (који не припадају ЕУ) чиниоца цивилног окружења
(међународних организација, невладиних организација, локалних власти и становништва) у мултинационалним операцијама (у даљем тексту:
МнОп) под водством ЕУ.
Пoтребно је уочити да у ЕУ постоји и концепт цивилно-војне координације (Civil-Military Coordination − CMCO) који обухвата унутрашњу координацију војних и цивилних организација и ентитета који су
задужени за управљање кризама, а који заједно делују под руководством
Војног савета ЕУ.
Сигурно је да ће у операцијама под водством ЕУ цивилно-војна сарадња бити узимана у обзир и да ће имати улогу у свеукупној координацији унутар ЕУ система за управљање кризама, те да ће војне снаге
имати овлаштења и задатке да помогну цивилним организацијама ЕУ
у задацима подршке спољним организацијама или становништву.511
Штавише, сматра се да ће ЦВС бити централни елемент свих операција
које ће ЕУ изводити.512 Концепт цивилно-војне сарадње у Војсци Србије
такође у значајној мери следи модел ЦВС који се примењује у НАТО,
нарочито када се говори о тактици, техникама и процедурама, односно
извршном делу ЦВС513.
Цивилно-војна сарадња у ЕУ је регулисана у документу Савета Европске Уније „EU Concept for Civil - Мilitary Co-operation(CIMIC) for EU-led Military
Operations” са ознаком 11716/1/08, 11.07.2008. године.
512
Ehrhart, Hans-Georg: What model for CFSP?, Chaillot Papers 55, EUISS, 2002.
513
Сви страни партнери са којима је ВС сарађивала током развоја ЦВС у ВС су
из НАТО (САД, Данска, Италија, Мађарска, Словенија, Канада, Холандија, Шпанија,
Турска). На основу искустава из заједничког рада у мултинационалној операцији УН
у Републици Либан (UNIFIL) став о међусобној компатибилности је потврђен. Није
511
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2. РАЗЛИКЕ И НЕДОСТАЦИ
Основна разлика у концептима ЦВС у ЕУ и ВС је у томе да је ЦВС у
ВС предвиђена за реализацију у све три мисије ВС, односно да се ЦВС у
ВС реализује и на властитој територији, у операцијама514 и ван њих. Одређена примена ЦВС унутар националних територија постоји и у државама чланицама ЕУ, али се углавном ради о другачијем концептуалном
приступу, односно о интегрисању у национални систем за реаговање у
ванредним ситуацијама.
Што се тиче поделе улога у одговору на кризе у ЕУ је остварен веома
висок степен интеграције између војних и цивилних потенцијала. Извори из ЕУ��������������������������������������������������������������
, тај
������������������������������������������������������������
степен интеграције врло радо називају „цивилно-војна синергија”. Цивилно-војна сарадња је третирана као један од инструмената
за повећање ефикасности те синергије, поготово на оперативном нивоу.
Цивилно-војна синергија проистиче из Декларације о јачању капацитета коју је усвојио Европски савет децембра 2008. године. Промовисање
овакве синергије омогућује свеобухватан одговор и развој способности ЕУ у превенцији конфликта и управљању кризама. Овај концепт не
захтева увођење посебних структура и механизама већ о подстицању
сарадње и координације између војних и цивилних структура кад год
постоји могућност да ће заједничко деловање смањити трошкове и донети већи успех, односно, приступ решавању проблема учинити прагматичним.
Стварање групе експерата за реформу сектора безбедности пример
је заједничког цивилно-војног деловања. Наравно, осим заједничке употребе знања, синергија се односи и на заједнички развој технологије и
употребу постојећих капацитета у заједничку сврху.
Европски савет је идентификовао 13 подручја где би требалo да
постоји цивилно-војна синергија: стратешки и тактички транспорт,
логистичка подршка, комуникациони и информациони системи, медицинска подршка, безбедност и заштита снага, употреба свемирских капацитета, возила без људске посаде, систем складишта и централизован
било неразумевања између припадника ЦВС из контингента ВС који су сарађивали са
припадницима ЦВС из других контингената држава чланица НАТО (Италија и Ирска),
а у оквиру шпанског контингента припадници ЦВС ВС су се потпуно уклопили у рад
ЦВС мисије. Због чињенице да је ВС релативно самостално развијали функцију ЦВС,
у неким сегментима се показало да ВС има боље разумевање функције него партнери.
