
28 
 

UDC 
UDC 
UDC 

 
 

ХИБРИДНИ РАТ – НОВОСТ ИЛИ ИСТОРИЈА КОЈА СЕ ПОНАВЉА НОВИМ 
СРЕДСТВИМА 

 
Милован Р. Суботић* 

Институт за стратегијска истраживања,  
Универзитет oдбране 

 
Апстракт: Joш од краја Хладног рата траје полемика у научно-

истраживачким круговима о томе да ли се, и у којој мери, природа рата 
променила. Као својеврсан новум у уџбеницима и лексиконима који се баве 
безбедносним темама појављују се појмови као што су „нови ратови“, „хибридни 
ратови“ и слично. На овај начин именовани појмови по својој иницијалности 
упућују на очигледну и недвосмислену разлику између ратова некада и сада, те 
оних који ће се водити у будућности. Такође је приметно да су се у односу на ову 
тему искристалисале и тзв. две школе мишљења. Прва, радикално-
модернистичка која сматра да је сам појам „рат“ застарео, те да академски, а 
нарочито безбедносни апарат мора нужно у своја документа унети ову нову 
околност и прилагодити је савременом (другачијем) рату. Друга би се могла 
назвати традиционалистичком, и она промовише тезу да се карактер рата 
донекле променио, док је његова природа остала иста. Да ли је феномен тзв. 
хибридних ратова новум, или је реч о нечему што је пратилац, некад и суштина, и 
досадашњих сукоба? Какав је угао гледања оних који најчешће користе 
хибридност као начин етикетирања у међусобној реторици - великих сила 
данашњице САД (у ширем контексту Запада) и Руске Федерације? Да ли су 
информационе технологије једина неприкосновена спојка која хибридности даје 
карактеристику новума? Ово су нека од питања на које аргументовано покушава 
да одговори овај рад. 

___________________________________________________ 
Кључне речи: хибридни рат, специјални рат, безбедност, Запад, Русија, 

НАТО.  
 

ПОЈАМ ХИБРИДНОГ РАТА 
 

Током већег дела историје рат је био „посао ратника“, с тим да су у 
предмодерним друштвима сви људи у напону снаге били ратници (учесници 
ратова). Упоредо са развојем цивилизације ратници постају различити од 
„нератника“, што се дало уочити по одећи и особинама које су демонстрирали па 
су се као професија и врста разликовали од остатка друштва. У крајњем случају, 
ратници су били етнички различити од остатка популације, нпр. мамелучка 
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ропска војска у Египту1, или пак  јањичарске формације османлијских султана. У 
ужем смислу се може рећи да становништво није учествовало у рату, тј. да је 
„већина становништва била изолована и често незаинтересована за вођење 
рата“2. У многим европским ратовима у XVIII веку мањи део сељаштва је осећао 
последице због тога што је владајућа династичка породица била поражена у 
рату. Двадесети век се зато сматра веком великих промена, када су 
револуционари попут Мао Це-тунга развили појам „народни рат”. Они су у 
почетку деловали из позиције компаративне војне слабости. Да би се решила ова 
асиметрија, Мао и слични мислиоци трансформирали су људе из пасивних у 
активне учеснике рата. Резултат је био „рат међу људима”3.  

Иако многи стратешки аналитичари данашњице овако успостављено 
схватање рата сматрају нормалним, чињеница је да су последице оваквог 
перципирања проблема све видљивије. Шта је са осталим актерима у савременом 
безбедносном окружењу? Јесу ли транснационалне корпорације, медији, 
невладине организације, хакери (да не помињемо корпус недржавних актера 
угрожавања безбедности) активни учесници савремених ратова? Према Мецу 
(Metz) “сви они јако утичу на подстицање, напредак и решавање рата, па зашто 
их онда не би сматрали учесницима рата“4.  

Иако, у виду ове кованице, постоји већ известан број година, појам 
„хибридни рат“ је суштински ухватио корена тек 2014. године, везујући се 
понајвише за сукобе у Украјини. Одједном, а све више и у различитим приликама, 
овај термин почели су да користе политички лидери, војни експерти и медији, 
као и они који би да  покажу да се природа рата мења на важан и, по правилу, 
тајанствен начин. У том смислу, често се може чути становиште како је рат 
прошао кроз дубоку трансформацију, да је некада то просто била борба војске 
против војске, али је сада рат хибрид војне и других облика моћи и силе.  

Премда је реч о релативно новом појму, његово дефинисање је често 
конфузно, непрецизно и оставља бројне дилеме. Кључна дилема свакако јесте 
колико појам хибридног рата стварно представља новину у начину 
практиковања рата и, ако јесте, шта представља његово суштинско одређење 
које га разликује од других облика ратовања. Чини се да и површна анализа овог 
појма упућује да је извесно да он не означава посебну и нову врсту ратовања већ 
подразумева комбинацију конвенционалних и неконвенционалних модалитета 
ратова. 

Често имамо прилике чути да је хибридно ратовање само још један нови 
термин који ублажава звучност старог термина „специјални рат“ који су у војни 
вокабулар и праксу увели Американци у време Хладног рата. Према 
југословенском Војном лексикону „специјални рат представља скуп 
организованих и координираних политичких, дипломатских, економских, 
психолошко-пропагандних, обавештајно-субверзивних, терористичких, а често и 

                                                           
1 Мамелуци или Мамлуци били су исламизовани робови-војници који су служили муслиманске 
калифе и султане династије Ајубида током средњег века. Сакупљани су као “данак у крви“, а 
временом су се претворили у веома моћну војну касту и више пута су отимали власт, као на пример у 
Египту, где су владали уМамелучком султанату  (1250-1517. г.). 
2 Ivica Mandić: „Definiranje rata za 21. stoljeće“, Polemos 19 (2016.) 1: 77-87, стр. 77. 
3 Rupert Smith, “The Utility of Force: The Art of War in the Modern World”, New York: Alfred Knopf. 2007. 
str. 3. 
4 Steven  Metz , “Rethinking Insurgency”. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 
Forbes Ave, Carlisle, PA 17013-5244, 2007. 
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војних акција и поступака”5. Овако постављене ствари сугеришу да велике силе 
користе своје ресурсе да наметну свој интерес, док се мале и економски и војно 
инфериорне земље труде да прате тај манир, али у малом формату и 
лимитираним ресурсима, што је иницијално тачно, али и делом погрешно. 
Наиме, оно што бисмо данас могли назвати хибридним ратовањем није само 
специјалност великих играча. „Јако добро су га свладали, условно речено, и мали 
играчи који нису довољно јаки за конвенционални сукоб с великом силом или им 
не одговара такав сукоб. Најбољи пример је ИСИС који комбинује терористичке 
нападе на подручју свог деловања и на Западу с јаком пропагандном делатношћу 
на друштвеним мрежама и конвенционалном војном окупацијом дела Сирије и 
Ирака“6. Према обрасцу да највећи играчи имају највећу корист од хибридности 
рата, закључили би да је „у поређењу с НАТО-ом и САД, и Русија мали играч, 
барем према издвајањима за обрану јер успева издвојити за војску колико и 
Велика Британија на годишњем нивоу“.7 Према Турчалу (Sead Turčalo), 
професору сарајевског Факултета политичких наука, хибридни рат јесте нови 
појам, али „у чијем садржају постоје и неки елементи присутни кроз хисторију 
цијелог ратовања“8. Оно што се, по њему, променило јесте његов опсег, имајући у 
виду развој нових технологија тако да је тај тип ратовања постао изузетно 
иновативан. Поједностављено, „хибридно ратовање“ представља комбинацију 
војних и невојних акција, које укључују коришћење специјалних снага, 
парамилитарних трупа, организованих криминалних група, сајбер напада, 
економских притисака, дипломатских активности, терористичких акција, 
психолошких операција и медијског дезинформисања“9 Истина је свакао да у XXI 
веку рат не мора почети оружаним нападом, већ најчешће низом непријатељских 
активности осмишљених како би ослабиле противника. Стратешки футуристи су 
спекулисали како то може бити „компјутерски напад из неидентификованог 
извора, пројектована економска криза или чак пандемија“10. 

