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КРЕАЦИЈА

имболиката на зборот кре а ција 
вели дека тоа значи создавање, 

дело, творба, односно создавање ви-
сока уметничка вредност.
Деновиве, помалку или повеќе, на 
некој начин „малите“ човечки суште-
ства се преокупирани со желбата како 
да направат новогодишна честитка на 
свој и уникатен начин – да создадат 
своја оригинална креација и да им ја 
подарат на своите најблиски. За тоа, 
секако, е потребна бујна фантазија, 
доволно креативност и оригиналност.
Убаво е, нели, кога во Новата година 
ќе зачекориме со нешто ново. 
Во годината што доаѓа новина ќе 
биде реализацијата на новиот проект 
на Министерството за одбрана наре-
чен „Центар за обука на пилоти“, по-
тоа имплементација на новата струк-
тура на АРМ, како и реализација на 
започнатите проекти меѓу кои се и 
„АРМ – мој вистински дом“, „Старите 
касарни за нов развој“...
Во тој дух и ние, членовите на 
Редакцијата на „Штит“, и овојпат, вто-
ра година по ред, се обидовме да на-
правиме наша, сопствена креација, 
своевиден новогодишен подарок до 
вас – нашите верни читатели: Праз-
ничниот број на нашето и ваше но-
вогодишно издание „гарнирано“ со 
нешто ново, автентично, исконско и, 
се разбира, оригинално – предлог-
идејно решениe за изработка на но-
вите гардиски униформи на АРМ. 
Според најавите, со зачекорувањето 
во Новата година, овој уште еден во 
низата проекти на Министерството 
за одбрана кои ја одбележаа година-
та што измина, ќе добие на интензи-
тет и, како и досега, стројните гарди-
ски момчиња ќе останат наши, автен-
тични амбасадори и репрезенти на 
нашата култура и традиција.
Вообичаено е во вакви пригоди да 
си замислуваме новогодишни жел-
би, потајно посакувајќи тие да ни се 
остварат во годината што доаѓа.
А кога сме кај нашите очекувања, се 
надеваме дека во врска со спорот 
за името кај нашиот јужен сосед ќе 
надвладее „гласот“ на разумот, така 
што заслужено ќе станеме рамно-
правни со членките на евроатлант-
ското семејство. На тоа имаме пот-
полно право како еднакви меѓу ед-
наквите во светското семејство на 
народи бидејќи сме несебични при-
донесувачи кон постигнувањето и 
одржувањето на светскиот мир.
На личен план, почитувани читате-
ли, Ви посакуваме да бидете креа-
тивни, постојано да ве води желба-
та да го продолжите патот по кој сме-
ло чекорите. Живејте го својот живот 
со чувство на емоционална исполне-
тост. Наместо реакција кон минато-
то – создадете креација во сегашно-
ста. Верувајте во себе. Со таа верба 
направете го првиот чекор кон не-
познатото без колебање.  Верувајте 
дека она што се има случено во мина-
тото е од минорно значење во однос 
на неговата реакција во сегашноста, 
а особено во однос на неговата мож-
ност за креација во иднина.
За таа цел заеднички го продолжу-
ваме патувањето и во НовАтА 2011 
година.

Здравко Ризовски
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а ефикасно функционирање на ти-
мот за обезбедување и заштита на 
ВИП-личности, неговите членови мо-
раат да го познаваат непријателот. 
Со проучување на нападите низ цели-

от свет, различни безбедносни служби при 
анализа на можните закани имаат посоче-
но и нивни заеднички карактеристики. Иако 
непријателот има несомнени предности, тој 
исто така има и одредени слабости коиш-
то можеме да ги искористиме. Доколку ти-
мот за заштита е свесен за овие слабости, 
тој може да ги исползува во своја корист 
со цел да го спречи нападот или барем да 
биде подобро подготвен во случај да биде 
извршен напад.