Овај став се у пракси потврдио у мисији UNIFIL, у којој су припадници ВС израђивали
радне процедуре за реализацију пројеката ЦВС које су одобрене од стране команданта
бригаде, а примењивале су се на нивоу целе мисије.
514
Под појмом операције се подразумевају и активности војске које се реализују
„ван касарни” као што су на пример вежбе.
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систем подршке, размена информација и обавештајних података, обука,
вежбе, међусобно повезивање процеса развоја војних и цивилних способности и научене лекције.
Процес постизања цивилно-војне синергије планиран је у две фазе:
− фаза 1: (јун-септембар 2010) анализа досадашњег рада у наведених 13 подручја (завршено октобра 2010. године)
− фаза 2: (децембар 2010−мај 2011. године) дефинисање конкретних активности које ће створити додатну вредност и развити
планове реализације за сваку од њих.
Са реализацијом активности се почело у лето 2011. године са различитим роковима за завршетак. О напретку се извештава Савет ЕУ за
политику и безбедност.
Актери у ЕУ који реализују ове задатке су: Високи представник
(координирa све војне и цивилне учеснике који раде на процесу достизања способности, тесној сарадњи са Комитетом за политику и безбедност), Европска служба за спољне активности (European External Action
Service која укључује Одељење за управљање и планирање у кризама Crisis management and planning department), војни штаб ЕУ (European
Union Military Staff), Одељење за цивилно планирање и реализацију
(Civilian planning and conduct capability department), Ситуациони центар
ЕУ (EU Situation Centre), одговарајуће ОЈ Генералног секретаријата Савета (Departments of the Council General Secretariat), Европска агенција
за одбрану (European Defence Agency) и Европска комисија (European
Commission).
Очекивани резултати су нове процедуре или концепти заједничке
или засебне употребе војних и цивилних ресурса, нови пакети обуке за
персонал који се упућује у операције ЕУ, заједничка логистичка подршка, боља интероперабилност између војних и цивилних корисника свемира, кориштење комбинованих процедура за израду научених лекција,
кохерентно извештавање о развоју способности.
Цивилно-војна синергија није настала напрасно или сама од себе.
Њој је претходио развој концепта цивилно-војне координације, одобрен
још 2003. године чији је првенствени циљ и очекивани резултат био развој „културе сарадње”515, а не неких посебних структура или механизама. Цивилно-војна координација је била предуслов за развој заједничког
и ефикасног одговора ЕУ на кризе и за сарадњу са спољним актерима.
Цивилно-војна синергија материјализована је у подели задатака на
остварењу заједничких циљева између војне и цивилне компоненте, по515
Council оf The European Union, Civil Military Co-ordination (CMCO), Brussels,
07.11. 2003. г
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знатих као Хелсиншки главни циљ (Helsinki Head Goal − HHG 2010), а
ради ојачавања способности за свеобухватни одговор на кризне ситуације, првенствено ван граница ЕУ.
У оквиру реализације HHG 2010, дефинисани су следећи цивилни
циљеви516:
−	да се окупи довољан број квалификованог и обученог персонала (посебно ради стандардизовања модула за обуку и ради
повезивања обуке са регрутовањем и ангажовањем);
−	да се развију адекватни носиоци мисија, флексибилније припремне мере, бољи механизми за опремање и снабдевање цивилних мисија – укључујући успостављање решења за стална
складишта за снабдевање;
−	имплементација припремних активности за цивилне мисије, у
складу са релевантним одредницама Уговора о Европској Унији;
−	побољшање процене утицаја имплементације научених лекција;
−	побољшање сарадње са трећим земљама и међународним организацијама.
