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ПЕРЦЕПЦИЈА ЈАВНОСТИ О УТИЦАЈУ 
KЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ШИРЕЊЕ 
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И НЕГАТИВНИМ 

ЕФЕКТИМА ЕПИДЕМИЈА 

Сажетак: Циљ истраживања био је испитати у којој мери грађани увиђају повезаност 
између климатских промена и заразних болести, односно да ли исте препознају као фак-
тор ризика који доприноси настанку и дистрибуцији заразних болести, те у којој мери 
епидемије заразних болести видe као озбиљну (безбедносну) претњу. При томе, испитана 
је и упознатост испитаника са кључним појмовима. Истраживање је спроведено на при-
годном узорку од 140 испитаника, упитником конструисаним у ту сврху. У обради пода-
така коришћена је дескриптивна статистика. Анализом добијених резултата утврђе-
но је да је највећи проценат испитаника упознат са значењем појма ’заразне болести’, 
затим ’климатске промене’, као и појма ’болести од већег епидемиолошког значаја’. На- 
даље, утврђен је висок ниво опажања повезаности између климатских промена и зараз-
них болести, тј. препознавања утицаја који исте могу имати на настанак и ширење за-
разних болести. Према добијеним резултатима утврђено је и да испитаници епидемије 
заразних болести виде као претњу по политичку стабилност државе, здравствену, еко-
номску и корпоративну безбедност, као и да увиђају значај јавног образовања за превен-
цију и реаговање у случају појаве епидемије, али и недостатак адекватних капацитета 
и ресурса за реаговање. 
Кључне речи: перцепција, климатске промене, заразне болести, епидемије.

Увод

Климатске промене и заразне болести спадају у ред највећих 
глобалних изазова. Као веома сложене, те недовољно познате поја-
ве, нарочито када је реч о новим сојевима изазивача заразних боле-
сти, остварују (и оствариваће) значајан негативан утицај на већину 
становништва у наредним деценијама, остављајући дубоки траг на 
здравственом, политичком, економском и безбедносном плану. Како 
су очекивани ефекти климатских промена данас постали све ком-
плекснији, у све већој мери се разматра њихов утицај као претње по 
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људско здравље. Дати утицај, поред општепознатих негативних ефе-
ката климатских варијабилности по особе са кардио-васкуларним и 
другим хроничним обољењима, све више бива сагледаван кроз до-
принос ширењу заразних болести. 

Свеобухватно сагледавање и разумевање наведеног утицаја на-
меће, најпре, потребу за концептуализацијом како климатских про-
мена тако и заразних болести. Климатске промене, према Америчкој 
агенцији за заштиту животне средине (US Environmental Protection – 
EPA), представљају значајне промене климатских услова, као што су 
температура, падавине или ветрови који трају деценијама или дуже, а 
могу настати као резултат природних процеса, промена у интензите-
ту Сунчевог зрачења, или, пак, људских активности (Димитријевић, 
2010). С друге стране, заразна болест, према Закону о заштити станов-
ништва од заразних болести (2016), одређена је као „болест изазвана 
специфичним узрочним агенсом која настаје као последица преноса 
агенса или његових токсичних продуката са заражене особе или дру-
гог резервоара на осетљивог домаћина, било директно, са особе на 
особу, или индиректно, преко загађене хране, воде, предмета опште 
употребе, прелазног домаћина, вектора или неживе средине, те раз-
меном течности која је контаминирана узрочником заразе”. 

Остварујући увид у дата терминолошка одређења, може се закљу-
чити да су за настанак већине заразних болести неопходне три ком-
поненте: узрочник (патоген), домаћин (вектор) и окружење за пре-
нос, те да варијабилни климатски и временски услови могу утицати 
на ширење заразних болести, мењајући обрасце контакта човек–пато- 
ген, човек–вектор или човек–домаћин (Epstein, 2001). Тако утицај кли- 
матских промена на патогене (вирусе, бактерије, гљивице и слично) 
може бити директан, кроз утицај на преживљавање, размножавање и 
животни циклус патогена, или индиректан, кроз утицај на станиште, 
околину или конкуренцију патогена, односно у случају вектора (жи-
вотиња или биљака), као одраз реактивног контакта човека и вектора 
(Wu et al., 2016). С тим у вези, здравствени ефекти климатских проме-
на огледају се у утицају климатских варијабилности на промену гео- 
графских и сезонских образаца заразних болести, као и на њихову 
тежину, лакши пренос инфективних агенаса или токсичних продуката 
и учесталост појаве (Wu et al., 2016).

У циљу испитивања потенцијалног утицаја климатских проме-
на на дистрибуцију заразних болести, спроведене су бројне евалуа-
ционе студије. Тако су поједини аутори утврдили повезаност између 
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варијабилности температуре и преноса маларије у афричким плани-
нама (Bouma, 2003). У корелацији са тим, Момчиловић (2019) исти-
че да се растом глобалне температуре од скоро 0,9°C од периода пре 
индустријске револуције, те сваким повећањем исте од 0,1°C шири 
станиште комараца и до 150 километара северније. Друге студије дају 
сличне процене. Тако су Линдсеј и Мартенс (Lindsay & Martens, 1998) 
указали на утицај пораста температуре на размножавање комараца, те 
су, користећи моделе сценарија, проценили да ће 260.000.000–320.000.000 
људи бити погођено маларијом до 2080. године, као последица нових 
трансмисионих зона. 

Такође, у случају заразних болести, попут енцефалитиса, денге, 
колере и сличних, повишене температуре погодују убрзаном ши-
рењу епидемије истих (Kuhn et al., 2005). У случају заразних болести 
које се преносе ваздухом, као што је вирус грипа, промена влажно-
сти ваздуха и ниске температуре знатно могу утицати на његов пре-
нос и опстанак (Shaman & Kohn, 2009). Када је реч о утицају ветра на 
ширење заразних болести утврђен је утицај на просторну дистрибу-
цију (Hamnett et al., 1999; Chen et al., 2010). Велики број индиректних 
утицаја климатских промена на здравље налази се у садејству са 
факторима глобалних промена и социо-демографским притисцима 
(McMichael, 2013, prema Vranić, 2018). Прецизније, ако се осврнемо на 
поједине друштвене изазове, а у првом реду еколошке миграције, које 
могу бити проузроковане лошим климатским условима у одређеним 
деловима света, најчешће када је реч о земљама азијског и афричког 
континента, приметно је да исте могу допринети ширењу одређених 
инфективних болести, попут туберкулозе (ТB) и HIV/AIDS-a, што се 
може сагледати као индиректан ефекат климатских промена. 

Иако, у претходно разматраном контексту, бива лако уочити пове-
заност између климатских промена и заразних болести, није могуће 
са лакоћом и сигурношћу, бар не у научном контексту, тврдити о њи-
ховој повезаности. Чини се да, упркос научним чињеницама изнетим 
у иностраној литератури, али и медијској пренаглашености пробле-
ма климатских промена, а периодично и заразних болести, активност 
научника у Србији, у погледу истраживања и систематизације пода-
така о наведеној повезаности, изостаје. Наведено се најпре очитава 
у недостатку стручне литературе, у прилог чему говори податак да у 
Републици Србији детаљна анализа утицаја климатских промена на 
јавно здравље није спроведена. Разлог томе могу бити мишљења поје-
диних стручњака који истичу да је утицај климатских промена на људско 
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здравље релативно мали у поређењу са ефектима других утицаја, те 
да је стога веома тешко изоловати утицаје климе од осталих некли-
матских фактора на здравље и квантификовати их (Vranić, 2018). По-
ред недостатка стручне литературе, увиђа се и недостатак студија које 
би се бавиле испитивањем знања и опажања јавности о негативним 
ефектима климатских промена, односно њиховом доприносу ширењу 
заразних болести.

Стога, циљ овог рада јесте испитати да ли грађани увиђају, опажају 
(перципирају) повезаност између климатских промена и заразних 
болести, односно да ли исте препознају као фактор ризика који до-
приноси настанку и дистрибуцији заразних болести, те у којој мери 
епидемије заразних болести препознају као озбиљну (безбедносну) 
претњу.

Метод истраживања

Узорак 

Укупан узорак чинило је 140 испитаника, од којих су 55% биле 
особе женског пола, док су мушки испитаници чинили 45% узорка. 
Већи део узорка чинили су како активни тако и дипломирани сту-
денти Факултета безбедности (51,4%), док су осталих 48,6% чинили 
студенти других сродних факултета (Факултет политичких наука, 
Факултет организационих наука, Правни факултет, Криминалистич-
ко-полицијски универзитет, Учитељски и Филозофски факултет). 
Истраживањем су обухваћени испитаници старости од 19 до 45 го-
дина (АS=25.69). 

Инструменти

Истраживање је спроведено употребом упитника, који је конструи- 
сан тако да покрије три области истраживања: општа (појмовна) 
знања о климатским променама и заразним болестима; разумевање 
климатских промена и опажање њиховог утицаја на дистрибуцију за-
разних болести; негативни ефекти епидемија заразних болести. Поу-
зданост скале разумевања климатских промена и опажања њиховог 
утицаја на дистрибуцију заразних болести износи (α=.802), док поу-
зданост скале негативних ефеката епидемија заразних болести изно-
си (α=.790), при чему се тврдње обухваћене наведеним скалама про-
цењују на петостепеној Ликертовој скали. 
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Резултати

ОПШТА (ПОЈМОВНА) ЗНАЊА О КЛИМАТСКИМ 
ПРОМЕНАМА И ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА

У првом питању настојало се испитати у којој мери су испитаници 
упознати са значењем појма климатске промене. Тако у Табели 1 ви-
димо да 91,4% испитаника зна шта су климатске промене, док незна-
тан проценат истих није упознат са значењем наведеног појма (0,7%) 
или је, пак, делимично упознат (7,9%). 

Табела 1. Познавање значења појма климатске промене

Упознат сам са значењем појма климатске промене. f %

да 128 91,4

не 1 0,7

делимично 11 7,9

укупно 140 100,0

У другом питању се од испитаника тражило да заокруже да ли су 
упознати са значењем појма заразне болести. У Табели 2 видимо да је 
95,7% испитаника навело да зна шта су заразне болести, док је 4,3% 
навело да су делимично упознати. Ниједан испитаник није навео да 
није упознат са значењем појма заразне болести. 

Табела 2. Познавање значења појма заразне болести

Упознат сам са значењем појма заразне болести. f %

да 134 95,7

не 0 0,0

делимично 6 4,3

укупно 140 100,0

У трећем питању се од испитаника тражило да заокруже да ли су 
упознати са значењем појма епидемија од већег епидемиолошког зна-
чаја. У Табели 3 видимо да је 78,6% испитаника упознато са значењем 
наведеног појма, док 3,6% није упознато или је, пак, делимично упо-
знато (17,9%). 
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Taбeлa 3. Познавање значења појма болест од већег 
епидемиолошког значаја

Упознат сам са значењем појма болест од већег 
епидемиолошког значаја. f %

да 110 78,6

не 5 3,6

делимично 25 17,9

укупно 140 100,0

У Табели 4 приказани су резултати повезани са проценом испита-
ника у погледу броја званично проглашених епидемија заразних бо-
лести у Републици Србији у протекле две деценије. Видимо да је тачан 
одговор (две или три епидемије) дало 55,7% испитаника, док је 17,9% 
навело да се Република Србија суочила са једном епидемијом, а 26,4% 
је навело да се суочила са више од три епидемије.