ФАЗИ НА 
ТЕРОРИСТИЧКИТЕ ОПЕРАЦИИ
1. Избор на целта (жртвата)
Оваа фаза едноставно значи дека даде-
ната група или поединец ја избира својата 
жртва (цел). Целта може да биде некој по-
единец, како на пример амбасадорите, во-
ените лица или претседателите, а за ме-
сто на напад може да се планира амбасада, 
главно седиште, полициска станица или хо-
тел. Изборот на целта се базира на цели-
те и можностите на групата. Постојат на-
знаки дека пред изборот на самата жртва 
можат да се одредат поголем број можни 
цели, а императив за напаѓачот е да се од-
бере жртва којашто ќе даде најголеми ре-
зултати со најмал ризик. Терористичките 
или криминалните групи секогаш тежне-
ат да ги одберат најистакнатите поединци 
или местата каде што обезбедувањето е 
најслабо подготвувано. 

ци, библиотеките, владини документи до
стапни за јавноста и слично. 
Во изминатите години дојде до значител
но зголемување на способностите на сред
ствата за јавно информирање во поглед на 
добивањето на информации за заштитени 
владини службеници и нивните маршрути 
на движење. За криминалците ова претста
вува одличен, лесно достапен и отворен на
чин за добивање информации.
Потребно е да се напомене дека при 
собирање на информации за целта, 
најголем дел од терористичките или крими
налните групи оперираат во мали и рела
тивно необучени тимови.

3. Оперативно планирање
Откако една група ќе ја избере својата 
жртва и ќе собере доволно разузнавач
ки информации, преминува во оператив
на фаза на планирање. Во суштина оваа 
фаза е иста како и онаа кога безбеднос
ните служби се подготвуваат да изведат 
апсење или напад. Некои, пак, од пософи
стицираните и поусовршени терористички 
групи изведуваат подготвителни вежби 
или проби.
За време на оперативната фаза на пла ни
рањето, главниот приоритет на терористич
ката група е да ги оцени своите точки на 
тактичка предност. Непријателот секогаш 
ги бара следниве елементи пред секој на
пад (извесен број од нив се неопходни за не
гово успешно извршување):изненадување, 
вистинска положба, зона на отворање оган 
од огнено оружје, зона на видливост (ви
дик), надмоќност во однос на бројност и 
оружје, избор на време, место и услови за 

2. Информации за целта (жртвата)
Кога една група веќе ја има избрано својата 
цел, тие почнуваат да собираат разузнавач-
ки информаци за неа (сите обиди за атента-
ти вклучуваат одредено собирање инфор-
мации пред самиот напад). Информациите 
се потребни дури и во случаите на напаѓачи 
кои се менатално нестабилни. Ова е един-
ствениот момент кога преку употреба на 
набљудување можат да се откријат наме-
рите на непријателот пред самиот напад.
Тимовите за заштита мора да бидат многу 
чувствителни при собирањето на инфор-
мации и да имаат предвид дека мисијата за 
собирање на информации сама по себе не 
е борбена мисија. Напротив, терористичка-
та група се изложува себеси и ги покажува 
своите намери уште пред да се случи как-
ва било акција. Набљудувањето на жртва-
та (целта) на терористите им е потребно со 
цел да ги соберат сите информации и по-
датоци за успешно изведување на нивна-
та активност. Тоа е редовна појава дури и 
кога се случува непосредно пред нападот 
затоа што без навремени и точни инфор-
мации е невозможно терористите да го из-
ведат нападот. Токму затоа непријателот е 
во постојана потрага по разузнавачки ин-
формации за штитеникот.
Постојат бројни нелегални начини за 
собирање информации за жртвата како 
што е на пример употребата на „кртови“ 
во безбедносните служби. Сепак, терори-
стичката или криминалната група, најголем 
дел од информациите за жртвата ги соби-
ра преку разни законски извори коишто  се 
достапни. Тука се вклучуваат телевизијата, 
радиото, весниците, телефонските имени-
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напад, диверзии, секундарни или повторни 
напади, способност во поглед на обучено-
ста со цел да се изведе планираниот напад, 
т.е. технички познавања во однос на ком-
плексни експлозивни средства или оружја, 
доволна материјална и финансиска под-
дршка и организација за да се изведе на-
падот, (пари, возила, лажни документи за 
идентификација, средства за маскирање 
итн), висока способност за планирање (на 
пример, во случаи на киднапирање кога 
се потребни безброј детали како што се 
обезбедување на засолниште, на храна и 
на вода, жива сила за чување на киднапи-
раниот поединец 24 часа на ден, рута за 
бегство и слично), можност да се биде на 
местото на нападот пред самиот напад без 
да се предизвика сомневање (неопходниот 
минимум е 20 минути) и детаљно разрабо-
тен план и рута за бегство. 