За разлику од ЕУ, за Републику Србију се може рећи да је достигнути степен координације војног и цивилног сектора у одговору на кризе
далеко мањи. Она се огледа у нормативно-правном оквиру Закона о одбрани, Закона о Војсци Србије и Закона о ванредним ситуацијама.
Према Закону о одбрани, цивилно-војну сарадњу регулише начелник Генералштаба ВС (члан 19, став 2, алинеја 7), а цивилно-војне односе
уређује министарство одбране (чл 14, став 2, алинеја 18 Закона о одбрани и члан 18. став 1., алинеја 10 Закона о Војсци Србије). Такво законско
решење у пракси доводи до јасног разграничења између ЦВС и цивилновојних односа, а функционална линија цивилно-војне сарадње завршава се на нивоу Генералштаба чинећи комуникацију са институцијама и
организацијама ван МО и ВС отежаном.
Постоји и одређен степен неразумевања појмова ЦВС и цивилно-војних односа где се та два појма често поистовећују. Цивилно-војни односи
се најчешће поистовећују са цивилном контролом војске и на њих се утиче
преко правних норми које регулишу формални положај војске у одређеном
друштву. Поред тога, ЦВО се описују и кроз положај официрског кора у
друштву, њихов углед и утицај. Цивилно-војна сарадња представља интеракцију војне јединице у операцији и ван ње са цивилним окружењем. Цивилно-војна сарадња није директно повезана са ЦВО, али је сигурно одраз
цивилно-војних односа који одређују како и којим интензитетом и обимом
516
Council оf the European Union, Declaration On Strengthening Capabilities,
Brussels, 11.12.2008. г
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ће се реализовати ЦВС. Стога би функција ЦВС морала имати свој формални завршетак на нивоу министарства одбране како би се учинила ефикаснијом и како би се подстакло стварање „цивилно-војне синергије”.
У пракси, цивилно-војна координација (до синергије је још далеко)
се огледа у учешћу организација ван МО и ВС у заједничким вежбама
и у заједничком одговору на ванредне ситуације, али те активности не
обезбеђују континуитет сарадње и координације.
Искорак у правцу ангажовања цивилног персонала у војним активностима (првенствено у реализацији задатака из друге мисије ВС)
представља реализација циља партнерства Г3783 „Специјалисти цивилно-војне сарадње”. Реализација циља подразумева оформљавање базе
података за стручњаке из више подручја из система МО и ВС и из органа
државне управе и других организација.
Подручја њиховог ангажовања су:
−	Хуманитарна помоћ: особље специјализовано у областима везано за избеглице и расељена лица, основна животна питања,
медицинску заштиту и хуманитарне послове.
−	Област културолошких питања: особље специјализовано за
споменике, уметност, религију и језике.
−	Цивилна управа (јавни послови): особље специјализовано за
државну администрацију, право, образовање, здравство, безбедност и заштиту животне средине.
−	Цивилна инфраструктура: особље специјализовано за пренос
веза (Communications Transport), и области: телекомуникације;
транспорт и службе пружања прве помоћи.
−	Економија и трговина: особље специјализовано за економски развој, храну и пољопривреду, индустрију и трговину-размену добара.
Планирано је да циљ буде реализован до краја 2014. године. У непосредно наредном периоду планирано је да се реализују разговори са
органима државне управе за специјалисте из области пољопривреде
(Министарство пољопривреде), хитних служби (Министарство унутрашњих послова) и хуманитарне помоћи (Црвени крст Србије).

3. НОРМАТИВНО-ПРАВНА УРЕЂЕНОСТ
(ДОКТРИНА И СЛ.)
Цивилно-војна сарадња у Републици Србији уређена је Законом о
одбрани, Законом о Војсци Србије, Доктрином Војске, Доктрином операција и Доктрином цивилно-војне сарадње.