Табела 4. Број званично проглашених епидемија

Република Србија се у последње две деценије суочила са: Процена 
испитаника:

Број званично проглашених епидемија: f %

једна 25 17,9

две или три 78 55,7

више од три 37 26,4

укупно 140 100,0

РАЗУМЕВАЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ОПАЖАЊЕ 
ЊИХОВОГ УТИЦАЈА НА ДИСТРИБУЦИЈУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Други циљ је био испитати у којој мери испитаници разумеју кли-
матске промене, те да ли исте препознају као фактор ризика који до-
приноси настанку, дистрибуцији и опстанку заразних болести. У Та-
бели 5 приказане су просечне вредности одговора на тврдње упитни-
ка. Испитаници климатске промене виде као један од највећих иза-
зова за савремено друштво, те сматрају да исте представљају претњу 
по јавно здравље. Надаље, испитаници процењују као углавном 



Перцепција јавности о утицају климатских промена на ширење... 15

тачно тврдњу која се односи на све већи утицај климатских проме-
на на ширење и географско распростирање заразних болести, и као 
тачним тврдње које се односе на допринос температурних промена, 
влажности ваздуха и природних катастрофа, настанку и ширењу за-
разних болести. Такође, испитаници сматрају да миграције станов-
ништва, покренуте услед лоших климатских услова, могу имати инди-
ректне последице на ширење појединих заразних болести (нпр. TB и 
HIV/AIDS). 

Табела 5. Просечне вредности одговора на тврдње упитника

Тврдње упитника AS

Климатске промене представљају један од највећих изазова за савреме-
но друштво. 4.33

Климатске промене представљају претњу по јавно здравље. 4.28

Климатске промене у све већој мери подстичу ширење и географско 
распростирање заразних болести. 3.78

Промене температуре и влажности ваздуха доприносе ширењу бројних 
заразних болести. 4.04

Природне катастрофе, настале као последица климатских промена, до-
приносе настанку и ширењу заразних болести. 3.90

Миграције становништва, покренуте услед лоших климатских услова, 
могу имати индиректне ефекте на ширење појединих заразних болести 
(нпр. TB i HIV/AIDS). 

3.94

НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЕПИДЕМИЈА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

У Табели 6 приказане су просечне вредности одговора на тврдње 
које се односе на опажање негативних ефеката епидемија заразних 
болести. Испитаници сматрају да епидемије заразних болести пред-
стављају претњу по политичку стабилност државе, као и по здрав-
ствену, економску и корпоративну безбедност. Такође, испитани-
ци сматрају да је едукација становништва од великог значаја за пре-
венцију и реаговање у случају појаве епидемије, док, с друге стране, 
процењују као више нетачно него тачно да Република Србија и њен 
здравствени систем поседују адекватне капацитете и ресурсе за реаго- 
вање у случају појаве епидемије. 
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Табела 6. Просечне вредности одговора на тврдње упитника

Тврдње упитника AS

Епидемије заразних болести представљају претњу по политичку ста-
билност државе. 

4.31

Епидемије заразних болести представљају претњу по здравствену 
безбедност. 

4.78

Епидемије заразних болести представљају претњу по економску 
безбедност. 

4.72

Епидемије заразних болести представљају претњу по корпоративну 
безбедност, а у контексту изостанка континуитета пословања. 

4.51

Република Србија и њен здравствени систем поседују адекватне капа-
цитете и ресурсе за реаговање у случају појаве епидемија. 

2.87

Јавно образовање јесте од великог значаја за превенцију и реаговање у 
случају појаве епидемија. 

4.59

ДИСКУСИЈА

Приликом дискусије приказаних резултата најпре ћемо се руко-
водити добијеним резултатима у погледу општих (појмовних) знања 
испитаника о испитиваним појавама, а имајући у виду чињеницу да 
сваки човек прво усваја знања о одређеним појавама, те закључује о 
њиховим последицама. Такође, разлог томе јесте и чињеница да знање 
испитаника знатно може утицати на степен превенције, припремље-
ности и реаговања у случају појаве епидемија заразних болести, као 
и изградњу свести у којој мери свака особа појединачно може допри-
нети њиховом настанку или умањењу негативних ефеката. Затим ће 
бити коментарисани добијени резултати који се тичу друге две ва-
ријабле, са претпоставкама о испитиваним појавама, за које сматрамо 
да је значајно истаћи. 

Анализом резултата утврђено је да је 91,4% испитаника упознато 
са значењем појма „климатске промене”, док је нешто већи проценат 
(95,7%) упознат са значењем појма „заразне болести”. Овакав налаз 
може се сматрати очекиваним ако имамо у виду медијску пренагла-
шеност проблема климатских промена, а нарочито податак да је ово 
истраживање спроведено у тренутку када се Република Србија и свет 
суочавају са пандемијом/епидемијом Ковид-19, те да је проблем заразних 



Перцепција јавности о утицају климатских промена на ширење... 17

болести доспео у „жижу” интересовања. Када је реч о упознатости ис-
питаника са појмом „болести од већег епидемиолошког значаја”, про-
ценат оних који су одговорили позитивно јесте 78,6%. С обзиром на 
то да је реч о стручном термину, а да не налазимо за сходно очекива-
ти висок степен мотивисаности и интересовања испитаника, који су 
се у највећој мери образовали у области друштвено-хуманистичких 
наука (организационе, правне, политичке и сродне науке) за детаљ-
нијим изучавањем дате тематике, нешто мањи степен познавања овог 
термина, у односу на претходно наведене, чини се оправданим и за-
довољавајућим. 

Слична ситуација јесте и у погледу броја званично проглашених 
епидемија заразних болести у протекле две деценије у Републици Ср-
бији. Поређење процене испитаника и стварног стања у погледу броја 
епидемија показује да је 55,7% испитаника одговорило тачно на по-
стављено питање, наводећи да се Република Србија у конкретном пе-
риоду суочила са две или три епидемије заразне болести. Наиме, Ре-
публика Србија је, најпре, 2007. године прогласила епидемију малих 
богиња, затим 2009, епидемију свињског грипа (H1N1), да би 2020. го-
дине, у марту, прогласила епидемију Ковид-19 (SARS-CoV-2). Потреб-
но је истаћи да је одређен проценат испитаника (17,9%) навео да се 
наша држава суочила са једном епидемијом, док је њих (26,4%) навело 
да се суочила са више од три епидемије заразне болести. Наведено се 
може посматрати као резултат недовољне, тј. погрешне информиса-
ности испитаника, а у погледу обиља информација у медијима о спо-
радичним случајевима инфекције вирусом Западног Нила, маларије 
или, пак, лајмске болести и сличних, те тако недовољне упућености у 
званичне податке или извештаје одређених институција. 

Како су приказани резултати у погледу општих (појмовних) знања 
испитаника о климатским променама и заразним болестима биће 
коментарисано у којој мери испитаници увиђају повезаност између 
климатских промена и заразних болести. С обзиром на недостатак 
студија које се у Републици Србији баве питањем међусобне повеза-
ности наведених варијабли и незнатну заступљеност ове теме у ме-
дијима и, тако, на претпоставку да представља непознаницу за јав-
но мњење Србије, прво се пошло од општих тврдњи, попут: „Кли-
матске промене представљају један од највећих изазова за савремено 
друштво”, као и „Климатске промене представљају претњу по јавно 
здравље”. У погледу наведених тврдњи, показало се да испитаници 
климатске промене виде као један од највећих изазова са којима се 
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савремено друштво суочава, што се делимично поклапа са налазима 
истраживања који су спровели Пушић и Пајванчић-Чизељ (2012), а 
које је показало да грађани Војводине, поред загађења воде, ваздуха и 
земље, као други највећи проблем виде климатске промене/глобално 
загревање. Такође, испитаници сматрају да климатске промене оства-
рују знатан, негативан утицај на јавно здравље. 

У циљу проверавања теоријских претпоставки о утицају климат-
ских промена на јавно здравље, а у погледу њиховог директног или ин-
директног доприноса настанку и дистрибуцији заразних болести, ис-
питаницима су постављена конкретна питања која се односе на коре-
лацију датих варијабли. Тако се показало како испитаници сматрају да 
промене температуре и влажности ваздуха, као и природне катастро-
фе, настале као последица климатских промена, доприносе настанку 
и дистрибуцији бројних заразних болести. У прилог датом мишљењу 
говоре бројне научне студије које су утврдиле да повишене и/или ниске 
температуре, као и промене влажности ваздуха, знатно могу утицати 
на опстанак појединих заразних болести и погодовати њиховом убрза-
ном ширењу (Kuhn et al., 2005; Shaman & Kohn, 2009). Насупрот томе, 
када је реч о повезаности природних катастрофа и заразних болести, а 
имајући у виду, пре свега, контаминацију воде и хране, као и погоршање 
санитарно-хигијенских услова, истраживање које су спровели Коаудио 
и сарадници (Koaudio et al., 2012) показало је како грађани сматрају да 
постоји велика опасност од преноса заразних болести и њихове нагле 
појаве након природних катастрофа. Такође, испитаници сматрају да 
миграције становништва, покренуте услед лоших климатских услова, 
могу имати индиректне ефекте на ширење појединих заразних болести, 
попут туберкулозе и HIV/AIDS-а. Наведено се, у првом реду, разматра 
у контексту пораста броја лица расељених због све израженијих кли-
матских варијабилности и лоших животних услова, нарочито када је 
реч о земљама азијског и афричког континента. 

Уколико се сагледају изнети налази који указују на то да испита-
ници у знатној мери увиђају повезаност између климатских промена 
и заразних болести, те да климатске промене препознају као фактор 
ризика који доприноси настанку и дистрибуцији заразних болести, 
полазна претпоставка, да дата тематика представља непознаницу за 
јавно мњење Србије, бива оповргнута. Међутим, како је истражи-
вање спроведено на мањем узорку који су чинили академски грађа-
ни, добијени подаци не могу се генерализовати на целу популацију 
и, у складу са тим, није могуће закључивати у ком степену заправо 
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шира јавност увиђа повезаност између ових варијабли. Такође, исто 
се може објаснити склоношћу испитаника ка конформизму, односно 
давању социјално пожељних одговора. 

Бавећи се питањем повезаности климатских промена и зараз-
них болести, нужно је осврнути се и на епидемије заразних болести. 
С тим у вези, резултати су показали како испитаници процењују да 
епидемије заразних болести представљају претњу по политичку ста-
билност државе, као и по здравствену и економску безбедност. У си-
туацијама када је држава погођена епидемијом заразне болести со- 
цијални и економски статус становништва бива угрожен. Самим тим, 
настаје поремећај економског система једне државе услед престанка 
функционисања скоро свих кључних привредних сектора, здравстве-
ни систем бива оптерећен и долази до ангажовања војске и полиције, 
као и до појачане међународне сарадње. При томе, и држава постаје 
рањива и зависна у опоравку од помоћи других држава, а нарочито 
уколико је реч о земљама у транзицији, каква је и Република Србија. 
Све наведено указује на чињеницу да епидемије заразних болести 
остављају дубоког трага на здравственом, политичком, економском и 
безбедносном плану и изискују потребу за применом посебних мера, 
снага и средстава. 