4. Напад
Почетокот на фазата на напад понекогаш 
подразбира „идентификација на жртва-
та“. Непосредно пред нападот, независ-
но дали се работи за поединец или група, 
непријателот сака да потврди дека жртва-
та е присутна. Лицето коешто ќе ја из-
врши идентификацијата на жртвата е не-
посредно во зоната на отворање оган или 
активирање на експлозивната направа.
Со сè поголемиот равој на технологијата и 
способностите во поглед на експлозивните 
направи, кај многу терористички групи се 
намалува потребата од лице што ќе ја иден-
тификува жртвата. Доколку првиот план за 
напад е неуспешен, вториот обид станува 
поопасен и поскап затоа што безбедносни-
те сили веќе се алармирани за постоење на 
заканата.
Лицето што ја врши идентификацијата 
може, но и не мора да биде дел од тимот 
за напад. Основна должност на лицето е 
да ја идентификува жртвата, да ја провери 
нејзината местоположба и да испрати сиг-
нал до тимот за напад со цел да се почне 
или да се престане со нападот. Ова обично 
се изведува на тој начин што лицето физич-
ки влегува во зоната на дејствување, а по-
тоа излегува од неа пред почеток на напа-
дот или, пак, откако целта ќе биде потврде-
на, тоа му се придружува на тимот во сами-
от напад. За врска помеѓу тимот за напад 
и лицето кое го дава сигналот се користи 
радиопредавател или телефонска врска, а 
често се користат и визуелни сигнали, свет-
лосни уреди или одредени движења со 
рака.
Тимот за заштита и обезбедување на лице-
то мора будно да ја следи целата ситуација 
и да внимава на сите маркантни промени 
на теренот. Доколку се забележат некои од 
горенаведените моменти, тоа е знак дека 
за многу кратко време можен е напад на 
лицето кое се обезбедува.  

5. Бегство и „експлоатација“
Бегство од местото на нападот и од без-
бедносните сили кои го обезбедуваат лице-
то е следната етапа. Постои мит дека сите 
терористи се подготвени да загинат за сво-
ите цели. Меѓутоа самоубиствените мисии 
не се толку чести како што се претставува 
во јавноста. Малубројни се оние терористи 
или криминалци коишто планираат самоу-
биствени напади.
За време на фазата на оперативно 
планирање непријателот детаљно ќе ја ис-

планира својата рута за бегство и местото 
за засолниште. Аналогно на тоа, на група-
та  е потребно место за напад од каде што 
ќе може безбедно да се извлече кон свое-
то засолниште. 
Кога некои терористички групи се обиду-
ваат да стекнат име или јавна поддршка 
за своите политички или лични цели, доаѓа 
до експлоатација на настанот. Доколку те-
рористичката група планира да го „експло-
атира“ киднапирањето, во фазата на опе-
ративно планирање треба да се обезбедат 
неколку елементи како што се камери, ви-
деоопрема, обезбедување на периметар 
на засолништето, листа на барања, начин 
на кој ќе се комуницира со „другата страна“ 
и слично.