Такође, хибридност рату даје ту форму неквенционалности која је само 
пречица ка озбиљнијој виоленцији сукоба. Без ограничавајућег етичког/правног 
оквира, насиље може прерасти у варварство. Формалног проглашења ратног 
стања нема, а у сукобима тога типа неретко нема ни мировног споразума јер 
ништа не лимитира почетак и крај рата. Као резултат тога, сукоби прелазе у 
варварство, нарочито за „неборце“. У ратовима у којима су држава и влада 
поражене стране, и на тај начин уништене, не може се формализовати прелаз из 
рата у мир. Примери укључују „жидовско освајање Израела и Александрово 
освајања Перзије. У таквим случајевима једино ограничење насиља била је воља 
победничке стране“11. 

                                                           
5 Група аутора, Војни лексикон, ВИЗ, Београд, 1981. 
6 Mladen Obrenović, „Preuzima li Rusija primat u hibridnom ratovanju“, Aljazzera Balkans, 10. decembar 
2016, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/preuzima-li-rusija-primat-u-hibridnom-ratovanju, 30/05/2018. 
7 Исто. 
8 Turčalo Sead, u: Mladen Obrenović, „Preuzima li Rusija primat u hibridnom ratovanju“, Aljazzera Balkans, 
10. decembar 2016, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/preuzima-li-rusija-primat-u-hibridnom-ratovanju, 
30/05/2018.  
9 Mladen  Obrenović, „Preuzima li Rusija primat u hibridnom ratovanju“, Aljazzera Balkans, 10. decembar 
2016, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/preuzima-li-rusija-primat-u-hibridnom-ratovanju, 30/05/2018. 
9 Исто. 
10 Ivica Mandić: Definiranje rata za 21. stoljeće, Polemos 19 (2016.) 1: 77-87, стр. 80. 
11 Према: Metz, Steven and  Cuccia, Pilip, “2010 SSI Annual Strategy Conference Report: Defining War for the 
21st Century”, Strategic Studies Istitute (SSI) Annual Strategy Conference Report, 2011, 88 str. (2). 
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Теорија да хибридни рат представља нешто ново је дубоко неисторијска. 
Да у претходним одређењима хибридног рата нису споменути сајбер напади, овај 
наратив  би се могао применити на практично сваки рат икад вођен. Рат је ретко, 
ако икада уопште, био ствар искључиво војне силе. „Политички и идеолошки 
конфликт“, „обавештајни агенти“, „проксији и сурогати“ и „економско 
застрашивање“ су, на овај или онај начин, пратили ратове вековима. Чак и 
тврдња да су неконвенционални елементи рата постали важнији од 
традиционалне борбе тешко да је нова. Мартин ван Кревелд (Martin van Creveld) 
је изнео ову тврдњу у књизи „Трансформација рата“12 пре више од двадесет 
година. На сличном становишту стоји и Линд (William S. Lind) у његовој теорији 
„Рат четврте генерације“13, где истиче да хибридни карактер рата постоји 
најмање толико дуго. И пре тога су хладноратовске теорије герилског ратовања, 
побуне и борбе против побуњеника истицале да је оружана борба само један 
аспект шире друштвено-економско-политичке борбе. Чак и раније, Клаузевиц 
није  говорио само о рату и војсци, већ и о владама и народу, док је Сун Цу Ву још 
у Старом веку опширно писао о тајним агентима и важности одржавања подршке 
народа. 

Балинт Сомкути (Bálint Somkuti), мађарски аналитичар који се још у 
својој докторској дисертацији бавио темом хибридног ратовања, тврди да је овај 
облик ратовања стар колико и сама историја. Као пример наводи доба турске 
окупације у Мађарској. Тада су се и у дужим периодима мира често догађали 
мањи и већи напади и борбе. Хибридни рат може значити и да „јача страна“ јасно 
победи у војном сукобу, али изгуби пропагандни рат. Хибридни рат могу 
провоцирати и међународне криминалне мреже (колумбијски нарко картели), 
међународне терористичке организације (Ал-Каида и Исламска држава) или 
капиталистички „картели“ модерног времена. То је, по Сомкутију, већ ратовање 
где можда неће бити ниједног пуцња, а штете које настану могу се мерити 
штетама од класичног рата.14 

Овај аналитичар могућност за сличне ратове види тамо где је слаба 
централна власт и није довољно јак јединствени национални идентитет. Једини 
начин превенције је добро управљање земљом. Иначе такав хибридни рат може 
трајати и десетинама година. Као пример савременог хибридног ратовања он 
наводи тотални пропагандни рат у Украјинском конфликту. Користе се сва 
средства обмањивања, медији су пуни кривотворина. Становништво се 
бомбардује теоријама завере, гласинама. Оне често долазе из иностранства, а 
свако верује коме жели, што омогућава истовремено постојање двају потпуно 
логичних, иако међусобно потпуно супротстављених прича.15 Исти аутор такође 
истиче да су дисолутивни токови који су довели до крвавог распада СФРЈ имали 
хибридни карактер, а ми се можемо надовезати да је и НАТО агресија из 1999. 
године, бар према оваквим тумачењима, у ствари био рат са свим битним 
карактеристикама хибридног (прим. М.С.). 

 
 
 

                                                           
12 Martin van Kreveld, Transformacija rata, Službeni glasnik i Fakultet Bezbednosti,  Beograd, 2010. 
13 William S. Lind, Gregory A. Thiele, 4th Generation Warfare Handbook, Kindle Edition, Castalia House, 2016. 
14 Resperger István , Somkuti Bálint: “Hybrid warfare or the ever changing face of war”, in: Defence Rewiew: 
The Central Journal of the Hungarian Defence Forces,  1: pp. 71- 77. (2016) 
15 Исто. 

https://www.amazon.com/William-S.-Lind/e/B001KCMG6S/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/William-S.-Lind/e/B001KCMG6S/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Gregory+A.+Thiele&search-alias=digital-text&field-author=Gregory+A.+Thiele&sort=relevancerank
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ЗАПАДНИ ПОГЛЕД НА ХИБРИДНО РАТОВАЊЕ 
 

На ову проблематику НАТО гледа као на претњу коју представља било 
који тренутни или потенцијални противник, укључујући државе, не-државе и 
терористе, са могућношћу, било демонстрираном или вероватном, да 
истовремено користе конвенционална и неконвенционална средстава 
адаптивно, у остваривању својих циљева.16 Према Њусону (Robert А. Newson), 
хибридни рат се може дефинисати као: „Комбинација конвенционалних, 
неправилних, и асиметричних средстава,  и доследна манипулација политичког и 
идеолошког сукоба, а која може укључити комбинацију специјалних операција и 
конвенционалних војних снага; обавештајних агената; политичких провокатора; 
представника медија; економског застрашивања; сајбер напада; и проксија и 
сурогата, паравојски, терориста и криминалних елемената“17.  

На сличан начин и бројни теоретичари, пре свега, на Западу, наглашавају 
да хибридни рат представља комбинацију јавних и тајних операција, како 
политичког и економских карактера, информативних операција и пропаганде, 
субверзивних и сајбер напада, тако и војну подршку таквим активностима и 
употребу специјалних снага. Другим речима, хибридни рат се описује као 
комбинација војних и цивилних инструмената који често почивају на снажној 
интернационалној умрежености, што додатно замагљује разликовања између 
рата и не рата, као и одређење овог феномена у времену. 