Говорећи о функционисању привредног сектора у условима епи-
демије, резултати овог истраживања показали су да испитаници сма-
трају да епидемије представљају претњу и по корпоративну безбед-
ност, а у контексту изостанка континуитета пословања. Као што је 
претходно наглашено, у ситуацији када држава бива погођена епиде-
мијом заразне болести, долази до прекида функционисања бројних 
организација или, у крајњој линији, до преласка на рад од куће уко-
лико је реч о делатностима где је такав начин рада примењив. По-
ред чињенице да је, услед прописаних мера, прекид обављања поје-
диних делатности нужан, приметно је, такође, да велики број дру-
гих организација бива приморан на обуставу пословних активности 
услед изостанка имплементације међународног стандарда који се одно- 
си на системе континуитетом пословања (ISO 22301). То може ука-
зати на чињеницу да многе организације нису препознале епидемије 
заразних болести као претњу пословању приликом процене ризика, 
као и да нису израдиле планове континуитета пословања, који би им 
омогућили превентивно планирање и ефикасно деловање у циљу обе-
збеђивања пословања у случају ризичног догађаја. 
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Поред претходно изнетог, а разматрано у конктексту епидемија 
заразних болести, резултати овог истраживања показали су како ис-
питаници сматрају да Република Србија и њен здравствени систем 
не поседују у довољној мери адекватне капацитете и ресурсе за реа- 
говање у случају појаве епидемија, као и да је јавно образовање од 
великог значаја за превенцију и реаговање у случају појаве истих. С 
обзиром на то да се Република Србија у тренутку спрвођења истра-
живања суочавала са епидемијом Ковид-19, може се претпоставити 
да су на обликовање горепоменутог става у одређеној мери утицали 
подаци изнети у медијима, а који су указивали на проблем недовољне 
припремљености државе и здравственог система, пре свега недостат-
ка заштитне опреме и других медицинских средстава, али и простор-
них капацитета. Када је реч о едукацији становништва, испитаници 
истичу да је она од великог значаја за превенцију и реаговање у слу-
чају појаве епидемије заразне болести. У разматраном контексту, на-
ведени став указује на улогу коју знање о основним карактеристикама 
заразних болести, мерама превенције и начинима заштите и слично, 
може имати у умањењу њихових негативних ефеката. Дату тезу по- 
тврђује и истраживање које је спровео Цветковић (2018), а које се ба-
вило питањем перцепције јавности о припремљености за биосферске 
катастрофе изазване епидемијама, у контексту импликација на про-
цес управљања ризиком. У корелацији са тим, спровођење одређених 
акција и припрема стратегија за умањивање негативних последица 
епидемија морају бити праћене укључивањем академске заједнице, 
која би у највећој мери могла допринети образовању становништва, 
као и предложити адекватне стратегије за спровођење едукативних 
кампања и подизање свести јавности (Cvetković, 2018).

ЗАКЉУЧАК

Прегледом резултата истраживања може се закључити да је зна-
тан проценат испитаника упознат, пре свега, са значењем појма за-
разне болести, затим климатске промене, као и појма болести од већег 
епидемиолошког значаја. Овакав резултат нарочито је значајан уко-
лико имамо у виду да је знање предуслов за предузимање мера пре-
венције у случају појаве епидемија заразних болести. Поред наведеног, 
поређењем процене испитаника и стварног стања у погледу броја зва-
нично проглашених епидемија у Републици Србији у протекле две деценије, 
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показало се да је нешто мало више од половине испитаника одгово-
рило тачно на постављено питање. Наведено се може посматрати као 
резултат недовољне информисаности и упућености у званичне из-
вештаје појединих институција. 

Анализом добијених резултата утврђен је висок ниво опажања по-
везаности између климатских промена и заразних болести, тј. препо-
знавања утицаја који исте могу имати на настанак и ширење заразних 
болести, било да је реч о утицају температурних промена, промена 
влажности ваздуха и/или природних катастрофа и миграција, на на-
станак и дистрибуцију одређених заразних болести. Када је реч о опа-
жању негативних ефеката епидемија заразних болести, резултати ис-
траживања показали су да испитаници епидемије заразних болести 
опажају као претњу по политичку стабилност државе, те по здрав-
ствену, економску и корпоративну безбедност, као и да увиђају значај 
едукације становништва за превенцију и реаговање у случају појаве 
епидемије, али и недостатак адекватних капацитета и ресурса за реа- 
говање. 

Полазећи од приказаних резултата, потребно је подстаћи актив-
ност научника у Србији, у погледу истраживања и систематизације 
података о испитиваним појавама, како би све наведено постало део 
научног дискурса. Поред тога, неизоставно је истаћи улогу образо-
вања у контексту умањења последица заразних болести и климатских 
промена. С тим у вези, веома је битно повећати улогу академске зајед-
нице у образовању становништва о наведеним проблемима, кроз из-
градњу безбедносне културе у заједници – увођењем тематских кур-
сева, почев од средњег до високог образовања. На крају, како се ово 
истраживање бавило општим питањима везаним за један аспект по-
следица климатских промена, као и негативне ефекте епидемија за-
разних болести, кроз нека од наредних истраживања могла би се 
обухватити дубља проблематизација последица конкретних пробле-
ма, укључујући и друге варијабле које би омогућиле да се сагледају 
импликације наведених појава на безбедност државе или појединца, 
у свим њеним сегментима. 
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PUBLIC PERCEPTION OF THE IMPACT OF 
CLIMATE CHANGE ON THE SPREAD OF INFECTIOUS 
DISEASES AND NEGATIVE EFFECTS OF EPIDEMICS

Violeta Tadić, PhD Student 
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

The aim of the research was to determine the extent to which citizens perceive the connec-
tion between climate change and infectious diseases, i.e. whether they recognize them as a risk 
factor that contributes to the emergence and distribution of infectious diseases, and to what ex-
tent they see epidemics as a serious (security) threat. At the same time, the respondents’ famil-
iarity with key concepts was examined. The research was conducted on a convenient sample of 
140 respondents, with a Questionnaire constructed for that purpose. Descriptive statistics were 
used in data processing. By analyzing the obtained results, it was determined that the largest 
percentage of respondents are familiar with the meaning of the term “infectious diseases”, then 
“climate change”, as well as the term “epidemic of greater epidemiological significance”. Fur-
thermore, a high level of perception of the connection between climate change and infectious 
diseases, i.e. recognizing the effects they may have on the occurrence and spread of infectious 
diseases. According to the obtained results, it was determined that the respondents see the in-
fectious epidemic as a threat to the political stability of the state, health, economic and corporate 
security, as well as the importance of public education for prevention and response in case of 
epidemic, but also the lack of adequate capacities and resources for response. 

Key words: perception, climate change, infectious diseases, epidemics.
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ИМПЛИКАЦИЈЕ ФОРМАЛНИХ 
ТЕОРИЈА БЕЗБЕДНОСТИ НА 

УПРАВЉАЊЕ COVID-19 КРИЗОМ

Сажетак: Растући ’хаотични’ потенцијал модерних криза, каква је криза изазвана пан-
демијом COVID-19, намеће ургентну потребу за преиспитивањем постојећег и изнала-
жењем флексибилнијег методолошког инструментаријума, у циљу јачања спремности и 
благовременог одговора на испољену кризу. Анализом различитих аспеката управљања 
актуелном кризном ситуацијом сугерише се да би примена различитих метода матема-
тичко-операционих истраживања резултирала потенцијално новим и значајним увиди-
ма у ову комплексну проблемску ситуацију. У раду се, стога, настоји указати на имплика-
ције формалних теорија безбедности и различитих теоријских модела резилијентности 
на управљање кризом COVID-19.
Најпре, сугерише се примена теорије детерминистичког хаоса као алата за рано упозо-
рење и, тиме, избегавање стратешких изненађења. На тај начин би се препознао пре-
тећи ’хаотични’ потенцијал ризика који се назиру. Даље, предиктивни модели, као ’део’ 
апаратуре одређених верзија теорије игара, могу допринети оптималнијем страте-
гијском одлучивању, у смислу доношења одлука које би у датој ситуацији максимизирале 
’корисност’ исхода акција самих актера (превасходно спрам ’природе’), односно миними-
зирале негативне ефекте неизбежних нежељених последица. Коначно, указује се и на по-
тенцијал који носи примена различитих мултиваријационих техника за доношење што 
ваљанијих одлука на тактичком и оперативном нивоу. Напослетку, представљени су и 
модели резилијентности, од којих сваки поседује потенцијал за анализирање утицаја од-
ређених аспеката управљања актуелном кризном ситуацијом.
Кључне речи: COVID-19, теорија детерминистичког хаоса, мултиваријациона анализа, 
теорија игара, резилијентност.

Уводна разматрања

Пандемија вируса SARS-Cov-2 није прва већа пандемија са којом 
се свет суочио у XXI веку, али је прва чији је интензитет довео до ра-
пидног „преливања” деструктивних ефеката са здравствене на све 
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остале сфере државе и друштва, претећи да достигне размере ег-
зистенцијалне кризе. Ова, примарно здравствена, а убрзо и опште-
друштвена глобална (социјална, економска, психолошка, па и (гео)
политичка) криза, представља прекретницу за даљи ток свакоднев-
ног живљења, односно увод у тзв. „нову нормалност”. Свет, који до-
минантно детерминише опасно висок степен неизвесности и непред-
видивости (као последица изражене комплексности и нелинеарности 
како друштвених система тако и динамичног окружења), увелико је 
оптерећен безбедносним изазовима, ризицима и претњама разли-
читих извора и природе. Растући „хаотични потенцијал” модерних 
криза намеће ургентну потребу за преиспитивањем традиционалних 
постулата управљања ризицима и кризама, а нарочито потребу за из-
налажењем адекватног методолошког инструментаријума за јачање 
спремности и благовременог одговора на испољену кризу. У правцу 
остварења тако постављеног циља, у даљем раду се настоје иденти-
фиковати теоријски приступи који би потенцијално били од значаја 
за ваљано спровођење било које од фаза управљања кризама, са на-
гласком на могућности предвиђања и последичног стратегијског пла-
нирања. 

У конкретном случају, будући да је пандемија релативно нова и 
комплексна појава, те да је сваки покушај предвиђања њеног даљег 
тока и последица значајно ограничен неизвесношћу (Станковић, 
2020: 179), при бављењу различитим аспектима управљања актуел-
ном кризном ситуацијом проузрокованом епидемијом COVID-19 
сугерише се да би примена различитих метода математичко-опера-
ционих истраживања резултирала потенцијално новим и значајним 
увидима у ову комплексну проблемску ситуацију. У те сврхе, могу се 
применити принципи различитих формалних теорија безбедности 
(Јанев, 2011), а нарочито теорија детерминистичког хаоса, мултива-
ријациона теорија (на основи различитих мултиваријационих анали-
за), примењена теорија вероватноће, теорија катастрофе, па чак и тео-
рија игара. Говорећи о овако постављеном методолошком оквиру, без 
обзира на избор конкретних техника, потребно је указати и на бене-
фите уважавања основних постулата тзв. „расплинуте” логике (fuzzy 
logic), а који би олакшали управљање кризном ситуацијом са којом је 
наизглед тешко носити се на „рационалан и разуман начин” (Roberts, 
2017). Осим практичне корисности у програмирању и математичком 
моделирању (вештачкој интелигенцији уопште), овакав приступ по-
годан је за оперисање у оквирима свих претходно наведених формалних 
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теорија безбедности, чинећи могућим решавање проблема „комби-
новања” информација из различитих база података, односно ширећи 
спектар могућности у оквирима јасно одређених граница, и то на ос-
нову прилично једноставних алгоритама. „Расплинута” логика, дакле, 
потенцијално може допринети управо редуковању, у мери у којој је то 
могуће, комплексности, а тиме и последичне неизвесности.