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У Европској Унији цивилно-војна сарадња је уређена Концептом цивилно-војне сарадње у војним операцијама под водством ЕУ (EU Concept
for Civil-Military Co-operation(CIMIC) for EU-led Military Operations) из
2009. године. Доктрина на коју се овај концепт ослања је доктрина ЦВС
која се примењује у НАТО-у. Тренутно је то публикација АЈП-9, али је
у току њена ревизија и очекује се издавање нове доктрине НАТО, која
ће бити нижег ранга. Ревизијом доктрине ЦВС се бави Центар за изузетност у Енсхедеу, Краљевина Холандија (СIMIC Center of Excellence,
бивша НАТО група ЦВС Север).

4. СНАГЕ И СРЕДСТВА ЦВС ЗА ЗБОП (БГ)
Стална структура ЦВС унутар ЕУ налази се на нивоу Војног штаба
ЕУ, док се за операције успоставља структура ЦВС која одговара концепту и потребама операције. Снаге за ЦВС у операцијама под водством ЕУ,
односно снаге које су опредељене за учешће у борбеним групама ЕУ су
из следећих држава:
− Аустрија: један ЦВС елемент (према аустријским изворима то је
група састава 22 припадника ЦВС – 8 официра и 14 подофицира.
− Италија: �������������������������������������������������
једна група ЦВС (ослоњена на Мултинационалну групу ЦВС у Мота ди ливенци, Италија – бивша група ЦВС Југ).517
− Португал: ЦВС елементи непрецизиране величине.
− Финска: једна чета ЦВС.

5. СНАГЕ ЦВС У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
У Војсци Србије тренутно постоји око 60 припадника ЦВС у сталним
органима ЦВС на свим нивоима (стратегијски, оперативни и тактички).
Од тог броја, на основу нивоа познавања енглеског језика, у задацима из
друге мисије Војске могуће је ангажовати око 15 припадника ЦВС. Проблем у функционисању ЦВС у ВС представља честа измена персонала.
Административни статуси органа ЦВС на оперативном и тактичком нивоу нису мотивишуће за припаднике ВС, тако да се искусни припадници
ВС кратко задржавају на дужностима ЦВС. Тиме се долази у колизију са
препоруком да дужности ЦВС обавља персонал са значајним професионалним и животним искуством.
У БГ под водством Италије опредељен је један вод ЦВС из Румунијe. Извор:
Штрбац Катарина, Митровић Мирослав и други: Искуства појединих држава из процеса приступа и чланства у ЕУ са аспекта безбедности и одбране, Институт за стратегијска истраживања, Београд, децембар 2011. године.
517
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Припадници ЦВС су оспособљени за:
−	успостављање и одржавање везе са чиниоцима цивилног
окружења,518
−	успостављање и рад у центрима ЦВС,
−	процену цивилног окружења,
−	саветовање команданту по питањима ЦВС,
− процес оперативног планирања,
−	реализацију пројеката ЦВС у Р. Србији и мултинационалним
операцијама.
Оспособљавање и обука за дужности ЦВС се реализује кроз курсирање у иностранству (тактички курсеви ЦВС у Турској и Италији, курсеви за специјалисте ЦВС у Холандији) и у Републици Србији (Основни
тактички курс у области цивилно-војне сарадње – национални курс, са
намером да уз помоћ страних партнера прерасте у регионални519.
Посебан вид обуке и оригинално решење развијено у ВС јесте рад
Канцеларија за ЦВС у 2.бр КоВ у Краљеву и 4.бр КоВ у Врању. Канцеларије за ЦВС су развијене у склопу Б9 бригада, а у њима се у двоседмичним
периодима обучава целокупни састав ЦВС у ВС према посебно одобреном програму. Поред набројаних капацитета и способности, потребно
је споменути могућност примене модела ЦВС у ВС у развоју ЦВС у ОС
Либана. Тренутно се у Републици Либан реализује пројекат УНДП чији
је циљ стварање механизама за изградњу поверења између различитих
друштвених група у Либану. Предвиђено је да један од алата за изградњу
поверења буде развијена ЦВС. Током ангажовања официра ЦВС ВС у
UNIFIL-у, модел ЦВС у ВС је представљен пред релевантним органима
УН и UNIFIL-а задуженим за реализацију пројекта и препознат је као
погодан за примену у реализацији пројекта. Након евентуалне реализације нашег учешћа у том програму, овај модел би се могао примењивати
и у другим мисијама, односно представљати својеврсну niche способност
за операције стабилизације и реконструкције под водством ЕУ.