Ипак, са сигурношћу можемо устврдити да се као егземплар хибридног 
рата данашњице, за стратегијске расправе у западној стручној јавности, 
представљају активности које Русија примењује у сукобима у Украјини. Наравно, 
хибридни рат представљају и све оне активности које противничке стране 
користе или су користиле у сукобу са америчким и НАТО снагама у Авганистану 
и Ираку. Ово нарочито треба имати у виду у контексту погледа савремених 
исламистичких покрета оличених у „отвореном сукобу са западном 
цивилизацијом“18. Отуда разумевање хибридног рата у америчком дискурсу има 
фокус на војне противнике који могу да користе конвенционалне и 
неконвенционалне инструменте, регуларне и нерегуларне инструменте, тајна и 
јавна средства, као и да ангажују  регуларне и нерегуларне актере с циљем да 
угрозе западну конвенционалну супериорност.  

У књизи „Будућност моћи“, Џозефа С. Наја (Joseph Nye)19, човека огромног 
теоријског утицаја и практичног политичког искуства, на провокативан и 
аналитичан начин говори се о структурама моћи у савременом свету, о врстама 
моћи од војне и економске до меке и паметне моћи, а нарочито о игри моћи у 
односу САД, Кине, ЕУ, Русије, БРИКС.20 Један извештај истраживачке куће РАНД 

                                                           
16 Prema: Dr. Patrick J. Cullen, Erik Reichborn-Kjennerud, „Understanding Hybrid Warfare - A Multinational 
Capability Development Campaign project”, Front cover images are © Crown copyright/MOD 2017 and © 
Shutterstock. 
17 Newson, Robert A. „Counter-Unconventional Warfare Is the Way of the Future. How Can We Get There?“ In 
Janine Davidson Blogspot: Defense in Depth. October 23 2014. http:// 
blogs.cfr.org/davidson/2014/10/23/counter-unconventional-warfare-is-the-way-of-thefuture-how-can-we-
get-there/. 
18 Милован Суботић, Екстремизам под окриљем религије, Медија центар „Одбрана“ и Институт за 
стратегијска истраживања, Београд 2015. стр. 108. 
19 Харвардски професор, саветник неколико америчких администрација и творац чувеног концепта 
„меке моћи“. 
20  Више у: Džozef S. Naj, Budućnost moći, Arhipelag Beograd, 2012. 
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(RAND)21, на коју се Нај позива, закључује да „највећа слабост у борби против 
исламских побуњеника није ватрена моћ САД, већ неспособност и нелегитимност 
самих режима који би требало да буду алтернатива верској тиранији“. Поврх 
тога, досадашња постигнућа противгерилских похода су помешана. Премда груба 
и непрецизна, једна процена тврди да је „вероватноћа њиховог успеха, 
емпиријски, 50 одсто“. Истраживање РАНД-а наводи да је стопа успеха осам од 
тридесет случајева решених почев од 1979, тј. ближе 25 одсто. Као што каже 
један војни критичар, нови приручник за противгерилску борбу је „написан тако 
убедљиво, има тако јасне циљеве, да у њему немогуће изгледа могуће“. А један од 
његових заговорника закључује да је „противгерилска борба уопштено гледано 
игра коју треба да избегавамо где год је могуће... Треба да избегавамо такве 
интервенције где год је могуће, напросто зато што су трошкови толико високи а 
корист тако непоуздана.“22 

Наравно, герилска побуна није једина војна претња коју планери треба да 
узму у обзир. Међудржавни сукоби нису потпуно нестали, а мешовите (хибридне) 
верзије ратовања и даље представљају проблем. Као што је о стратешком 
планирању рекла подсекретарка за одбрану задужена за развојну политику: 
„Мислим да је мешовитост главна одређујућа особина. Традиционалне, чисте 
категорије - то су типови који, заправо, више не одговарају стварности“23 
Пентагонов „Четворогодишњи извештај о прегледу одбране“, поднет 2010. 
године,  подвукао је значај поморског пиратства, међународног криминала, 
транснационалног тероризма, природних катастрофа, и међудржавних ратова 
као претњи националној безбедности. А планери Војске САД су у припреми своје 
кључне доктрине умањили значај вере у технологију, линеарног планирања и 
централизације. Уместо тога, они су нагласили претпоставке о неизвесности, 
децентрализацији, као и читавом спектру сукоба. По речима генерала 
Мекмастера (Herbert Raymond McMaster)24, нова доктрина изричито одбацује 
„веру у то да је технолошка способност суштински подигла маглу рата... и у то да 
развој ових технолошких способности може заменити традиционалне елементе 
војне моћи, борбене моћи, нарочито на копну“.25 То очигледно више него икад 
раније усложњава задатак одлучивања о томе како обучавати снаге и улагати 
ограничена средства у војни буџет. 

Сведоци смо да данас, с почетка XXI века, „насилни недржавни актери 
преузимају дуго чувани примат државе као најдоминантнијег, а у одређеним 
временским епохама и јединог, актера безбедности”26. На опасности по мир и 
стабилност у свету које са собом носе активности недржавних и 

                                                           
21 The RAND Corporation is a research organization that develops solutions to public policy challenges to 
help make communities throughout the world safer and more secure, healthier and more prosperous 
(https://www.rand.org/about.html). 
22  Hibridni ratovi će opstati, „Danas“, 4. april 2013, dostupno na https://www.danas.rs/drustvo/hibridni-
ratovi-ce-opstati/. 
23 Исто. 
24 Мекмастер, спада у високо цењене војне тактичаре, и сматра се једним од водећих интелектуалаца 
америчке војске, за којег се први пут чуло када је жестоко критиковао „Здружени штаб“ због начина 
вођења Вијетнамског рата, а касније је критиковао и начин на који је администрација председника 
Џорџа Буша Млађег кренула у рат у Ираку. У периоду од марта 2017. па до пензионисања (март 2018.) 
обављао је дужност саветника за националну безбедност Беле куће. 
25 Hibridni ratovi će opstati, „Danas“, 4. april 2013, dostupno na: https://www.danas.rs/drustvo/hibridni-
ratovi-ce-opstati/ 
26 Миленковић, М., Суботић, М., „Насилни недржавни актери и позиција Србије“, Српска политичка 
мисао бр. 3/2017, Институт за политичке студије; Београд,  (55-70), стр. 55. 
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транснационалних актера, а који чине важан део спектра активности  у 
америчком разумевању хибридног рата указао је и Барак Обама примајући 
Нобелову награду 2009: „Ми морамо на самом почетку прихватити тешку истину 
да за нашег живота нећемо искоренити насилне сукобе. Биће прилика у којима 
ће нације - делујући самостално или заједнички - сматрати да је употреба силе не 
само неопходна већ и морално оправдана.“27 Чак и ако је изглед употребе силе 
или претње силом међу државама мање вероватан у двадесет првом веку него у 
ранијим временима, она ће задржати висок учинак. Поврх тога, чак и ако борба 
међу државама и грађански ратови полако нестају, они ће се извесно наставити 
међу недржавним, транснационалним и побуњеничким групама или између 
држава и таквих група. Хибридни ратови и „ратови међу народом“ ће истрајати. 
Способност да се бори и присили, заштити и помогне остаће важна чак и ако 
ратови међу државама буду све ређи.28 