Теорија детерминистичког хаоса

„Због ствари које не знамо да не знамо будућност је веома непред-
видива. Али нека дешавања се могу антиципирати, или бар замисли-
ти, на бази постојећег знања” (Singer, 1977: 39). У овом светлу се може 
посматрати и теорија детерминистичког хаоса која се бави „квалита-
тивним изучавањем нестабилног апериодичног понашања у детерми-
нистичким нелинеарним динамичким системима” (Kellert, 1993: 5). 
Потенцијал ове теорије за примену на кризне ситуације попут акту-
елне лежи у чињеници да се њоме могу на ваљан начин истраживати 
сви отворени, динамички и реални системи који у свом понашању 
показују нелинеарна својства (Potkonjak-Lukić i Stojanović, 2016: 102). 
Упркос евидентној и неоспорној неизвесности, постоји нешто што се 
може предвидети употребом теорије хаоса, а то је да ли ће систем у 
одређеним околностима испољити „хаотично понашање”. Управо би 
ова способност да се „предвиди непредвидивост” (Sapperstein, 1986: 
87–93) могла послужити као користан алат у фазама планирања и 
одлучивања када је неопходно благовремено уочити да ли постоје и, 
уколико да, избећи одређена понашања која би могла довести систем 
(државу, друштво) до значајне нестабилности, угрозити га, или, пак, 
довести у питање његов опстанак. 

Теорија детерминистичког хаоса, дакле, поседује потенцијал да 
укаже на непредвидивост развоја ситуације, односно да помогне 
одлучиоцима да благовремено препознају ситуације или догађаје који 
би могли довести систем у стање „хаоса”, а на основу чега би се могли 
предузети неопходни кораци да се такав сплет околности или сце-
нарио избегне. Непрепознавање ових варијабли, услед неразумевања, 
прецењивања, односно потцењивања њиховог утицаја и њихово пре-
виђање могуће је избећи израдом и применом што једноставнијих ма-
тематичких модела усклађених са динамиком друштвених (државних, 
међународних) односа. Додајмо да се на овом месту, само по себи, 
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намеће питање да ли се криза изазвана епидемијом у Републици Ср-
бији (и Европи уопште) могла избећи да се на адекватан начин пре-
познао „хаотични” потенцијал епидемије у свом изворишту Вухану? 
Стога се ова теорија, због свог значаја у смислу раног упозорења, ваља 
уврстити међу приоритетна методолошка оруђа свих оних који се 
баве стратегијским одлучивањем и израдом смерница за поступање 
у будућности, јер ће управо од континуираног и пажљивог анализи-
рања окружења зависити да ли ће бити начињени смислени избори и, 
тиме, адекватни одгoвори, или ће систем бити „неповратно увучен у 
хаос” (Potkonjak-Lukić i Stojanović, 2016: 111).

Једно од суштинских својстава теорије детерминистичког хаоса је-
сте осетљивост система на почетне услове, односно „концепт малих 
промена које у иницијалним стадијумима могу произвести огромне 
ефекте у комплексном систему” познат као „ефекат лептира” (butterfly 
effect (Ho, 2017)). У комплексним системима попут друштва, који 
своје понашање управљају према нелинеарним правилима, постоји 
извесна могућност да ће систем испољити екстремну осетљивост на 
сасвим мале промене иницијалних параметара, а што за последицу 
може имати нестабилност система, па чак и његово кретање ка „хао-
су”, и то за веома кратко време. Наведено говори у прилог немогућно-
сти било каквог ваљаног и прецизнијег дугорочног предвиђања по-
нашања било ког комплексног система. Предвиђање, и то искључиво 
краткорочно, неминовно ограничава и даље планирање као и било 
какву контролу будућег понашања система. Па ипак, чак и краткороч-
но предвиђање бива у значајној мери зависно од интензитета осетљи-
вости конкретног система у датом тренутку на те почетне промене. 

Дакле, наизглед безначајне ситуације, догађаји, одлуке, па чак и 
изјаве могу имати пресудан утицај на будућност на државном, регио-
налном, па и глобалном нивоу, односно могу бити „окидач за низ сук-
цесивних дешавања која као исход имају изузетно значајне и обимне 
ефекте” (Potkonjak-Lukić i Stojanović, 2016: 105). Наведено се илустра-
тивно може представити фразом “the evil of banality” (Avishai, 2020). 
Може ли се, онда, у том контексту посматрати и фудбалска утакмица 
у Милану, скијалиште у Тиролу, или можда чак и иницијално „исме-
вање” и потцењивање последица епидемије од стране одлучилаца 
пред саму њену појаву и у Републици Србији?

Имајући у виду савремене глобалне безбедносне трендове, гло-
бализацију уопште, могућности проистекле из комуникације у „реа- 
лном” времену, све веће доступности информационо-комуникацио-
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них средстава, а надасве могућности савременог међународног сао- 
браћаја, јасно је да ће „ефекат лептира”, који суштински опредељује 
понашање система у правцу његове стабилности, развоја или „рас-
пада”, имати све већи утицај на све аспекте безбедности на глобал-
ном нивоу (Potkonjak-Lukić i Stojanović, 2016: 107). „Превисок степен 
повезаности одувек је представљао велику опасност” (Avishai, 2020). 
Како се ефекти неког догађаја или ситуације, наизглед малог значаја, 
могу испољити било када и било где и то у енормним размерама, реф-
лектујући се на шири национални, регионални и глобални ниво, јасно 
је да се при стратегијском планирању све дугорочне прогнозе морају 
узимати са „резервом”, а с обзиром на то да се, напослетку, ниједан бу-
дући сценарио не може засигурно искључити.

Мултиваријациона анализа

Вртоглави технолошки напредак допринео је све већој примени и 
значају мултиваријационих анализа за истраживање најразличитијих 
комплексних проблема у готово свим научним областима. Мултива-
ријационе технике се користе за симултану анализу међусобног од-
носа великог броја варијабли на бази одређеног модела на којем се 
заснива конкретна техника (Ekonomski fakultet u Beogradu, званичан 
сајт). У том смислу, мултиваријациона анализа представља потен-
цијално нарочито плодоносан алат за откривање законитости у од-
носима варијабли које су скривене или једва приметне. Највећи број 
ових техника идентификује шаблоне или сличности у односима из-
међу варијабли, а на основу чега се потом врши њихово објашњавање, 
па чак и предвиђање. Како су уобичајено довољно прецизне да се пу-
тем статистичких значајности утврди и то да ли су откривене закони-
тости значајне или случајне (односно последица случајних варијација 
у узорку), у пракси се често врши њихово комбиновање.

Највећа предност употребе мултиваријационе анализе огледа се у 
чињеници да, када се једном формира база података, у неколико кора-
ка могу се извести и најсложеније технике за свега пар секунди. „До-
бра вест је да чак и неистренирани и неискусни људи могу да изведу 
компликоване мултиваријационе анализе уз помоћ рачунара. Лоша 
вест је да чак и неистренирани и неискусни људи могу да изведу ком-
пликоване мултиваријационе анализе уз помоћ рачунара” (Myers and 
Mullet, 2003: 11). Развој мултиваријационих техника, дакле, директно 
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прати развој информационих технологија. Будући да је угроженост, 
односно безбедност увек мултиваријациона појава, то се и примена 
мултиваријационих техника увек појављује као подесан метод проу-
чавања најразличитијих њених аспеката.

У том смислу, мултиваријациона анализа може наћи своју примену 
са циљем истраживања различитих сегмената актуелне кризне ситуа- 
ције, полазећи од испитивања угрожености индивидуе/друштва/др-
жаве од саме епидемије (вируса као таквог), а што зависи од низа про-
менљивих варијабли, односно извора угрожавања или фактора који 
му доприносе. Са друге стране, мултиваријационе технике се могу 
примењивати и на сасвим конкретна, појединачна питања, употре-
бом различитих типова база података, примера ради, здравствених 
са циљем препознавања „рањивих” категорија становништва, оних 
којима је неопходна континуирана медицинска помоћ или нега не-
зависно од епидемије и слично, социјално угрожених лица, лица са 
посебним потребама, родитеља и старатеља мале деце и др. Такође, 
базе података су се могле креирати и са циљем примене одређених 
мултиваријационих анализа које би дале податке о лицима којима су 
изречене мере изолације или карантина, лица која су под повећаним 
ризиком од заразе, а ради њиховог надзора и контроле. 

Могућности су бројне, примена техника прилично једноставна, а 
добијени подаци потенцијално изузетно значајни и практично упо-
требљиви и корисни, нарочито на оперативном и тактичком нивоу 
управљања. Закључимо са тиме да се, као нарочито применљиве у 
конкретној ситуацији, јављају технике зависности код којих постоји 
специфичан однос између варијабли, у смислу да постоје зависне (ре-
зултујуће) варијабле на које утицај врше независне варијабле, а међу 
њима: регресиона, корелациона, дискриминациона анализа и друге. 
Па ипак, пробабилистички модели који приказују однос између ва-
ријабли на основу њихових највероватнијих вредности и даље остају 
типични за истраживање проблематике попут ове.

Теорија игара

Теорија игара представља теорију или, прецизније, интердисци-
плинарни приступ „који се бави рационалним одлучивањем у кон-
фликтним и делимично конфликтним условима, када међусобна ус-
ловљеност акција два или више учесника детерминише све индиви-
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дуалне резултате” (Pavličić, 2010: 207), односно „која се бави форма-
лизацијом одређивања оптималних одлука у условима конфликта, 
делимичних конфликата или у условима неизвесности” (Savremena 
administracija, 1984: 756).

Уопштеније одређено, теорија игара је приступ „који се бави изу- 
чавањем ... стратешког одлучивања у различитим ситуацијама у 
којима, на бази расположивих сазнања... доносиоци одлуке („игра-
чи”), који су у међусобној интеракцији... настоје да... постигну од-
говарајуће... задовољење својих интереса... већ према врсти игре..., 
по правилу, узимајући у обзир... исте такве интересе и могуће реак-
ције (стратегије, потезе) других доносилаца одлука (’играча’)” (Kapor, 
2017: 256). Теорије игара данас подразумевају широк распон значајно 
различитих теоријских приступа и, следствено томе, различиту „апа-
ратуру”, те се за потребе управљања кризном ситуацијом проузроко-
ваном епидемијом COVID-19 опредељујемо за три „варијанте” тео-
рије игара које се, верујемо, могу плодоносно искористити за потребе 
стратегијског, али и сваког другог планирања.

Полазећи од претпоставке да се и „природа” условно може посма-
трати као „играч”, у значењу „рационалног окружења у коме се нека 
игра одвија и која утиче на игру на пробабилистички начин”, на ана-
лизу интеракција различитих актера у условима епидемије може се 
применити приступ према коме „стање природе представља скуп 
околности које се могу јавити у периоду када доносилац одлуке буде 
спроводио изабрану акцију”, при чему се подразумева да је „скуп при-
роде потпун”, односно да је доносилац одлуке упознат са околностима 
које се могу јавити, као и да су стања природе међу собом искључива 
(Kapor, 2017). Па ипак, имајући у виду комплексност и нелинеарност 
друштвеног система, доносилац одлуке не може да одреди у оваквим 
околностима расподелу вероватноће стања природе, те он одлучује у 
условима неизвесности.