Под цивилним окружењем подразумева се становништво, органи власти (администрација), међународне и невладине организације, привредни субјекти и религијске групе, покрети и појединци.
519
У сарадњи са Канадом и Холандијом, од 2008. године у ВС се одржава Регионални семинар о цивилно-војним односима и цивилно-војној сарадњи, који окупља
полазнике из Албаније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Украјине, Русије, а вероватно ће се у реализацију следећег семинара укључити и представници Јапана.
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ
Учешће снага одбране у мултинационалним операцијама и мисијама за управљање кризама које се спроводе под окриљем ЕУ један је од
могућих облика укључења Републике Србије у заједничку безбедносну и
одбрамбену политику Европске уније. Остали могући облици интеграције РС у ЗБОП ЕУ су:
1.	укључење система одбране Републике Србије у институцијалну
и политичко-војну димензију Европске уније;
2.	учешће у иницијативама за изградњу (војних и цивилних) одбрамбених способности ЕУ;
3.	учешће Војске Србије у снагама за брзо реаговање (борбеним
групама) ЕУ;
4.	учешће Жандармерије Министарства унутрашњих послова РС
у Европском жандармеријском корпусу и
5.	укључење Републике Србије у рад Европске одбрамбене агенције (EDA), коме би требало да претходи потписивање одговарајућег административног аранжмана.
Законодавни и стратегијски оквир за учешће снага одбране Републике Србије у операцијама управљања кризама под вођством ЕУ највећим
делом су заокружени и прва два припадника Војске Србије већ су упућена у мисије у Сомалији (EU NAVFOR, ATALANTA) и Уганди (EUTM).
За највећи број наведених облика сарадње, Република Србија не
мора чекати стицање статуса пуноправне чланице ЕУ, већ се у њих
може укључити као кандидат за пријем у чланство Уније. Као пример
таквог приступа, могуће је користити искуство Румуније која је већ у
претприступној фази определила значајне ресурсе за учешће у ЕБОП/
ЗБОП, као и искуства Норвешке, Турске, Украјине и Македоније, које
учествују у заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ, иако
нису чланице Европске уније.
Обим учешћа Републике Србије у заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ зависио би од нивоа њене амбиције, тренутних
и будућих материјалних могућности, те редоследа безбедносних приоритета на националном, регионалном и међународном нивоу.
Активно укључење Републике Србије у концепт ЗБОП може унапредити тренутне спољнополитичке позиције државе, позитивно утицати
на њен положај у општим и безбедносним међународним интеграцијама
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и допринети да у међународној заједници буде препозната као субјекат, а
не претежно објекат успостављања безбеднијег регионалног и глобалног
окружења. Истовремено, било би неодговорно, пристрасно и произвољно тврдити да би само учешће у заједничкој безбедносној и одбрамбеној
политици ЕУ, без додатног ослонца на кључне носиоце војне, политичке
и економске моћи, било довољан политички капитал који може осигурати да спољни партнери убудуће више уважавају виталне интересе
Републике Србије и пружају подршку њиховом остварењу. Немогуће
је гарантовати да би само услед учешћа у ЗБОП ЕУ витални интереси
Србије у региону и свету били приоритетно уважавани и штићени од
најзначајнијих чинилаца регионалне и глобалне безбедности, нарочито
када би (као у вези са питањем статуса Косова и Метохије или Републике
Српске) били супротстављени интересима најмоћнијих или држава које
су пре Србије постале чланице Европске уније, НАТО-а или обеју организација и у дужем временском периоду дају континуирани допринос
заједничким безбедносним аранжманима.