Све ово нас недвосмислено води ка једном ширем закључку о улози војне 
моћи у светској политици, а која се односи на друго лице моћи - постављање 
агенде. Војна сила ће и о(п)стајати важна, као незаобилазан пратилац приликом 
структурисања светске политике. Иако постоје теоретичари који тврде да војна 
моћ није више крајње мерило с којим треба упоређивати све остале облике 
спољне политике, чињеница да она није увек довољна да би се решила одређена 
ситуација, никако не значи да је изгубила сву своју корист. Иако има више 
ситуација и контекста где ју је тешко употребити, војна сила остаје витални 
извор моћи у овом веку зато што њено присуство у сва четири модалитета 
структурише очекивања и уобличава политичку рачуницу актера. Тржишта и 
економска моћ почивају на политичким оквирима. У хаотичним условима велике 
неизвесности тржишта пропадају. Политички оквири почивају на нормама и 
институцијама, али и на управљању моћи принуде. Добро уређена савремена 
држава дефинише се у смислу монопола на легитимну употребу силе, а то 
омогућава домаћим тржиштима да функционишу. На међународном плану, где је 
поредак слабији, заостале бриге око употребе силе за принуду, чак и ако је мало 
вероватна, могу имати значајан учинак. Војна сила пружа оквир (заједно с 
одређеним пратећим нормама, институцијама и односима) који помаже да се 
створи минималан степен поретка. Метафорички, војна моћ пружа степен 
безбедности који за поредак значи исто што и кисеоник за дисање: слабо 
примећен док не настане оскудица.29 Кад се то догоди, његово одсуство 
доминира над свим другим. У том смислу, улога војне моћи у структурисању 
светске политике наставиће се несумњиво и у двадесет првом веку. „Војна моћ 
неће имати исту корист за државе коју је имала у деветнаестом и двадесетом 
веку, али ће остати кључна компонента моћи у светској политици“30. 

Значај способности америчке оружане силе да се супротстави 
активностима које обухвата појам хибридног рата огледа се и у чињеници да је 
она предмет пажње „Националне војне стратегије САД“ која је публикована 2015. 

                                                           
27 Hibridni ratovi će opstati, „Danas“, 4. april 2013, dostupno na: https://www.danas.rs/drustvo/hibridni-
ratovi-ce-opstati/ 
28 Исто. 
29 Према: Džozef S. Naj, Budućnost moći, Arhipelag Beograd, 2012 
30 Hibridni ratovi će opstati, „Danas“, 4. april 2013, dostupno na: https://www.danas.rs/drustvo/hibridni-
ratovi-ce-opstati/ 
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године.31 Наиме, у  наведеном документу, у делу где се анализира актуелно војно 
окружење, наглашава се да хибридно ратовање практикују насилне 
екстремистичке организације које своје деловање заснивају на доступним 
технологијама и екстремистичким идеологијама, али и активности Русије у вези 
са Кримом. Углавном тај појам подразумева преклапање насиља државних и 
недржавних актера у просторима где постоји конфликт, примарно 
подразумевајући мешавину техника, способности и ресурса. Када је реч о руском 
деловању, наглашава се да се хибридно ратовање састоји од активности војних 
снага који преузимају недржавни идентитет, док је код деловања Исламске 
државе, реч о заосталој комбинацији војних способности. Документ наглашава да 
хибридни конфликти такође могу да обухвате заједничко деловање државних и 
недржавних актера и они као такви могу да погодују порaсту конфузије, да 
отежају процес доношења одлуке и да отежају координацију. Национална војна 
стратегија САД наглашава да ће ова форма конфликата сасвим сигурно 
наставити да се практикује и у будућности.32   

Иако Доктрина оружаних снага САД, која је усвојена у марту 2013. године, 
не разматра појам Хибридног рата, несумњиво наведени документ значајну 
пажњу посвећује неким садржајима хибридног ратовања у делу у коме се 
разматра Нерегуларни рат. Наглашавајући да Нерегуларни рат, пре свега 
подразумева сукоб државних и недржавних актера који се одвија изван 
Вестфалског контекста. Међутим, Нерегуларни рат подразумева широк спектар 
војних и других инструмената, као што су, дипломатски, информативни и 
економски садржаји, који сви скупа треба да еродирају моћ противника.  

Говорећи о тзв. западном виђењу хибридних ратова, не може се заобићи 
њихов главни протагониста – НАТО. Судећи према медијским извештајима, НАТО 
се свим силама труди да „хитно” делује, а на томе је посебно инсистирао највиши 
амерички цивилни званичник алијансе, тадашњи33 заменик генералног 
секретара Вершбоу (Alexander Vershbow). Он је приликом посете Летонији 2015. 
године, изјавио да „љута, ревизионистичка Русија” настоји да поврати утицај у 
Европи, између осталог поново силом цртајући границе како би остварила своје 
циљеве, те да је под Путином Русија развила „нови облик хибридног ратовања, 
комбинујући војно застрашивање, прикривене интервенције, тајно достављање 
оружја и оружаних система, економско уцењивање, дипломатску дволичност и 
медијске манипулације с отвореним дезинформисањем”.34 По његовим речима 
одговор НАТО-а и Европске уније на сличне претње треба да обухвата и „тврде” и 
„меке” инструменте борбе који се међусобно допуњују.  

                                                           
31 Истина, у најновијој Стратегији из децембра 2017. године, „међудржавно стратешко супарништво, 
а не тероризам и остале асиметричне претње, виђене су као основна брига у сфери националне 
безбедности САД. Кина је окарактерисана као „стратешки конкурент који користи предаторску 
економску тактику за претње суседима и бави се милитаризацијом у Јужнокинеском мору“, док је 
„Русија нарушила границе суседних држава и користи право вета у одлукама својих суседа у области 
економије, дипломатије и безбедности“. Према: „Нова америчка војна стратегија – замењен редослед 
главних непријатеља“, Sputnik Србија, 19. јануар 2018. 
32 Исто. 
33 Дужност заменика генералног секретара НАТО-а Вершбоу је обављао у периоду 2012-2016. На тој 
дужности га је октобра 2016. године заменила Роуз Готемелер, до тада подсекретар за контролу 
наоружања и међународну безбедност САД. 
34 ESDP and NATO: better cooperation in view of the new security challenges, Speech by NATO Deputy 
Secretary General Ambassador Alexander Vershbow at the Interparliamentary Conference on CFSP/CSDP, 
Riga, Latvia, 5 March 2015. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117919.htm 
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Стратегија националне безбедности Русије не разматра појам хибридног 
рата, међутим у дефинисању инструмената за заштиту националне безбедности 
набраја се широк спектар невојних активности и невојних актера који могу да 
имају значајну позицију на унапређењу ефеката деловања аутентичних војних 
капацитета. Тако се снаге и средства за обезбеђивање националне безбедности 
концентришу у сферама унутрашње политике, економије, у социјалној сфери, 
науци и образовању, у међународној, духовној, информационој, војној, 
одбрамбено-индустријској и еколошкој сфери, као и у области друштвене 
безбедности. Генералштаб оружаних снага Руске Федерације окарактерисао је 
хибридне ратове као главни вид међународних конфликата и оптужио САД за 
вођење таквог рата против Русије. „Руска реч” сазнаје у ком значењу се користи 
израз „хибридни ратови” и у којој мери Русија може да им се супротстави.35 

Један од кључних инструмената за борбу против хибридних ратова у 
Русији је Национални центар за управљање одбраном, основан 2014. године. То је 
у квалитативном смислу фактички нови инструмент за мониторинг, свестрану 
анализу и оперативно деловање у евентуалној опасности по националну 
безбедност. У случају ратне опасности руководство земље, укључујући различите 
институције власти, може да координира свој рад заједно са војним врхом и 
другим оружаним службама у згради Националног центра за управљање 
одбраном. Раније такав ниво координације није био могућ. 