Посматрано на овај начин, циљ примене теорије игара био би ут-
врђивање одређених „правила игре” на основу којих ће „играч”, доно-
шењем одлука, настојати да оствари жељени циљ. Како је реч о „низу 
међусобно повезаних и условљених одлука”, јасно је да је реч о стра-
тегијском одлучивању. Значајно је, с тим у вези, истаћи и да сваки 
доносилац одлуке, осим што мора узимати у обзир и циљеве оста-
лих актера, мора водити рачуна и о њиховим могућим одлукама, по-
тезима или стратегијама. На основу овакве „рачунице”, актери доносе 
такве одлуке које за крајњи циљ имају задовољење, у што је могуће 
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већој мери, властитих интереса, па чак и уколико то „захтева одређе-
но ’жртвовање’ у одређеној фази игре, или одступање од максимали-
стичких захтева, укључујући и ситуације обостраног добитка (win- 
-win или равнотеже), или минималног губитка, ако је развој ситуације 
неповољан” (Kapor, 2017).

Будући да се „игра” може дефинисати и као интеракција актера 
који су вођени скупом правила, а која „специфицирају могуће потезе 
за сваког учесника у скуп исхода за сваку могућу комбинацију поте-
за” (Hargreaves and Varoufakis, 1995: 1), у контексту кризне ситуације и 
уопште условима ризика и неизвесности, јасно је да сваки актер само 
делимично контролише ситуацију, а да су „правила игре” наметнуте 
инструкције којих се сваки од њих мора придржавати. Анализу додат-
но компликује чињеница да сви играчи морају бити познати (колико 
год да их има) и да је неопходно детаљно преиспитивање, те препозна-
вање интереса свих инструментално рационалних актера. Циљ приме-
не теорије игара био би, дакле, да се одреди оптимална стратегија за 
сваког учесника у игри (све релевантне актере) и одреди оптимално по-
ступање сваког од њих у условима ризика и неизвесности.

Још једна од варијација претходно описаног приступа јесте и игра 
шансе у којој исход игре зависи делимично од играча а делимично од 
„природе”, која је други играч. У том смислу, играч може знати веро-
ватноћу сваког могућег одговора природе, те тако стећи сазнања и о 
вероватноћи успеха сваке од потенцијалних властитих стратегија, и 
то у случајевима ризика. Са друге стране, уколико не постоје усло-
ви за одређивање вероватноће сваког од одговора „природе”, исходи 
су за играча неизвесни а вероватноћа успеха непозната (Ekonomski 
fakultet u Beogradu, 2006).

Напослетку, значајно је као самосталну издвојити и теорију очеки-
ване корисности (expected utility theory) која поседује нарочити по-
тенцијал за доношење оптималних одлука у ситуацијама у којима ак-
тер прави избор између акција чији су исходи ризични или неизвесни 
поређењем очекиваних вредности сваке од акција. На тај начин, оче-
кивана вредност акција била би једнака збиру пондерисаних вредно-
сти свих исхода конкретне акције, с тим да као пондери служе веро-
ватноће јављања свих могућих догађаја (Radonjić, 2009: 28–29).
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Резилијентност

Као појам који улази у све ширу употребу у различитим наукама 
и научним дисциплинама, заузимајући, притом, све значајније место 
и на пољу друштвено-хуманистичких наука, резилијентност се у ли-
тератури концептуализује на различите начине. Међу појмовним од-
ређењима, у зависности од конкретних практичних потреба самих 
аутора, истичу се и следећа – способност лаког опоравка од стреса, 
прилагођавање стресним околностима, изостанак маладаптивних ре-
акција упркос снажним негативним догађајима и адекватно функцио-
нисање током стресних догађаја (Carver, 1998), капацитет динамичког 
система да се успешно прилагоди претњама по његово функциони-
сање, живот и развој, односно способност људи да „избегну” негатив-
не ефекте стресних и потенцијално оштећујућих догађаја, успешно 
се врате на претходни ниво функционисања или чак остваре одређе-
ни раст и напредак (Masten, 2014), али и њена примена као истражи-
вачког дизајна оријентисаног на варијабле, при чему се, користећи 
различите мултиваријационе анализе, повезују мере високог степена 
ризика од негативног догађаја, исход и потенцијални квалитети ин-
дивидуа или ситуација које могу деловати тако да ублаже или зашти-
те особу од негативних последица тих трауматских догађаја (Luthar et 
al, 2000). 

Из перспективе бављења актуелном кризном ситуацијом као ком-
плексним системом, те кроз призму системске теорије, најприклад-
није је оно одређење резилијентности према коме је реч о особини 
комплексних система и њихових елемената да предвиде, апсорбују и 
поврате се од поремећаја и, по могућности, поправе основну структу-
ру система и његову функционалност. Теорија познаје неколико мо-
дела резилијентности од којих сваки поседује потенцијал за анализи-
рање утицаја одређених аспеката ове комплексне проблемске ситуа-
ције. Пре него пређемо на могуће импликације конкретних модела на 
стање друштва у условима епидемије, ваљало би истаћи и да се под 
протективним факторима превасходно мисли на оне факторе који 
ублажавају негативан исход ризик фактора или промовишу позитив-
ну адаптацију, а чија је значајна карактеристика да делују искључи-
во или јаче у стресним (кризним) ситуацијама, докле је њихов утицај 
мимо ових ситуација занемарљив или слабији (Wolraich et al., 2007). У 
конкретном случају, под протективним факторима би се могле под-
разумевати донете мере социјалног дистанцирања, попут забрана и 
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ограничења окупљања, кретања, физичких контаката и слично. Са 
друге стране, под промотивним факторима мисли се на оне који де-
лују и независно од кризних ситуација (Wolraich et al., 2007), те неће у 
потпуности анулирати однос ризик фактора и крајњег исхода већ ће 
само допринети што квалитетнијој адаптацији. У том смислу, можемо 
говорити о различитим видовима подршке и помоћи, али и о вешти-
нама, знањима, капацитетима, оспособљености, ресурсима, кадрови-
ма и друго.

Компаративни модел резилијентности подразумева да промотив-
ни фактор делује у супротном смеру од ризик фактора, докле про-
мотивни фактор има директан утицај на исход, и тај је утицај неза- 
висан од утицаја ризик фактора (Fergus and Zimmerman, 2005). При-
мењено на актуелну ситуацију, може се анализирати утицај помену-
тих мера социјалног дистанцирања на грађане у условима епидемије. 
Протективни модел, пак, подразумева деловање одређених снага или 
ресурса који утичу на однос ризичних ситуација и негативних исхо-
да и мењају, тј. смањују повезаност ризичне ситуације и негативног 
исхода (Wolraich et al., 2007). Применом овог приступа може се испи-
тивати утицај најразличитијих видова подршке и помоћи на коначне 
исходе кризне ситуације по индивидуе и друштво. 

Поменути протективни модел резилијентности уобичајено се 
рашчлањава на два типа – протективно-стабилизирајући и протек-
тивно-реактивни модел (Luthar et al., 2000), у зависности од начина 
на које протективни фактори остварују утицај на повезаност ризич-
ног догађаја и кризне ситуације. Први је применљив на ситуације у 
којима протективни фактор доприноси неутрализацији утицаја ри-
зичног догађаја, при чему су виши нивои ризика повезани са значај-
нијим негативним исходом уколико протективни фактор изостане, 
односно уколико он постоји, не очекује се повезаност ризичне ситуа-
ције и коначног исхода (Fergus and Zimmerman, 2005). Са друге стра-
не, протективно-реактивни модел примењује се на ситуације у којима 
протективни фактор смањује, али не уклања у потпуности очекивану 
повезаност ризик фактора и негативног исхода, односно у којима је 
повезаност ризик фактора и негативног исхода јача уколико протек-
тивни фактор изостане.

Најинтересантнијим се, међутим, чини модел изазова којим се по-
тенцијално може објаснити нелинеарна, закривљена веза ризик фак-
тора и исхода, при чему се сугерише да сама изложеност ризичним 
ситуацијама (искуствима) може имати протективну улогу, односно 
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којим се сугерише да је изложеност ниским и високим нивоима ри-
зика повезана са негативним исходом, докле су умерени нивои ри-
зика повезани са мање негативним (или, чак, позитивним) исходи-
ма (Fergus and Zimmerman, 2005). Овај модел обухвата и модел ино-
кулације, односно претпоставку да ће управо континуирана или по-
нављана изложеност ризик факторима допринети томе да се поједи-
нац, држава или друштво у будућности адекватније носе са ризицима 
и лакше их превазиђу. И докле се оваква претпоставка чини потпуно 
основаном и оправданом, са примерима Кине и околних земаља чије 
је пређашње искуство са епидемијама заразних болести резултирало 
значајним предностима у борби против актуелне епидемије, прева- 
сходно у погледу превенције и припремљености, остаје дискутабилно 
зашто се ова тенденција не уочава и на примерима неких других др-
жава, попут Републике Србије, које, чини се, нису извукле поуке из 
искуства са ранијим епидемијама. 

Закључна разматрања

Повезујућу „нит” одговора највећег броја држава на пандемију 
представљала је недовољна спремност. У условима изражене ком-
плексности и неизвесности неопходно је континуирано и врло 
пажљиво пратити динамику окружења како би се благовремено уо-
чиле оне промене које могу бити индикатори наступања кризних си-
туација. За уоченим раним „сигналима” мора следити израда свих 
релевантних потенцијалних сценарија како би се ефекти непредви-
дивости могли свести на најмању могућу меру, односно како би се 
могло приступити ваљаном стратегијском и сваком другом плани-
рању. Благовремена идентификација и одговарајућа процена ризика 
нужан је предуслов успешности континуираног процеса одлучивања 
у свим фазама управљања и на свим нивоима одлучивања. Најзад, и 
управљању информацијама, као кључном ресурсу за превладавање 
сваке модерне кризе, мора се придати потребан значај, полазећи од 
остваривања претпоставки за прикупљање информација и њихову 
употребу (информациони системи, базе података и сл.). 

Управо се услед наведеног и сугерише примена теорије детерми-
нистичког хаоса, ако ништа више бар као алата за рано упозорење 
и, тиме, избегавање стратешких изненађења. На тај начин би се ба-
рем препознао претећи „хаотични” потенцијал ризика који се назиру. 
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Предикција, стога, може имати двоструку улогу у управљању криз-
ном ситуацијом. Најпре, предиктивни модели могу послужити као 
референтни оквир за детаљну анализу и праћење динамике и уопште 
промена у окружењу, а како би се благовремено препознали и иден-
тификовали ризик фактори који систем (друштво) могу довести до 
значајне нестабилности, колапса неких његових виталних функција, 
или, чак, његове дезинтеграције. Са друге стране, предиктивни моде-
ли, као „део” апаратуре описаних верзија теорија игара, могу допри-
нети оптималнијем стратегијском одлучивању, у смислу доношења 
одлука које би у датој ситуацији максимизирале „корисност” исхода 
акција самих актера (превасходно спрам „природе”), односно мини-
мизирале негативне ефекте неизбежних нежељених последица. Ко-
начно, мора се уважити и огроман потенцијал који носи примена раз-
личитих мултиваријационих техника за доношење што је ваљанијих 
одлука на тактичком и оперативном нивоу.
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IMPLICATIONS OF FORMAL SECURITY 
THEORIES ON COVID-19 CRISIS MANAGEMENT

Nevena G. Stanković, PhD Student 
University of Belgrade – Faculty of Security Studies

Summary

The growing “chaotic” potential of modern crises, such as the crisis caused by the COV-
ID-19 pandemic, imposes an urgent need to review the existing and find more flexible method-
ological tools, in order to strengthen preparedness and timely response to the crisis. By analyz-
ing various aspects of managing the current crisis situation, it is suggested that the application 
of different methods of mathematical-operational research would result in potentially new and 
significant insights into this complex problem situation. The paper, therefore, seeks to point out 
the implications of formal security theories and different theoretical models of resilience on 
COVID-19 crisis management.

