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Поштовани,
На основу исказаног интересовања из више организационих целина Министарства
одбране и Војске Србије и у оквиру плана научноистраживачке делатности, Институт за
стратегијска истраживања Министарства одбране реализује пројекат под називом
„Хибридно ратовање – искуства и перспективе”. Крајњи циљеви пројекта усмерени су на
ангажовано информисање војностручне и научне јавности о феномену хибридног
ратовања, сагледавање појавних облика истог и његов утицај на мале земље и њихове
оружане снаге. Истраживање ће допринети и изналажењу одговора на проблемску дилему
која је актуелна у круговима стручне јавности на глобалном нивоу а односи се на
појмовно и садржајно одређење „хибридног ратовања“ као новог феномена или пак као
новог термина за већ постојеће форме сукоба.
У последњим деценијама догађаји попут војног ангажовања великих сила у низу земаља и
сукобима у Азији, Африци, Европи и другде, указују на све већу заступљеност
нетрадиционалних форми ратних сукоба унутар којих је неконвенционална и невојна
компонента рата израженија у односу на конвенционалну и војну компоненту која је
минимизирана а неретко и прикривена. Суштински, то значи да је улога невојних садржаја
попут политичких, економских, пропагандних, информатичких, психолошких и других
све израженија док се улога оружане борбе, као основног садржаја рата, последично
смањује.
Употреба термина „хибридно ратовање“ управо указује на ову специфичност саремених
ратних сукоба у којима објекти дејства више нису искључиво војне снаге противника већ,
све чешће, становништво, државно руководство и невојни капацитети држава. Као
посебно, уочљиво је да осим директних разарајућих ефеката, постоје и индиректни
негативни утицаји на кључне националне инфраструктурне капацитете који су од
виталног значаја за безбедност и одбрану нације.
У настојању целовитијег разумевања физиономије савремених облика ратовања, посебно
„хибридних“, Институт за стратегијска истраживања, у оквиру наведеног
научноистраживачког пројекта, организује више активности током 2017. и 2018. године:
-

прикупљање релевантних сазнања, искустава, научних и стручних студија и
анализа из наведене области,

-

израда научно истраживачких радова и њихово објављивање у домаћим и
иностраним часописима и на научним конференцијама,

-

припрема организације тематског скупа на тему ''Хибридно ратовање – искуства и
перспективе'' до краја 2017. године.

-

припрема научне конференције „Хибридно ратовање – искуства и перспективе“ до
краја 2018. године.

-

систематизација прикупљених сазнања, припрема и израда закључне студије са
анализама и препорукама према наручиоцима пројекта и руководиоцима МО и ВС.

У почетној фази пројекта намера је да се прикупи што више емпиријског материјала,
критичких осврта, непристрасних анализа, објективних виђења, дискусија и предлога у
вези различитих аспеката хибридног ратовања, како би се током пројектног циклуса, на
основу теоријских претпоставки, добили релевантни закључци и постигли постављени
циљеви истраживања. Узимајући у обзир да у саставима МО и ВС постоји значајан број
припадника који имају практична и стручна знања и искуства стечена у оквиру
професионалне каријере, МнОп, школовања у иностранству, рада у међународном
окружењу, сматрамо да исти представљају значајан потенцијал у оквиру прикупљања
знања, искуства и предлога који могу допринети квалитетној обради наведене теме.
У складу са тим, позивамо све припаднике из ваших састава, да своја знања, искуства и
запажања која имају везе или су индикативно усмерена према хибридним формама
угрожавања националне безбедности, поделе са припадницима Института за стратегијска
истраживања и широм војностручном и академском заједницом.
Такође, позивамо све заинтересоване да узму учешћа на предстојећем тематском скупу на
тему ''Хибридно ратовање – искуства и перспективе'' који ће се одржати у организацији
ИСИ у последњем кварталу 2017. године (тачан термин и место ћемо накнадно јавити
након сагледавања броја заинтересобаних лица). Скуп ће бити у форми округлог стола са
тежиштем на дискусијама и јаснијем профилисању конкретнијих проблема од примарног
интереса за војну организацију. Нарочито су добродошли писани прилози учесника у
форми стручних и научних радова који би касније ушли у тематски зборник скупа. У
припреми форме писаних материјала свим заинтересованим лицима стоје на располагању
истраживачи ИСИ ангажовани на овом задатку.
У циљу стимулисања учешћа и осмишљавања тематских прилога за скуп, на крају
документа је дат списак потенцијалних тема при чему су добродошле и друге теме,
садржаји и аспекти у вези хибридног ратовања.
За конкретнија упутства и одговоре на сва евентуална питања у вези са могућим начинима
евентуалних доприноса што квалитетнијој и садржајнијој обради теме хибридног
угрожавања националне безебедности, могу се директно контактирати следећа лица:
пуковник др Небојша Николић - тел: 011/2063-649; е-mail: nebojsa.nikolic11@mod.gov.rs
пуковник др Мирослав Митровић - тел: 011/2063-653; е-mail: mirоslav.mitrovic@mod.gov.rs
пуковник др Дејан Вулетић - тел: 011/2063-451; е-mail: dejan.vuletic@mod.gov.rs
потпуковник Милинко Врачар - тел: 011/2063-378; е-mail: milinko.vracar@mod.gov.rs
Детаљнијe информације о пројекту „Хибридно ратовање – искуства и перспективе” налазе
се на званичном сајту Института за стратегијска истраживања МО (www.isi.mod.gov.rs ).

ИНИЦИЈАЛНИ ПРЕГЛЕД ТЕМА, ПРОБЛЕМА И ПИТАЊА ЗА РАЗМАТРАЊЕ:
(предложене теме су дате у циљу стимулисања размишљања, а добродошле су и друге
теме)


Појмовно одређење хибридних претњи и хибридног ратовања.



Појмовне дилеме у разматрању савремених сукоба: хибридни рат, неограничени
рат, специјални рат, асиметрични рат, неконвенционални рат, рат четврте
генерације, хаоплексични рат, ... .



Улоге војних снага у савременим сукобима.



Однос војних и невојних активности и субјеката у оставрењу стратегијских циљева.



Импликације хибридних претњи и хибридног ратовања на војну организацију и
њену улогу.



Развој адекватних оперативних способности у контексту хибридних претњи.



Одрживост оперативних способности у контексту хибридних претњи уз ограничене
ресурсе.



Тенденције организационог развоја за унапређење оперативних и функционалних
способности.



Могућности припреме и обуке за супротстављање хибридним претњама.



Могућности дефинисања индикатора хибридних претњи.



Савремена ратна жаришта као производ хибридног ратовања.



Борбена дејства у 21.веку: хибридни и други аспекти.



Хибридни карактер утицаја великих и регионалних сила на безбедност и одбрану.



Дефинисање и оцена перформанси успешности супротстављања хибридним
претњама.



Нове технологије и хибридни рат: беспилотне платформе, роботизација, интернет,
мобилне комуникације, биотехнологија, ....



Социјалне мреже и други друштвени трендови и хибридне претње.



Хибридно ратовање и револуција у војним пословима.