Софтвер који поседује Центар омогућава да се моделира развој сваке 
кризне ситуације, као и варијанте њеног решавања, да се све те околности 
разматрају са становишта безбедности и да се одреди представљају ли оне 
опасност по Русију. 

На округлом столу под називом „Хибридни ратови 21. века” одржаном у 
јануару 2015. године на Војном универзитету, где су учествовали представници 
војске, полиције и других ресора, Александар Бартош36, је објаснио појам 
хибридне опасности рекавши да овај израз обухвата широк дијапазон 
непријатељски настројених околности и намера, као што су сајбер-ратовање, 
сценарији асиметричних конфликата ниског интензитета, глобални тероризам, 
пиратство, илегална имиграција, корупција, етнички и верски конфликти, 
демографски изазови, транснационални организовани криминал, проблеми 
глобализације и ширење оружја за масовно уништење. 

Нова врста претњи одавно забрињава руске војне кругове. Процењује се 
да се новим облицима ратовања у Русији посвећује далеко већа пажња откако је 
Сергеј Шојгу постао министар одбране. Између осталог, припремљен је и програм 
комплексног супротстављања спољним претњама. Средином октобра 2014. 
године информативна служба Министарства одбране обнародовала је мишљење 
Сергеја Шојгуа о спољним претњама и могућем конфликту са НАТО пактом: 
„Данас у свету не постоји ниједно жариште напетости у коме нису присутни 
амерички војници. Штавише, у тим регионима наступа прави крвави хаос када 
Американци заврше своју мисију промовисања демократије. Примери су 
познати: Ирак, Либија, Авганистан, а сада и Сирија. Чак ни трагични догађаји у 

                                                           
35 Денис Кунгуров, „Русија се спрема за хибридни рат са Западом“, Russia Beyond Србија,  May 4, 2015. 
36 Директор Информационог центра за питања међународне безбедности при Московском државном 
лингвистичком универзитету. 
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Украјини нису прошли без отвореног инструисања од стране представника 
оперативне групе централне команде армије САД”. 

Руски аналитичари наглашавају да се приликом вођења хибридног рата 
најпре  користи такозвани медијски напад који може трајати 5-10 година. У тој 
фази се у земљи која је нападнута формира политичка опозиција коју чини 
омладина оријентисана на западне вредности. Затим се врши спољни притисак 
помоћу економских инструмената. Тако се припрема терен за „обојену” 
револуцију и смену режима. По правилу су војне методе сведене на минимум или 
се реализују у виду напада са дистанце без коришћења копнене војске.  

Наглашава се да је развој нове стратегије вођења ратова уједно и нова 
прекретница у историји човечанства. Сада стратегију вођења рата припремају 
политичари и економисти, а не војни стручњаци. Земља која примењује 
хибридни рат трпи минималну штету, а после извесног времена нема више ни 
финансијске губитке јер све трошкове пребацује на земљу која је нападнута, а уз 
то чува животе својих војника, што јој омогућава да избегне социјалне протесте 
попут оних за време рата у Вијетнаму. 

„Ако се узму у обзир три аспекта вођења хибридног рата – економски, 
медијски и војни – онда је Русија спремна да се супротстави само у два правца”37, 
каже за „Руску реч” независни војни експерт и аналитичар, пуковник у пензији, 
Михаил Тимошенко. „Нас је у економском смислу тешко сломити, јер имамо 
велико искуство преживљавања у тешким условима, стечено у совјетском 
периоду, када је блокада била неупоредиво већа. У војном смислу Русија се 
такође прилагодила савременим условима и кадра је да решава локалне 
проблематичне ситуације на подручјима дуж својих граница. И даље је ефикасан 
нуклеарни штит и ефикасне су савремене ракете које носе бојеве главе. Слаба 
карика у хибридном рату је медијска логистика. Тај заостатак смо наследили из 
периода СССР-а. Ту долази до изражаја и језичка баријера. Цео свет говори 
енглески и све је мање земаља које говоре руски. У условима раста улоге 
друштвених мрежа Запад, тј. НАТО пакт, има очигледну предност. Међутим, с 
обзиром да медијски простор често зависи од економског, онда се може рећи да 
ће заштићеност Русије зависити од успеха у развоју наше економије”38.  

Као што се НАТО бранио током Хладног рата, Русија данас као средство 
одвраћања користи врло моћан нуклеарни арсенал, јер су супарничке оружане 
снаге бројније и имају вишеструко већи војни буџет од Москве, што раније није 
био случај. Бројчано инфериорније, руске су оружане снаге ипак друга војна сила 
на планети и развиле су високе технологије, дајући приоритет ка дугорочној 
оптимизацији трошкова и повећању употребљивости свог одбрамбеног 
система.39 

Судећи према резултатима на овом плану које Русија у последње време 
има, очигледно је да се проблему приступило на нарочито озбиљан, доктринаран 
начин. Може се рећи да је за руске оружане снаге је кључно разумевање једног од 
водећих политичких и војних лидера у Москви, генерала Валерија Герасимова, по 
којем је нова доктрина руске војске и добила име. Разрадио ју је фебруара 2013. 

                                                           
37 Денис Кунгуров, „Русија се спрема за хибридни рат са Западом“, Russia Beyond Србија,  May 4, 2015. 
38 Исто. 
39 N. Babić, „Hibridni rat nije ništa novo – Doktrina generala Gerasimova ga spominje“,  
28/11/2017   https://www.logicno.com/politika/hibridni-rat-nije-nista-novo-doktrina-generala-
gerasimova-ga-spominje-2013.html, 29/05/2018. 

https://www.logicno.com/politika/hibridni-rat-nije-nista-novo-doktrina-generala-gerasimova-ga-spominje-2013.html
https://www.logicno.com/politika/hibridni-rat-nije-nista-novo-doktrina-generala-gerasimova-ga-spominje-2013.html
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године , након чега је објављен документ под називом „Важност науке у 
предвиђању“40 а део је објавио руски недељник “Војно-индустријски курир.”41 

Дакле, ми говоримо о хибридном рату као о нечему што се скрива и што 
је непознаница, а довољно је било превести документ или се боље упознати с 
новом доктрином руске војске која се може наћи на интернету. Доктрина 
Валерија Герасимова је скуп појмова који произлазе из совјетске стратегије, а 
обогаћена је елементима тоталног рата и новом теоријом о специфичним 
условима ратовања. “Важност невојних средстава у постизању политичких и 
стратешких циљева је повећана и често према учинку надмашује снагу оружја”42, 
2013. у свом документу пише генерал Герасимов. Приступ је близак герилском, 
када се користи било које средство корисно за дестабилизацију друштва 
непријатеља, укључујући и медије, хаковање, објаву информација, када је 
потребно и лажних. 

Герасимовљев чланак сматра се новом стратешком тактиком Кремља – 
својеврсним тоталним ратом – у којој се рат и политика допуњују и преклапају и 
идеолошки и технолошки. Неки западни аналитичари сматрају да у том новом 
„ратовању“ Русија помаже обема странама у унутаршњем сукобу – не нужно 
оружаном – како би исцрпила одређену земљу тако да нема победника, осим, 
наравно, Русије која онда може одредити шта јој у даном тренутку одговара. 