First, the application of deterministic chaos theory as a tool for early warning and, thus, 
avoiding strategic surprises is suggested. In that way, the threatening “chaotic” potential of the 
risks that could be seen would be recognized. Furthermore, predictive models, as a “part” of 
the apparatus of certain versions of game theory, can contribute to more optimal strategic de-
cision-making, in terms of making decisions that would maximize the “usefulness” of the out-
come of the actors themselves (primarily towards “nature”), i.e. minimize inevitable negative 
side effects. Finally, the potential of the application of various multivariate techniques for mak-
ing the most valid decisions at the tactical and operational level is pointed out. Finally, models of 
resilience are presented, each of which has the potential to analyze the impact of certain aspects 
of managing the current crisis situation.

Key words: COVID-19, deterministic chaos theory, multivariate analysis, game theory, resil-
ience.
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INFLUENCE OF RESTORATIVE 
JUSTICE ON PRISON SYSTEM

Abstract: History of imprisonment has been conceived and organised in a variety of ways. Re-
formers tried to shape the prison regime to suit their purposes, but the reality of the prison sys-
tem displayed the substantial limits of their achievements (for example high costs for construc-
tion of prisons; level of criminality, minimum protection of future victims etc.). In the second 
half of the 20th century, a search for new ways of solutions of criminality and penal policy be-
gins. The idea of a restorative prison exists at the moment in concept only. This concept is based 
on the opportunities for prisoners to encounter their actual victims for restorative dialogue. 
Restorative programs also enhancing the return of prisoners into family environment and com-
munity and improve a dynamic security in prison.
Key words: prison, prison sentence execution, restorative justice, restorative programs

Introduction

Prison system is an integral part of the penal law system – a man be-
hind bars is one of the most serious issues of penal politics. Despite the fact 
that the evolution of the conservative imprisonment system reacted to the 
revolutionary ideas of the enlightenment period, development of human 
rights and freedoms and building of the democracy with a slight time gap 
that was dependent on the current state of the society, the prison system 
has remained a symbol of the retributive justice. Although the concept of 
the restorative solution of the consequences of a criminal act seems to be 
different from the institutes of pre-trial detention and prison sentence exe-
cution or historically it arises just in order to circumscribe against the clas-
sical retributive system, principles, ideas and techniques of the restorative 
justice find their place gradually also in fulfilling the purpose of impri- 
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sonment. The aim of the submitted contribution is to doubt the exclusively 
retributive perception of the prison system, to identify the restorative prin-
ciples in treatment of inmates in the current Slovak legislation and to find 
out the influence of the standardized restorative programmes on settlement 
of relations between the offender and the victim, enhancement of the re-
turn of the prisoner to the family environment and ensuring dynamic secu-
rity inside prisons. We also touch upon the past, but only if it has a meaning 
for understanding the presence, (knowledge rises from knowing the past). 

Prisons and Prison System

Currently, the prison system can be characterized as a complex of insti-
tutions and purposefully arranged activities in execution of penal policy of 
the state focused on protection of social relations by 

– Temporary restriction of the freedom of movement of persons sus-
pected of a crime for purposes of prosecution (pre-trial detention) 
and persons legally sentenced for criminal offences (prison sentence 
execution) and 

– Creating conditions for rehabilitation of persons in prison sentence 
execution, change of their attitudes to crime and integration into so-
ciety. 

The current form of custody is a result of a long development in the un-
derstanding of the purpose of the prison sentence. In the antiquity, there 
have been practically no prisons and prison systems, as its fundamental 
attribute – restriction of the freedom of movement – was a natural part of 
the slave social establishment (a slave was permanently restricted in the 
freedom of movement).1 Prisons existed only as places for ensuring the 
presence of a slave or citizen in case of official procedures or as places of 
assembly and isolation of socially and politically redundant people. This 
state continued until the end of feudalism. At the start of renaissance and 
humanism and after removal of the feudal legal fragmentation, there was a 
substantial shift in the penal policy. Apart from formation of several safe-

1 The criminal penalty differed according to the class and corporative belonging, because there was dif-
ferent law. There was no fixed system of either facts of the case of crimes or punishments – there was a 
significant arbitrariness where mainly vengeance, revenge and slanders connected with loss of property 
for the benefit of the establishment in case of full citizens prevailed. 
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guards guaranteeing a just punishment of offenders of crimes2, the theory 
of sentences passes from the absolute revenge to the theory of “just re-
venge” (retribution) and definite severity of sentences. In this sense, pris-
ons had a function of a revenge by evil for evil. The sentence was strictly 
defined by decision of a court based only on severity of the crime and was 
not subject of any further changes apart from extraordinary cases of par-
don or amnesty. Similarly as duration, also the sentence regime was defined 
as a stereotype. Jail was a place where the prisoner should have pay for his 
blame in difficult life conditions (Paníček, 1970: 192). The prison environ-
ment and overall organisation of the prison system were adequate to this 
purpose (the first prison systems rise based on a strict isolation of inmates). 

Pure repression gradually started to lose its force. It was shown, that 
the strictness of prisons is not enough for crime reduction. Vice versa, the 
strict regime in its execution usually created either even more horrendous 
criminals or persons without any ability of social integration. Thus, anoth-
er principle started to join the revenge – the principle of re-education. The 
new idea started to be reinforced in the second half of the 19th century and 
developed fully only in the 20th century. In the corrective prison system, 
the revenge is not the aim of the punishment, but one of several means of 
re-education. Emphasis is put on the influence of the character of the pris-
oner and efforts to create such a regime in prison environment that would 
prepare inmates for their return into life at large. The idea to make the 
punishment more humane and at the same time more effective becomes a 
devise of the reform efforts (Fábry, 2012: 26). Prison system is not merely 
a mirror of penal policy but the knowledge of its effects retroactively influ-
ences the penal policy. 

All modern penal systems understand prisons multi-dimensionally – 
they aim not at liquidation of the offender, but at his rehabilitation that 
has to rely on the internal persuasion of the offender of fairness, i.e. pro-
portionality of the penalty. Thus, the individual prevention is based on 
the sense of blame and proportionality of the penalty. The ambition of the 
modern prison system is not to isolate from the life, for which the prisoner 
shall be brought up, but to become as close as possible to the life (Paníček, 
1970: 103).

In geographical conditions of the Slovak Republic, the prison system 
passed the abovementioned periods as a part of the Austro-Hungarian and 
later the Czechoslovak legal environment. At the end of the 18th century, 

2 Nullum delictum sine lege (prosecution guarantee); nulla poena sine lege (penalty guarantee); nulla 
justicia sine lege (procedure guarantee); nulla poena sine crimen (sanction guarantee).
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the classical system of prisons arises on our territory when along the penal 
codes of Joseph II and continuous system of court prisons the first country-
wide prison facility determined for prison sentence execution is established 
in Senec (1770) – in 1780 translocated to Tomášikovo. In 1840, the system 
of solitary confinement was adopted as the basis of the Hungarian prison 
system (on our territory, the Komárno jail and Bratislava detention facil-
ity were established in this system). Following the legislation of the 1952 
Austrian Penal Code, two houses of corrections arose on our territory – in 
Leopoldov and Ilava. Apart from these houses of corrections, until the end 
of the 19th century another 10 royal court prisons were established on our 
territory, namely in Bratislava, Nitra, Trenčín, Komárno, Banská Bystri-
ca, Ružomberok, Rimavská Sobota, Levoča, Košicie and in Prešov (Fábry, 
2012: 29). The Austro-Hungarian Compromise in 1867 brought significant 
changes in the sphere of the prison system. The prison system was subordi-
nated to the Ministry of Justice and profited from the first Hungarian Penal 
Code that was adopted as the article V. of 1878. The legal prerequisites lead 
to the introduction of the so-called Irish progressive system including the 
transitional facility as a level before the conditional release. No more signif-
icant changes in the prison system occurred on our territory even between 
the wars of the 1st Czechoslovak Republic. Only the second half of the 1960s 
marked by the dynamic development and reform efforts in all areas of the 
State, reflects also in the prison system. The adoption of the Act No 59/1965 
Coll. on Prison Sentence Execution3 meant breakthrough changes:

– Legislation of conditions of prison sentence execution that replaced 
the previous exclusive regulation of the prison sentence execution by 
internal by-laws and 

– Introduction of the system of a differentiated and progressive prison 
sentence execution. 

It is also necessary to stress the fact that when creating the Act No 
59/1965 Coll.5 the submitters came out and in many respects accepted the 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners adopted by the 
United Nations in Geneva4 and later also their modified and modernised 
form – the European Prison Rules adopted by the Council of Europe5.

3 Act No 59/1965 Coll. on Prison Sentence Execution of 17 June 1965 retrieved from https://www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1965/59/20030901. 

4 The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners of 31 July 1957 retrieved from https://
www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Priso-
ners.pdf 

5 Recommendation No. R (87) 3 on the European Prison Rules of 12 February 1987 retrieved from 
https://rm.coe.int/16804f856c.
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Socio-economic changes that arose in our society after 1989, reflected 
gradually in all social areas including the prison system. In 2005, the crim-
inal codes were re-codified. The generally binding regulations governing 
the prison system followed the adoption of the new Penal Code and Code 
of Criminal Procedure:

– Act No 221/2006 Coll. on Pre-Trial Detention,6

– Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No 437/2006 
Coll. that issues Rules of Pre-Trial Detention,7

– Act No 475/2005 Coll. on Prison Sentence Execution as amended8 
and 

– Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No 368/2008 
Coll. that issues Rules of Prison Sentence Execution.9

If the criminal law refuses to build on the principle that the punishment 
is only a revenge for the committed crime, also the generally binding regu-
lations governing the prison area build on this postulate and apart from the 
protective function they affect the inmates concerning their social reinte-
gration by all activities. The essential idea is to pass from viewing the per-
son as a passive object of penitentiary care to such an acting where he him-
self will be an active agent. The inevitable consequence of resocialisation as 
the final objective of prison sentence execution are the efforts to create a re-
gime in the prison that would prepare for the return to life at large. Namely, 
it is not possible to prepare an inmate for a normal life in completely dif-
ferent conditions of isolation from society, there are efforts to bring closer 
the regime of life of inmates in so far as possible to the life at large. Brutal 
force can create good inmates, but only moral power can create good citi-
zens (Paníček, 1970: 103).

6 Act No 221/2006 Coll. on Pre-Trial Detention of 15 March 2006 retrieved from https://www.slov-lex.sk/
pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/221/20160701. 