Проучавана искуства Словеније, Словачке, Аустрије, Румуније и Бугарске довела су до закључка да је већина тих земаља (иако су пуноправне Чланице ЕУ) знатно више снага определила за учешће у операцијама
под мандатом Уједињених нација и НАТО-а (нарочито у активностима
које су Сједињене Америчке Државе прогласиле својим прворазредним
интересима) него за војне Мисије ЕУ. По сличном обрасцу делује и нама
суседна Хрватска, која је постала чланица Уније јуна 2013. године. Осим
потребе за неговањем блиских односа са још увек најмоћнијом државом
света, битан фактор у оваквом опредељењу већег броја земаља представља и чињеница да за реализацију војних мисија у оквиру ЗБОП нису
предвиђени заједнички фондови финансирања, услед чега опремање,
обука, размештање и одржавање јединица у зони операција падају на терет држава из којих снаге потичу.
Извесно је да би учешће у мисијама ЗБОП ЕУ допринело уједначавању стандарда компонената сектора безбедности Републике Србије са
одговарајућим безбедносним структурама земаља чланица ЕУ. У току
експертских разговора које су (од јуна до децембра 2011. године) истраживачи Института за стратегијска истраживања Министарства одбране
Републике Србије водили са представницима делова система одбране
Аустрије, Румуније и Бугарске, задужених за међународну војну сарадњу, као и у писменим одговорима на њихове упитнике које су попуниле и вратиле надлежне целине министарстава одбране Словеније
и Румуније, свака од страна саговорница је (независно једна од друге)
потврдила да су елементи њеног система одбране (на тактичком нивоу)
обучавани и опремани за учешће у мисијама ЕУ по уједначеним стан456

дардима НАТО-а. Те стандарде су примењивале како земље чланице
НАТО-а, тако и Аустрија која је војно неутрална, али активно учествује
у програму „Партнерство за мир” (што је позиција упоредива са тренутним безбедносно-политичким статусом Србије).
Данас је знатно теже него пре годину дана (у време када су конципирани пројекат овог истраживања и хипотезе од којих се желело поћи)
одговорити на питање да ли би се учешће у мисијама ЗБОП ЕУ могло повољно одразити и на унутрашњу политичку стабилност Републике Србије, уколико би за резултат имало превазилажење или дугорочно „замрзавање” веома оштрих подела јавног мњења око питања евентуалног
будућег прикључења наше земље Северноатлантском савезу (НАТО).
Пре годину дана, нико од званичника Европске уније нити њених
најутицајнијих држава чланица није (макар отворено и јавно) поручивао грађанима и државним органима Србије да је услов за пријем у чланство Европске уније „Уређење односа са Косовом и Метохијом” (de facto,
па можда и de iure признање једнострано проглашене независности јужне покрајине), у циљу „стабилизације регионалне безбедности”. Докле
год није захтевано ново нарушавање територијалног интегритета Србије (за које нема гаранција да би представљало последњу границу апетита локалних сепаратистичких покрета и њихових спољних заштитника), могла је постојати рачуница према којој би се евидентно негативан
став грађана према атлантским интеграцијама и њихов готово плебисцитаран отпор учлањењу државе у НАТО можда могао амортизовати
учешћем у мање компромитованим и мање ризичним мисијама и операцијама Европске уније.
У прилог таквој рачуници ишла су и истраживања јавног мњења која
су показивала да је проценат подршке грађана Србије приступању Европској унији износио и до 60% анкетиране популације. Међутим, сукоби око
покушаја насилног успостављања косовске царине и полицијске контроле на административној линији између централне Србије и северног дела
Косова (у јулу 2011. године), пружени отпор српског становништва, као
и политички притисци који су потом вршени на власти Србије из најутицајнијих светских и европских престоница (да се укину институције
Републике Србије у општинама Косова и Метохије већински настањеним српским живљем и буду замењене установама под контролом владе
у Приштини), отворили су питање тренутног и будућег односа грађана
наше земље према европским интеграцијама и цени пријема у Европску
унију која се може сматрати прихватљивом. Услед свега претходно наведеног, на ово питање тренутно није могуће дати одговор који не би био
заснован на спекулацијама и субјективно заснованим проценама. Стога
сматрамо да ову тему треба оставити отвореном за будућа истраживања.