Иначе, Герасимова оптужују да је “главни идеолог рата у Донбасу”, због 
чега је украјинско тужилаштво против њега подигло оптужницу и затражило 
његово хапшење. Због „активног учествовања и сумњи у изазивање украјинске 
кризе“ на црној је листи ЕУ и Беле куће. Како пишу руски медији, аналитичари 
Белингцата (Bellingcat)43 га чак сумњиче да је можда упетљан у пребацивање 
ракетног система БУК44 на исток Украјине, којим је срушен малезијски Боинг 777 
на лету МХ17 из Амстердама у Куала Лумпур, 17. јуна 2014. године, при чему је 
погинуло свих 298 путника и чланова посаде.45 

За Герасимова се сматра да је и организатор (опште окарактерисано као 
успешне) руске војне операције у Сирији, која је почела у септембру 2015. године, 
а због тога га је Путин својим “интерним указом” именовао „Херојем Русије“46. 
Своју доктрину “направио” је као мешавину стратегије бившег СССР-а, који је 
такође себе сматрао острвом у непријатељском окружењу. 

                                                           
40 “Ценность науки — в предвидении“ 
41 Више у: http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview 
_20160228_art008.pdf 
42 Види: Charles K. Bartles, “Getting Gerasimov Right”, Military Review, January-February 2016. 
43 Види: https://www.bellingcat.com/ 
44 9K317 Бук-M2 (НАТО класификација SA-17 Grizzly) представља серију руских ракетних система 
средњег домета типа земља—ваздух, које производи руски концерн Алмаз-Антеј.Осмишљен ради 
заштите од авионских и крстарећих ракета за потребе модернизације руске ПВО, како би заменио 
старије верзије совјетских и руских система Бук система попут: Бук-1 (1979),Бук-М1 (1983),Бук-М1-
М2 (1998). Приказан је на војној паради поводом дана победе, у Москви 9.маја.2017, као један од 
основних против-ваздушних снага. Може бити на гусеничној платформи али и постоје верзије и са 
точкастом платформом,извозна верзија је Бук-М2Е,постоје сличне верзије попут белоруске 
модернизоване верзије Бук-МБ.Касније је овај систем искоришћен за израду новог и напреднијег Бук-
М3. 
45 Daria Prokaza,  Oleh Schmidt, “Bellingcat: Russia presented false and fake information on MH17”, 18 July 
2016, https://112.international/article/bellingcat-russia-presented-false-and-fake-information-on-mh17-
7236.html, 03/06/2018. 
46 Према: „Ovo je otac nove Ruske udarne vojne strategije – Putin ga proglasio herojem, a zapad smrtnim 
neprijateljem”, Paradox Balkan, September 18, 2017. 
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Геросимовљева стратегија нарочито апострофира значај друштвених 
мрежа, преко којих се лакше шире дестабилизујуће информације. Најважнија 
новост је да ове технике нису један од помоћних инструмената за вођење 
традиционалног рата, већ су саме по себи рат. Иако не постоји сагласност о томе 
је ли доктрина Герасимова иновативан теоријски оквир, јер неки кажу да је то 
заправо иста стратегија коју Руси одувек користе, уз неколико мањих промена, 
нема сумње да су се руске акције показале као продорне и одиграле су пресудну 
улогу на многим ратиштима. 

Превладавањем ограничења због ограничених финансијских средстава, 
Москва је успела створити вредну стратегију у јачању индиректних напада. Овај 
систем се углавном заснива на неспорној инкриминишућој природи одабраних 
циљева, која се покушава сакрити, што је немогуће јер је састави део влада и 
организација које се желе напасти.  

Наиме, неугодне вести и хаковане информације које се појаве на 
интернету су у готово 100% случајева истина. Као, на пример, хакована 
електроничка пошта из седишта америчке Демократске странке, која је, осим 
што је разоткрила циничну изборну стратегију Хилари Клинтон, оштро 
коментарисана од стране Берниjа Сандерса (Bernard Sanders). Викиликс 
(WikiLeaks) је у петак 22. јула 2016. објавио 19.252 e-mail-a и 8034 прилога из 
врха Демократског националног комитета (DNC) у новој Hillary Leaks серији која 
показује да су демократски званичници фаворизовали Хилари Клинтон током 
надметања са Бернијем Сандерсом за демократску номинацују.47 Примерa има 
много, а све што је објављено, што директно путем руских медија, што 
индиректно путем Викиликса и других “узбуњивача”, они који су били мета 
напада нису могли демантовати. Друштво које се боји ће показати какво је 
заправо, и које има „пуне ормаре костура“ је пожељна и лака мета за свакога ко 
има способност да те тајне пронађе и открије јавности. 

Да ли је, аналогно примеру из САД, и  Русија транспарентна и као таква 
згодна мета? То је питање на које је тешко дати јасан одговор, јер је према 
информацијама од пре неколико година, које Кремљ и обавештајне службе нису 
ни потврдили, нити оповргнули, високи руски званичници, од председника и 
министара, до генерала, обавештајаца и гувернера, за важне преписке и 
међусобну комуникацију не смеју користити мобилне телефоне и интернет, већ 
су у употребу вратили старе совјетске писаће машине. Важне поруке пишу лично, 
запечаћене их преносе курити од поверења, а након што буду прочитане се 
спаљују.48  Овај “примитивни” систем комуникације, уз безброј мана које се 
најчешће очитују у спорости тока информација, је немогуће пресрести и 
немогуће је да у јавност изађе, на пример, електронска пошта. 

Имајући у виду да је суштина “хибридног рата” оличена у систематском 
обавештајном и контраобавештајном раду уз примену нових технологија, јасно је 
да га руска страна превасходно види као корективни фактор, неопходан за 
смањење разлике у несразмери војног буџета НАТО и Руске Федерације. Ако су 
две џиљаде страница „доктрине“ генерала Валерија Герасимова успеле добити 
жељени резултат и другу војну силу на свету ставиле у исти ранг с првом, то 

                                                           
47 Prema: Hillary Leaks i „Putinov agent“, Nedeljnik „Vreme“ od 25. jula 2015., dostupno na: 
https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1415409 
48 N. Babić, „Hibridni rat nije ništa novo – Doktrina generala Gerasimova ga spominje“,  
28/11/2017   https://www.logicno.com/politika/hibridni-rat-nije-nista-novo-doktrina-generala-
gerasimova-ga-spominje-2013.html, 29/05/2018. 

https://www.logicno.com/politika/hibridni-rat-nije-nista-novo-doktrina-generala-gerasimova-ga-spominje-2013.html
https://www.logicno.com/politika/hibridni-rat-nije-nista-novo-doktrina-generala-gerasimova-ga-spominje-2013.html
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значи да је Валериј Васиљевич Герасимов својој земљи за одбрамбену потрошњу 
“уштедео” стотине милијарди долара. 

Како год, чињеница је да се у брзом XXI веку ратови не објављују. Такођe, 
кад отпочну, не иду по устаљеним шаблонама какве познајемо из историје. Удео 
невојних метода за постизање политичких и стратешких циљева расте, па их 
неки сматрају ефикаснијим и истичу како надилазе значај оружане силе и ратних 
деловања. Све је више на снази „широка примена политичких, економских, 
информационих, хуманитарних и других невојних средстава, уз помоћ протесног 
потенцијала у становништву неке земље“49. То је одмах детектовано као нова 
доктрина руске војске која је и добила име по свом творцу Герасимову, а он сам је 
прозван “оцем хибридног рата”, иако су о томе и пре њега писали многи 
амерички војни стратези. 

Укратко, није циљ некога освојити само оружјем, него проузроковати 
слом његовог друштва, односно друштвених и социјалних вредности. “Нове 
технолошке могућности у многим су случајевима по ефикасности надишли снагу 
оружја”, пише Герасимов. Нова времена захтевају и нове стратегије у 
постхладноратовском периоду када је Русија прилично стешњена у своје 
границе, остала је без значајнијих савезника у Европи а НАТО, односно Запад 
упао је и у њезин атар – бивши СССР. 