7 Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No 437/2006 Coll. that issues Rules of 
Pre-Trial Detention of 26 June 2006 retrieved from https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2006/437/20150701 

8 Act No 475/2005 Coll. on Prison Sentence Execution of 22 September 2005 retrieved from https://www.
slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/475/20190701 

9 Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic No 368/2008 Coll. that issues Rules of Prison 
Sentence Execution of 3 September 2008 retrieved from https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/
ZZ/2008/368/20160101 
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Restorative justice

In the second half of the 20th century, a search for new ways of solutions 
of criminality and penal policy begins. It is based on the knowledge that 
previous penal policy based on the state monopoly does not represent any 
adequate reaction to the increase of criminality and leads rather to an im-
personal protection of individuals and society, high costs for construction 
of prisons, whose isolation and resocialisation activities do not decrease 
the level of criminality and do not protect future victims. The 10th United 
Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Of-
fenders in Vienna in 2000 emphasized that in many countries, penal justice 
systems still focus too much on the reaction of public to the committed 
crime rather than focusing on ensuring justice for victims and offenders.10 
Views on the need of an alternative insight based on enforcement of the 
roles of victims and offenders in solution of crimes as a conflict between 
these persons start gradually to promote – the concept of restorative justice 
arises. Essentially, the restorative justice paradigm is based on the assump-
tion that crime is a damage to persons and relations rather of a common 
breach of the laws.

Restorative movement originated spontaneously in many countries of 
the Anglo-American as well as the Continental legal model. This concept 
did not arise as a clearly structured model or a compact system of how the 
active finding of justice should function (Mccold, 2006: 36). It is rather a 
set of principles, ideas, aims, methods and activities stressing the rights of 
victims – their protection and searching the possibility of restoration of the 
original state impaired by a crime.11 Therefore, the offender has an import-
ant role in this concept along with the victim; however not as the object of 
the penalty, but as an active subject of restoration of the impaired state. The 
offender is committed to put “the things in order”, accept consciously the 
responsibility for the caused harm, openly and sincerely discuss his crimi-
nal behaviour and has to adopt the mechanisms of management of conflict 
situations and habits that lead him to crime. Restorative justice approaches 
mind also removal of consequences of the committed crime that can show 
also on the level of community to which the victim and offender belong 
(Barnett, 2004: 46). 

10 Report of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
10-17 April 2000, A/CONF.187/15 retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/432663?ln=en 

11 It is not only return of the material harm that was caused to the victim, but mainly work with the emo-
tional damage caused to the victim and that needs to be compensated – help the victim to cope with it. 
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Despite the concept of crime solution as a social conflict between the 
offender, victim and community was included to the modern criminolog-
ical thinking only at the end of the 1980 via works of sociologically orient-
ed criminologists – Howard Zehr, Tony F. Marshall, Mark Umbreit or John 
Braithwaite, it is not a pure opinion product, but rather a modified return 
to the common law of the indigenous peoples of North America, Australia, 
New Zeeland and some parts of Africa. 

There is no definition of the concept of the restorative justice on a uni-
versal level12, it is possible to define it through the essential and generally 
acceptable principles:

– Crime shall not be considered either to be a violation of social order 
or an overrun of abstract legal and moral rules; it shall be understood 
mainly as a damage (harm) that was caused to the victim and as a 
threat of the safety of society; 

– Damage caused to the victim must be understand in a broader sense 
– it is a material, physical, psychical harm, loss of social status, dis-
ruption of social ties, personal and family life; 

– Reaction to the crime shall contribute to a decrease/removal of this 
damage and threat;

– The main purpose of social reaction to the committed crime shall 
not be the punishment of the offender or his re-education or deter-
rence, but creating such conditions that the consequences of crime 
could be removed; 

– Tendencies towards tightening penal repression (imposing stricter 
penalties) is counterproductive, especially in case of juvenile offenders; 

– The offender shall participate actively in compensation for damage for 
the harm suffered (in removal the detrimental consequences of the 
crime) and he shall be preserved all rights as those of other citizens;

– If the offender is not willing to participate voluntarily in this removal 
of consequences of the crime, he is forced by the court;

– State bodies shall engage in the restorative justice system only when 
the pure negotiation procedure between the offender and the victim 
does not lead to any aim or the committed crime is of such kind (se-
riousness) that the classical criminal trial is inevitable; 

12 On the regional level of the Council of Europe, the Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Commit-
tee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters was adopted in 
2018. Point 3 defines restorative justice as “any process which enables those harmed by crime, and those 
responsible for that harm, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters aris-
ing from the offence, through the help of a trained and impartial third party.“. 
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– Victim of the crime cannot be forced to any negotiation with the 
offender about the way and extent of the compensation for damage 
(Karabec, 2003: 10).

Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to 
member States concerning restorative justice in criminal matters defines 
key principles of the restorative justice in criminal matters so that the core 
principles of restorative justice are that the parties should be enabled to 
participate actively in the resolution of crime (the principle of stakehold-
er participation), and that these responses should be primarily oriented 
towards addressing and repairing the harm which crime causes to indi-
viduals, relationships and wider society (the principle of repairing harm). 
Other key restorative justice principles include: voluntariness; deliberative, 
respectful dialogue; equal concern for the needs and interests of those in-
volved; procedural fairness; collective, consensus-based agreement; a fo-
cus on reparation, reintegration and achieving mutual understanding; and 
avoiding domination. These principles may be used as a framework with 
which to underpin broader reforms to criminal justice (Recommendation 
CM/Rec(2018)8. art. 13).

Principles of Restorative Justice

a) Support Victim and Healing is a Priority. 

When Liebmann (2007) is talking about restorative justice, he often ask 
whether anyone has been a victim of crime – often half or all the audi-
ence put their hands up – then ask what they would have wanted after the 
crime. Almost all of them mention things they needed (mainly their prop-
erty back etc.) rather than punishment for the offender (p. 26). 

b) Offenders take Responsibility for what they have done. 

Offenders are used to take punishment but this is different like to taking 
responsibility for what they have done. Offenders suppose „I´ve done my 
time, I´ve paid my debt to society“, while in reality they had cost the state 
a lot of money and had not given a thought to those they had harmed. To 
take responsibility means to say „Yes, I did it and I take responsibility for 
the harm I caused“. From this statement starting point restorative justice. 
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c) Achieve Dialogue Leading to Understanding.

A lot of victims have questions: Why me? Why my house? Is it likely 
to happen again? Etc. Only one person knows and can answer these ques-
tions. Some of offenders do not understand how they have harmed their 
victims, “What is the problem? They can get it back on insurance, can´t 
they?”. The offenders realize when they hear from victim what they did.

d) There is an Attempt to put Right the Harm Done.

Further step should be logically to take responsibility for doing harm 
is to try to put things right, as far as possible. Sometimes an apology is 
enough but mostly not. Sometimes the community has been harmed and 
these needs putting right, an example might be removing graffiti on an el-
derly persons´ home. 

e) Preventing Recidivism of the Offender.

Once, when offenders have realized the harm they have done, they usu-
ally don’t like the idea of repeating their behavior. Many offenders have 
problems that lead to offending, such as homelessness, drugs or alcohol 
– they may need considerable help to avoid future offending and build a 
different kind of life. Restorative justice need to go hand in hand with the 
resources to achieve this. This is long run, most victims are interested in of-
fenders avoiding future offending, thereby preventing the creation of more 
victims. 

f) Reintegration of Victim and Offender. 

As Liebman (2007) notes, the offenders need to be reintegrated into the 
community, especially after a prison sentence. They need accommodation, 
jobs and relationship to become positive members of the community. On 
the other hand, victims need reintegrating into the community too. They 
often feel alienated and cut off as a result of crime (p. 26). 
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Features of Restorative Justice

There are three basic pillars of restorative justice: harm and need, obli-
gation, engagement. 

a) The Restorative Justice Focuses on Harm.

The term “restorative justice” means in the first place the harm done 
by crime, specifically to people and the society. Our legal system focuses 
on the law (rules), which sees the state as the main victim. The goal of re-
storative justice is to provide experience with rehabilitation to all involved 
parties. 

b) Wrongs and Harms Resulting in Obligations.

The restorative justice emphasizes that the offender should be account-
able for his acts. The offender assuming responsibility is the basic step for 
the restorative justice to operate. If the way of punishing the offender is to 
put him into an institution to serve a term of imprisonment and thus re-
stricting his personal freedom, then the restorative justice cannot be ap-
plied. The offender has to realise that he caused harm and, especially, he 
has to assume responsibility for his acts. The offender has to understand the 
consequences of his acts. He also has the obligation to restore the damage 
caused to the highest extent possible. 

The first obligation is on the offender’s side but let’s not forget also the 
obligation of the society as such that lies in the reintegration of the offender 
and postpenitentiary care.

c) Restorative Justice Supports Participation or Engagement.

The principle of engaging the offender lies in influencing the parties 
directly affected by the act – the victim, the offender and members of so-
ciety – they have an important role in the criminal procedure. These in-
volved parties must be provided with information about each other and 
at the same time they need to know what the prosecuting authorities need 
from them. 

In some cases it might concern dialogues between parties that com-
monly take place between the offender and the victim at victim offend-
er conferences. Opinions are shared and consensus is sought during such 
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conferences. In other cases, indirect parties, such as surrogates, might be 
involved. 

The engagement principle means involving an enlarged circle of parties 
as compared to the traditional justice process.

The Restorative Justices Requires, at Minimum: 
– compensating the victims and addressing their needs, 
– preparation of offenders and holding them accountable to restore the 

damage and 
– subsequently the involvement of victims and offenders and the 

society into this process (Zehr, 2002: 22). 

Features of Restorative Justice:
1. To focus on consequences of the crime more than on the fact that the 

law was breached.
2. To show the same concern and resolution towards the victim and the 

offender that involves the participation of both in the justice process. 
3. To work on the compensation of victims, to strengthen them in ad-

dressing needs as they perceive them. 
4. To support and encourage offenders in the understanding and accep-

tance of obligations, to make them fulfil their obligations. 
5. To recognise obligations that might be more difficult for offender 

and should not be seen as something harmful and that should be, at 
the same time, attainable. 

6. To provide opportunity for dialogue, direct or indirect, between the 
victim and the offender.

7. To find meaningful ways how to involve the society in the process. 
8. To support cooperation and reintegration of victims and offender 

rather than to apply coercion and isolation.
9. To pay attention to thoughtless consequences of one’s own acts.
10. To respect all parties – the victim, the offender and the society (Beck, 

Kropf, & Leonard, 2011: 43). 

Restorative justice methods in prison system

In criminal justice, restorative justice can be used relatively broadly in 
any phase of the criminal proceedings: from the pre-trial proceedings, 
within which it is possible to use a diversion from hearing of minor offenc-
es in the court (in conditions of the Slovak Republic for example condi-
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tional suspension of criminal proceedings13; conciliation14; plea bargain15), 
through decision of the court through the court hearing and imposition 
of some of the alternative penalties to the enforcement proceedings.16

The Slovak Republic belongs to countries that reflected some principles 
of the restorative justice concept in its legislation and enforces them gradu-
ally (though not ideally) in the application practice. Of specific importance 
were those legal norms that 

– Regulated the status of the victim,17 
– introduced new – less formal addressing of criminal cases, extended 

the range of penalties by selected alternative sanctions18 and 
– established bodies for ensuring their enforcement or introduced se-

lected technical conditions for their enforcement.19

The restorative justice concept has its limits for example in case of multi-
ple recidivists and horrendous crimes. Despite it, the restorative principles 
can modify also conditions of prison sentence execution. In this context, 
we speak about “the restorative prison system” as about the system that 
should eliminate the adverse effects of prisonisation. As it is known, the de-
cisive precondition for the correctional (resocialisation) effect of the prison 
sentence execution is the acknowledgment of one´s on guilt and fairness 
of the penalty on the part of the prisoner. Good practices of the restor-
ative justice could facilitate this, for example contact between the prisoner 
and the victim (in extreme cases for example with survivors) that would 
strengthen the subjective sense of guilt and motivate the offender to re-
trieval of consequences of his act, compensation for damage and thus to 
re-education (Karabec, 2003: 12). 