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Можемо констатовати да Србија има квалитетне војне, полицијске
и цивилне капацитете које може понудити Европској унији за учешће
у мултинационалним операцијама управљања кризама, али да ли ће до
њиховог ангажовања на терену заиста и доћи, зависиће од процене политичке и економске исплативости коју ће у наредним годинама морати
да изврше Влада и Народна скупштина, уз полагање рачуна јавности.
У комбинацији са геополитичким интересима регионалних и ванрегионалних чинилаца и евентуалним спољним интервенцијама, сепаратизам је дугорочни изазов који Србију може вратити у границе од пре 1878.
године или учинити да она насилно буде подвргнута протекторату страних сила, као наводни извор нестабилности и „неуспела држава” која
није у стању да пружи заштиту и једнака права свим својим грађанима.
Стога главни покретач евентуалне одлуке о масовнијем укључењу снага одбране Републике Србије у мултинационалне операције управљања
кризама, под вођством Уједињених нација, Европске уније или (евентуално) НАТО-а, у оквиру програма „Партнерство за мир” не треба да буде
алтруизам, него сопствени државни интерес. Интерес државе може се огледати у потреби да се она спољним партнерима докаже се као извозник
безбедности (уместо, као до сада, претежни корисник туђих безбедносних аранжмана) и заузврат добије снажне политичко-безбедносне гаранције да у догледној будућности ни једном сепаратистичком покрету који
би се могао активирати на њеној територији неће бити дат међународни
легитимитет, политичка ни материјална подршка најутицајнијих чинилаца регионалне и глобалне безбедности.
Истовремено, кроз набавке за потребе учешћа у заједничким безбедносним аранжманима и мултинационалним операцијама, Република
Србија би требало да тежи технолошкој модернизацији сопствених снага одбране и њиховом оспособљавању за успешно извршавање Уставом
прописаних задатака на сопственој територији, без изазивања безбедносне дилеме и подстицања неке будуће регионалне трке у наоружању.
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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ
Научноистраживачки пројекaт „Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији”, између осталог, научно оправдано залази у до сада у нашој литератури готово неистражене новије токове
безбедносних односа унутар Европске уније, али и односе ове организације са
континенталним и глобални окружењем. Све то, разуме се, најпре у координатном систему прекоатлантских односа САД–ЕУ, као и односа НАТО–ЕУ. Кад
је реч о стратешким спољнополитичким и безбедносним опредељењима Републике Србије, овако добијена научна и теоријска сазнања представљају незаобилазну полазну основу за боље разумевање процеса у „стварној стварности”
безбедносне збиље у свету након редефиниције самог концепта безбедности.
Овде се има у виду, пре свега, процес приступања Србије Европској
унији, што је до сада најшире подржан стратешки национални циљ.
Предложени пројекат, што се може видети и у понуђеном оквиру хипотеза, хипотетичким ставовима о предмету истраживања, као и у начину
истраживања, има пуну научну легитимност и заснованост.
Оригиналност предмета истраживања и теоријско-методолошког
приступа је несумњива: до сада је овај однос Србије и ЕУ остао занемарен подједнако и код практичара и код теоретичара спољне и безбедносне политике. Кад се говори о безбедности, највећа пажња усмеравана
је на односе Србије и НАТО; увидима једног оваквог истраживачког захвата попуњава се недопустива празнина уколико се инсистира на свеобухватном – холистичком погледу на нашу спољну и безбедносну политику. Тим пре што питање Косова и Метохије у процесу придруживања
Србије ЕУ има изражену неуралгичну садржину.
Имајући у виду укупан значај овог пројекта за српски народ и све
грађане Србије – научноистраживачки, друштвени, политички, стратешки, психолошко-идентитетски – звања, знање, стручност, опремљеност и углед великог броја предложених чланова истраживачког тима
представљају почетно јемство успеха научног подухвата „Безбедносни
и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији”.
Обазрива, промишљена, али доследна примена резултата овог истраживачког пројекта на делатну спољну и безбедносну политику искључује
ризике по стратешке националне и државне интересе Републике Србије.
Проф. др Драган Р. Симић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
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