Наиме, након распада некадашње комунистичке империје наводно је 
договорен џентлменски споразум Клинтон – Кол – Јељцин да се Вашингтон и 
Брисел неће мешати у руску интересну сферу – бивши СССР (додуше, било им је 
јасно да три балтичке државе неће моћи бити део тог руског Комонвелта па су их 
у знак “добре воље” препустили Западу). У Москви тај неформални договор 
стално спомињу и Путин сматра да је Запад непоштено поступио и прекршио га 
па он сада жели да успостави, па и натера Запад на “уважавање Русије” (то је 
стална мантра из Москве – “желимо да нас уважавају и да нас прихвате као 
равноправне”) и ранијих договора.50 

Русија је данас значајно јача, и економски и политички, него у време 
Бориса Јељцина па Путин мисли да има снагу поставити се al pari Западу и 
вратити некадашњу позицију. Герасимовљева доктрина се у том „политичком 
делу заснива и на постулату министра спољних послова РФ Сергеја Лаврова, да је 
Русија алтернатива САД-у“51. Русија се очито припремила за нове изазове у 
начину модерног ратовања или, боље рећи, политичке борбе и премоћи у 
околностима прве половине XXI века. 
 

ИНТЕРНЕТ ТРОЛОВАЊЕ КАО НОВУМ У ХИБРИДНОЈ КОМПОНЕНТИ РАТОВА 
 

Протагонисти тезе да је хибридни рат термин новијег датума, ту тезу 
поткрепљују истичући техничко-технолошки аспект проблема као кључно 
опредељујући у овом контексту. У најопштијем смислу под појмом интернет 
троловање подразумева се „свако отварање налога и учествовање у онлајн 
дискусији, и то деструктивно, с циљем да се изазове реакција учесника интернет 

                                                           
49 Види: https://www.bellingcat.com/ 
50 Према: „Ovo je otac nove Ruske udarne vojne strategije – Putin ga proglasio herojem, a zapad smrtnim 
neprijateljem”, Paradox Balkan, September 18, 2017. 
51 Исто. 
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заједнице или да се на друге начине поремети нормална дискусија“52. Суштина 
троловања је, дакле, намерно злоупотребљавање слабости људске природе како 
би се изазвала психичка реакција учесника или онлајн заједнице. Интернет 
тролове је тешко препознати, чак би се алегоријски могло рећи да они подсећају 
на малигне честице у ткивима, које на први поглед изгледају као и здрави 
делови ткива, а када их лоцирамо као малигнитете обично буде касно.  

Прво на шта би смо требали обратити пажњу када је реч о 
идентификовању интернет трола53, јесу коментари којима се учесници онлајн 
заједнице очито одвраћају од теме око које су окупљени, те поруке којима се 
провоцира изазивање емотивних одговора и/или прекида нормалан ток 
дискусије. У највећем броју случајева, користећи образац да се жртва иницијално 
мора придобити да би се њоме касније могло манипулисати, мету (учесника) 
који може бити средство за напад или предмет напада, интернет тролови у прво 
време подржавају, придобијајући тако поверење, али постепено настоје да 
наметну своје ставове. Троловање може да резултира стварањем раздора у 
постојећој заједници, дискредитовањем особа са другачијим мишљењем или 
усмеравањем дискусије. Када је реч о интернет троловању које укључује 
извођење интернет троловања од стране особа које „усмеравају обавештајно-
безбедносни сегменти држава, у оквиру офанзивног наступа у другим државама, 
њима се генеришу претње, ризици и изазови за основне вредности држава у 
чијем сајберпростору се врши троловање“54. 

Наиме, у складу са својим вокацијским наративом који се огледа у 
испуњавању тзв. сазнајне димензије свог мандата, обавештајне службе 
прикупљају велики број података, како из јавних извора, тако и од особа које 
имају (или би могле имати) приступ релевантним информацијама. Прикупљање, 
анализа и чување података о појединцима сматра се легитимним само уколико 
су релевантни и неопходни за спровођење легалног мандата обавештајних 
служби. Општи стандард у том смислу јесте да се ограничава могућност 
прикупљања неких врста података: прво, о активностима и особама које не 
представљају претњу за националну безбедност; друго, о законитим политичким 
и друштвеним активностима и треће, ради остваривања конкретних групних 
или индивидуалних интереса.55 

Интернет мрежу, генерално, одликују општи и слободан приступ. 
Троловањем се могу прикупити корисни подаци који указују на карактер 
личности, размишљања и активности одређеног лица, али и реализовати 
сложеније интервенције широког спектра у политици, култури и у свакодневном 
животу. Ове могућности представљају фактор ризика за националну безбедност 
будући да се остварују применом наменских алата који функционишу у оквиру 
архитектуре интернета. Примена системских алата на отвореној мрежи, који 
омогућавају неовлашћен приступ мрежама корисника и држава, представља 

                                                           
52 Dragan Đurđević, Miroslav Stevanović, “Internet trolovanje kao metod ofanzivnog obaveštajnog delovanja 
u kiberprostoru“, NPB – Žurnal za kriminalistiku i pravo, Beograd, 2017, (13-32), str. 14. 
53 Пример се односи на појединца као жртву. 
54 Исто. 
55 Према A. Wills, Razumevanje nadzora obaveštajnih službi, Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces, Geneva, 2010, p. 11–21. у: Dragan Đurđević, Miroslav Stevanović, “Internet trolovanje kao metod 
ofanzivnog obaveštajnog delovanja u kiberprostoru“, NPB – Žurnal za kriminalistiku i pravo, Beograd, 2017, 
(13-32), str. 14. 
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парадокс либералне демократије у информационом добу.56 Из тога, такође, 
произилази да је троловање могуће применити и за вршење саботаже против 
различитих инфраструктурних система држава.57 

Концепт интернет троловања за обавештајне потребе препознаје се 
теоријски почетком последње деценије XX века. Појава ових активности је везана 
за почетке убрзаног развоја и примене нових информационих технологија, 
између осталог у области електронског прикупљања података, ометања и 
обмане, као и информационих и комуникационих система за командовање, 
контролу, комуникације и обавештајни рад, као чиниоца који мења доктрину 
сукоба. Информациона револуција, наиме, урушава традиционални концепт 
хијерархије институција друштва и преобликује опсег око кога се успостављају 
институције, при чему посебно погодује развоју организационих мрежа. То је за 
систем одбране и, уопште узевши,безбедности, наметнуло потребу 
прилагођавања новим проблемима у сукобима ниског интензитета, а посебно 
неоружаним58. 