ВАРИЈАНТИ НА ДВИЖЕЊЕ 
НА ШТИТЕНИКОТ
Тимот за заштита мора да биде свесен и да 
ги препознае петте горенаведени фази 
на можната терористичка или крими-
нална операција. Една од целите на тимот 
за заштита е да ги спречи овие фази и да 
го натера непријателот да побара полес-
ни, понеобезбедени цели. Истражувањата 
на извршени напади низ целиот свет 
постојано докажуваат дека кога тимот за 
заштита свесно би ги менувал своите рути 
на движење од вообичаените локации или 
времето на пристигнување и заминување 
за барем 30 минути (иако се препорачува-
ат 60), најверојатно би се избегнал терори-
стички напад врз одредена цел.
Фазата на која заштитниот тим може 
најефикасно да делува е онаа во којашто 

33

непријателот преку набљудување собира 
разузнавачки информации за целта. Ова 
е единствено време кога заштитниот тим 
со помош на постојана непредвидливост 
може да го одреди планот на групата пред 
самиот напад или истата да ја одврати од 
изборот на својот штитеник како цел.
 
ТОчкИ НА гушЕњЕ И 
ИДЕАлНИ МЕСТА ЗА НАпАД
Врз основа на оперативните фази може 
да се претпостави каде би можел да се из-
веде нападот. Според тоа, основната за-
дача на тимот за заштита е да се утврдат 
веројатните места на напад со тоа што ќе 
ја споредат секојдневната рута на штите-
никот со моменталната позиција на карта 
каде што се наоѓаат во моментот и со брза 
анализа на рутите по коишто мораат да се 
движат.
Во основа самата анализа на рутите 
(како оние за движење со возило, така и 
за одење пеш) ќе ги одреди „точките на 
гушење“, коишто исто така се нарекуват 
веројатни места.
Точка на гушење претставува секое ме-
сто низ кое мора да се помине кога се па-
тува од точката А до точката Б. Доколку 
постојат алтернативни рути, но истите ни-
когаш не се користат, а штитеникот продол-
жува да патува од точката  А до точката Б 
по истата рута и во истите временски рам-
ки, самата група создала точки на гушење 
кои претходно не постоеле.
Најголемиот дел од „точките на гушење“ се 
блиску до живеалиштето или канцеларијата 
на штитеникот затоа што тој мора 
секојдневно да минува преку нив. Сепак, 
тоа можат да бидат и други места, на при-
мер, црква, училиште, неделни средби во 
други владини објекти и слично.
Двете најчести „точки на гушење“ се 
наоѓаат на патеката од домот до работа 
и од работа до домот. Кога непријателот 
планира напад тој ги бара овие две места. 
Примената на овие принципи од минатите 
искуства при реализирани напади докажу-
ваат дека најголем број инциденти се има-
ат случено на „точките на гушење“ кои лес-
но може да се предвидат.
По одредување на овие точки припад-
ниците на тимот за обезбедување мора 
да ги применат сите аспекти на тактич-
ка предност во поглед на фазата на опе-
ративното планирање на терористите, а 
тоа се: висина, зона на отворање оган, 
зона на видливост (видик), рута за бег-
ство итн. Кога за одредено специфично 
место одредено како „точка на гушење“ 
важат најголемиот број елементи на так-
тичка предност, тогаш се работи за иде-
ално место за напад.
Припадниците на тимот за обезбедување 
мора да размислуваат за точките на так-
тичка предност на начин како тие сами-
те да се во улога на терористи. Тимот за 
обезбедување и заштита мора да го оне-
возможи постоењето на идеални места за 
напад. Досега низ анализи е заклучено дека 
терористичките групи редовно напаѓаат на 
идеалните места за напад и тоа со примена 
на горенаведените правила кои можат да 
се избегнат. 
Идеално место за напад е местото каде 
што тимот за заштита треба да ги концен-
трира своите сили и зоната каде што мора 
да биде максимално буден.  

Ненад Танески