Стога се ови системи суочавају са ситуацијом у којој мреже могу 
поразити институције, те да им није довољно инсталирање нових технологија 
само ради унапређења делотворности конкретних операција, већ да им је за 
супротстављање мрежама неопходно стварање сопствених мрежа, што захтева 
претходну промену парадигме, а пре свега поимања шта чини „напад“ и 
„одбрану“, као и да победа не подразумева нужно уништење противникове 
оружане силе.59 С аспекта дејстава у сајбер простору, ово даље за последицу има 
приморавање противника на потчињавање јер му треба више прикупљених 
информација -  тј. више обавештајне аналитике. Ова концептуална промена је, до 
половине деведесетих година прошлог века, практично заживела у оквиру 
америчке војске, која је развила „информационо ратовање“, односно јединице и 
систем уговарача задужене за: „коришћење рачунарских мрежа за прикупљање 
јавних информација, ширење пропаганде, политичку дестабилизацију власти 
других држава и подметање вируса у информационе системе, што је 
методолошки подразумевало упаде и коришћење информационих и 
комуникационих медијума за те потребе“60. До краја деценије, концепт 
обавештајног интернет троловања проширен је, осим технолошког развоја, и 
услед суочавања с проблемом „рупа“ у систему и потенцијалних обарања сервера, 
применом офшор начина усмеравања великог броја анонимних порука на 
вишеструке адресе електронске поште.61 

                                                           
56 Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, Public Affairs, 
New York, 2013, p. 130. 
57 Malcolm Coxall, Civil Disobedience: A Practical Guide, Cornelio Books (Standard Copyright License), First 
Edition, 2015, p. 531 
58 Неоружани сукоби генерално укључују све шири круг неформалних учесника и зато не погодују 
искључиво институционалном вођењу. 
59 John Arquilla; David Ronfeldt, Cyberwar is Coming!, Comparative Strategy, 12:2/1993, pp. 21–23, in: 
Reprinted as Chapter Two in John Arquilla and David Ronfeldt, eds., In Athena’s Camp: Preparing for Conflict 
in the Information Age, RAND/MR-880-OSD/RC (1997). 
60 David Corn, Pentagon Trolls the Net, The Nation, 262/1996, p. 21 у: Dragan Đurđević, Miroslav Stevanović, 
“Internet trolovanje kao metod ofanzivnog obaveštajnog delovanja u kiberprostoru“, NPB – Žurnal za 
kriminalistiku i pravo, Beograd, 2017, (13-32). 
61 Stefan Wray, On Electronic Civil Disobedience, 1998 Socialist Scholars Conference Panel on Electronic Civil 
Disobedience, New York, 20-22 March 1998, dostupno na: http://goo.gl/ puEui1 (11. 2. 2016). 
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На директну везу интернет троловања са хибридним концептом 
модерних ратова указује StratCom62, који је објавио прелиминарне резултате 
студије “Интернет троловање као хибридно средство ратовања: случај Летоније”. 
Истраживање, које је наручио овај центар, спровео је Летонски институт за 
међународне послове, у сарадњи са Универзитетом Страндис у Риги. Студија се 
фокусира на идентификацију организованог троловања у интернет медијима и 
мерење њеног утицаја на јавни дискурс, користећи Летонију као студију 
случаја.63 Анализом троловања као манипулативног средства у контексту 
хибридног ратовања, студија је открила неколико нових углова, доприносећи 
дискусији о рањивости узрокованој употребом Интернета и медија на 
друштвеним мрежама, и то у следећим областима: интернет троловање у 
контексту хибридног ратовања, манипулативне методе троловања за утицај на 
јавно мњење, идентификација најугроженијих група, идентификација интернет 
тролова, те могуће стратегије одбране за ублажавање ове активности.  

У истраживању је коришћен мултидисциплинарни приступ који је 
укључио комуникологију, социјалну антропологију, политичке науке и 
информационе технологије. Урађена је експертска анализа да би се разумела 
појава троловања и његов утицај на перцепцију јавности, док је „интернет трол 
посматран као неко ко ствара или помаже да се створи раздор на Интернету, 
покретањем расправе или узнемиравањем људи, постављањем запаљујућих, 
небитних, или off-topic порука у онлајн заједници… случајно или са свесном 
намером увођења читаоца у емотивну реакцију или да на други начин омета 
нормалну дискусију у вези са темом“64. 

Истраживачи су анализирали коментаре на најпопуларнијим летонским 
веб порталима (Делфи , ТВнет и Аполо) како на летонском тако и на руском 
језику, а резултате су тестирали на фокус групама. Имајући у виду да се потпуни 
резултати овог истраживања још нису обелодањени широј јавности, очекује се да 
ће ова нова сазнања пружити прилику да се процени потенцијална опасност од 
троловања, и да ће се доћи до препоруке о томе како да се ублаже ефекти када се 
троловање користи као алат у хибридном рату. 
 

ЗАКЉУЧАК 

 
Ако рат посматрамо на начин како је на њега гледао Клаузевиц, а то је 

„настојање једне државе да се наметне свом противнику средствима која нису 
политичка“, према логици а и према историји непријатељстава, одувек се 
наметало, и намеће се, и коришћење других мера како би употреба силе била што 
ефикаснија. 

У том смислу хибридно ратовање није нови феномен. Комбинација 
употребе конвенционалне војне силе са тактиком дезинформације, актима 
терора, дестабилизације, различитим начинима исцрпљивања непријатељског 
становништва, методи су вековима примењивани. Оно што је ново свакако су 
доступна техничка средства и нове техничке могућности. Термини попут сајбер–

                                                           
62 NATO Strategic Communications Centre of Excellence, https://www.stratcomcoe.org/ 28/05/2018. 
63 Internet trolling as a hybrid warfare tool: the case of Latvia”.  Published on Jul 30, 
2015  https://issuu.com/natostratcomcoe/docs/executive_summary_16.07.2015 
64 Centar za nove medije, „Internet troll kao oružje za hibridno ratovanje“ Aug, 03, 2015.  
http://www.blogopen.rs/internet-troll-kao-oruzje-za-hibridno-ratovanje/  
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ратовања, интернет троловања, софистициране пропагандне технике, те читав 
спектар нерегуларних тактика ратовања које стоје на располагању великом 
броју недржавних актера захваљујући рапидном развоју технологије, суштина су 
онога што би се могло назвати хибридним ратовањем данашњице. Овде спадају и 
конспиративне акције, економске уцене, дипломатске двоструке игре, медијске 
манипулације и слично. 

Хибридни ратови данашњице врше се углавном уз комбиновање 
државних и недржавних актера. Притом, не сме се занемарити питање 
моралности и компатибилности ове врсте активности са међународним правом, 
поготово ако смо већ опредељени за оно што се, бар декларативно, данас назива 
„правичним и стабилним светским поретком“. Тема моралности, као иначе једна 
од најекспониранијих тема у људској историји, а у контексту погледа на 
хибридне ратове данашњице, је и кључна тачка спорења између тзв. западног 
виђења (прецизније виђења САД), и оног које експонира Руска Федерација. 
Наиме, свака од ових страна истиче како управо „она друга“ крши све законске и 
етичке стандарде посежући за овим видом деловања. 

Исто тако, без обзира што хибридно ратовање није нити нови, нити пак у 
пуној мери заокружен концепт вођења савремених оружаних сукоба, његова 
актуелност и начини манифестовања, сасвим сигурно ће утицати на 
интензивирање процеса (ре)дефинисања постојећих и изградње нових 
способности приликом вођења неких будућих ратова који ће засигурно имати 
карактеристике хибридности, као и на развијање способности за успешно 
супротстављање таквој врсти безбедносне претње. 
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Abstract: Since the end of the Cold War, polemics in scientific-research circles 
have continued to be about whether and to what extent the nature of the war has 
changed. As a kind of novel, concepts such as "new wars", "hybrid wars" appear in 
textbooks and lexicons dealing with security topics. In this way, these terms by its 
initiality point direct to an obvious and unequivocal difference between the wars 
sometimes and now, and those that will take place in the future. It is also noteworthy 
that in relation to this topic they crystallized even the so - two schools of thought. The 
first, radical-modernist who thinks that the notion of "war" is outdated, and that the 
academic, and especially the security apparatus must necessarily incorporate this new 
circumstance in its documents and adapt it to a contemporary (different) war. The 
other could be called traditionalism, and it promotes the thesis that the character of the 
war has changed while its nature has remained the same. Is the phenomenon so called 
hybrid wars novum, or is not? What is the viewing angle of those who most often use 
hybridity as a way of labeling in mutuall rhetoric of the great powers of the present 
day, United States (in the wider context of the West) and the Russian Federation? 
These are some of the questions that this paper argues trying to answer. 
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