Penetration of the restorative justice principles into the environment 
of instructions, guidelines, regime activities and hierarchical arrangement 

13 Penal Code, para 216 and 217.
14 Penal Code, 220 to 227.
15 Penal Code, 232 and 233.
16 Note – in our opinion, the very imposition of an alternative penalty is not possible to consider to be 

a fulfilment of the restorative justice concept. Alternative penalties are elements of restorative justice 
only if their execution is connected with activities and participation of the prisoner in the program fo-
cused on a real takeover of responsibility and compensation for damage of the victim at all levels (ma-
terial, emotional and social). Without this dimension, the alternative penalty is only an expression of a 
revenge for commission of a crime. 

17 Act No 274/2017 Coll. on Victims of Crimes as amended of 12 October 2017 retrieved from https://
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/274/20200101. 

18 Penal Code and Code of Criminal Procedure 
19 Act No 550/2003 Coll. on Probation and Mediation Officers as amended of 28 October 2003 retrived 

from https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/550/20190801; Act No 78/2015 Coll. on 
Review of Enforcement of Some decision by Technical Means as amended of 19 March 2015 retrived 
from https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/78/20190101. 
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can deepen the multidisciplinary status of pre-trial detention and prison 
sentence execution – not only from the penological, sociological and psy-
chological viewpoint, but also from the viewpoint of its legal inclusion. 
Thus, pre-trial detention and prison sentence execution are not purely a 
penal-legal domain, but it is a “hybrid” tool that combines elements of con-
stitutional law, criminal law, administrative law, social security law, civil or 
family law. 

Despite the Act No 221/2006 Coll. on Pre-trial Detention as amended 
and Act No 475/2005 Coll. on Prison Sentence Execution as amended do 
not expressly regulate the concept “restorative program, restorative activity 
and the like”, the legislation of treatment of inmates takes their realisation 
indirectly into account (rather unconsciously as purposively). The aim of 
treatment of prisoners is inter alia to facilitate and develop the sense of re-
sponsibility, respect for the law and social norms, positive personal qual-
ities, respect for other people, self-respect and positive relation to fami-
ly. For meeting the aim of the treatment purpose, a treatment program is 
worked out for every prisoner that includes a complex of activities focused 
on development of the personality of the prisoner, his adequate behaviour 
and value orientation. Thus, the first frame underpinnings of the restor-
ative ideas can be seen in the treatment program. 

The situation varies in some other countries. Restorative programs fo-
cused on enhancement of the responsibility towards victims are realized 
deliberately. Program called “Focus on Victims“ realized in 2001 in Bel-
gium was one of the first of these programs in Europe (Diblíková, 2003: 57). 
Mainly activities realized in the Czech Republic constitute an inspiring for-
eign practice taking into account the historical, cultural and legal proxim-
ity. Czech Prison Service gains the necessary knowledge by means of two 
projects: 

1. Project called “A Fragile Chance II.“ – Czech probation and media-
tion service and prison service pilot-verify inter alia two programs 
within this project (Probační a mediační služba, n.d., Krehká šanca 
II section): 
– Victim Impact Training – the aim of the activity is the pilot-reali-

zation of a special program of treatment of prisoners in 7 prisons 
and 

– Restorative Practice Development – the aim of the activity is to 
introduce a model of regular communication and cooperation 
between the local community and prison focused on support of 
preparation of incarcerated offenders for their return into society 
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2. Project called “Building bridges“ realized by the Prison Fellowship 
International pilot-implemented in two Czech prisons as a moder-
ated meeting between victims and offenders (Mezinárodní vězenské 
spoločenství, n.d., Building bridges section). 

Conclusion

Prisons and prison system cannot be examined separately but always 
in relation to its addressees. Though primarily the prison system is a part 
of the criminal system, it is not merely a legal category, but similarly as a 
crime, also its consequence has to relate the existence, infringement and 
settlement of the basic relation of the individual, community and society. 
In this relation, there are objective rules and patterns that the prison envi-
ronment has to respect as a part of the continuous process of reaction to 
crimes, thus from apprehension, through sentencing, sentence completion 
also after the prison sentence execution. 

Experience gained in the foreign programs create preconditions for de-
velopment of restorative principles in the following areas: 

– Restorative programs ensuring settlement of the relation between 
the offender and the victim;

– Restorative programs enhancing the return of prisoners into family 
environment and community;

– Restorative programs as a dynamic security element and a toll for 
conflict solution inside prisons. 
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и судских стражара (Словачка)

Сажетак

Историја затвора подразумева примену различитих концепција и начина органи-
зовања извршења казне затвора. Реформатори су покушали да обликују затворски ре-
жим у складу са својим идејама, али стварност затворског система показала је суштинска 
ограничења њихових залагања (на пример, високи трошкови за изградњу затвора; ниво 
криминалитета, минимална заштита будућих жртава итд.). У другој половини 20. века 
почиње потрага за новим начинима решавања проблема криминалитета и спровођења 
казнене политике. Идеја ресторативног затвора тренутно постоји само као концепт. Овај 
приступ је заснован на могућности да се затвореник сусретне са својим стварним жртва-
ма у оквиру обнављајућег дијалога. Ресторативни програми такође олакшавају повратак 
затвореника у породично окружење и заједницу и унапређују динамичку сигурност за-
твореника у затвору.

Кључне речи: затвор, извршење казне затвора, ресторативна правда, ресторативни 
програми.
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СОЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА МОРАЛНЕ 
ПАНИКЕ

Сажетак: У раду аутор разматра друштвени контекст моралне панике, односно улогу 
различитих друштвених чинилаца у настанку моралне панике. Полазећи од познатих 
механизама настанка моралне панике: традиционалних и новијих, аутор разматра уло-
ге субјеката неформалне и формалне социјалне контроле у том процесу. У том смислу 
посебно се издваја активност различитих моралних активиста као представника не-
формалне друштвене структуре који, пропагирајући значај заштите морала, често уче-
ствују у процесу стварања многих моралних паника. С друге стране, деловање органа фор- 
малне социјалне контроле је уређено одговарајућим законским оквиром чији је задатак 
решавање проблема криминалитета у друштву. То подразумева професионалан однос по-
лиције, тужилаштва и судова у погледу сузбијања криминалитета. Аутор у раду указује 
на проблем учешћа представника тих органа у настанку и развијању моралне панике 
разматрајући га у контексту културе контроле, односно њених елемената, при чему по-
себно истиче улогу полиције. Све поменуте сегменте социјалне функције моралне панике 
аутор повезује са улогом медија као незаобилазним чиниоцем у процесу настанка моралне 
панике. На крају рада аутор истиче важност улоге медија у подизању свести о значају 
појединачних поступака свих социјалних актера како би се избегло њихово учешће у на-
станку моралне панике која неповољно утиче на решавање проблема криминалитета.
Кључне речи: морална паника, социјална функција, морални активисти, органи фор-
малне социјалне контроле, медији.

Увод

Морална паника је друштвени феномен који настаје и опстаје у 
функцији остваривања одређених циљева оних субјеката који имају 
интерес за тим. Циљеви могу да буду различити, а такав је и списак 
потенцијално заинтересованих актера који учествују у процесу ства-
рања моралне панике (Илић, 2017а: 110).
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Свеобухватно разумевање моралне панике подразумева и истра-
живање различитих начина испољавања социјалне функције морал-
не панике. Постоји неколико подручја која се могу анализирати у том 
контексту. 

Постоје различити модели моралне панике који се разликују по на-
чину њеног настанка, односно актерима који учествују у том проце-
су. У том смислу треба поменути елитистички модел моралне пани-
ке, модел интересних група или моралних активиста и модел широ-
ких маса (Илић, 2017а: 83–84). У суштини, кључни актери у настан-
ку ових модела одређују и начин њиховог настанка па то може бити 
владајућа елита, односни најбогатији и најмоћнији у једном друштву, 
затим одређене интересне групе или друштвени покрети који припа-
дају средњем друштвеном слоју или шира јавност. Овом списку мо-
дела треба додати и још две теоријске перспективе које су важне за 
потпуније разумевање механизма настанка моралне панике: концепт 
друштва ризика и анализа дискурса. Прва потиче од појма друштво 
ризика, који је установио Улрих Бек (Ulrich Beck)1, а друга се односи 
на рад Мишелa Фукоа (Michel Foucault) о дискурзивним формација-
ма2. Појам друштва ризика повезује објашњење моралне панике с раз-
војем политике анксиозности, док рад о дискурзивним формацијама 
доприноси развоју идеје о спирали значења и процесу конвергенције 
(Томпсон, 2003: 31). Ипак постоји заједничка црта свих модела која 
се тиче улоге медијa у настанку моралне панике. Ниједан приступ у 
објашњењу настанка моралне панике не може да занемари битну, ако 
не и пресудну улогу медија у том процесу. 

Претпоставка настанка моралне панике је њена општост, односно 
способност да активира значајан део друштва. У том смислу морал-
на паника се може сагледати као израз друштвене реакције. Посеб-
ну улогу у настанку моралне панике често имају тзв. морални акти-
висти који представљају самопрокламоване заштитнике друштвеног 
морала. Друштвена реакција се мора сагледавати и у ширем контек-
сту, узимајући у обзир и активност представника органа формалне 
социјалне контроле који, без обзира на то што им је основни посао 
сузбијање криминалитета, понекад имају битну улогу у стварању кон-
кретне моралне панике (Илић, 2017а: 110).

1 Бек, У. (2011). Светско ризично друштво: у потрази за изгубљеном сигурношћу 
(Weltrisikogesellschaft: Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 2007, преводилац: Глишовић Љ.). Нови Сад: Академска књига.

2 Фуко, M. (2007). Поредак дискурса (L’ordre du discours, Paris, 1970, преводилац: Аничић Д.). 
Лозница: Карпос.
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Улога „моралних активиста” у настанку 
моралне панике

Морални активисти представљају разнолику групу људи која се за-
лаже за очување општих вредности и морала у друштву. Они могу де-
ловати индивидуално и у групама, а заједнички циљ им је усмерен ка 
очувању вредносног система у друштву. Морални активисти се анга-
жују на широком спектру фронтова. Они улажу пуно енергије како би 
постигли жељени циљ и у том смислу користе различита средства. Те 
бројне активности, релевантне за добро разумевање развоја моралне 
панике, укључују: покушаје да се утиче на јавно мњење расправљањем 
о претпостављеним размерама претњи у медијима; формирање орга-
низација, па чак и стварање читавих социјалних покрета како би се 
борили с проблемом који је изазвала претпостављена претња; давање 
изјава или вођење семинара да би се информисала публика о начини-
ма борбе с одређеном претњом; утицај на законодавца да се формира 
фонд који би био у служби борбе против одређене претње; дискреди-
товање оних говорника који подржавају алтернативу (Goode & Ben-
Yehuda, 2009: 121). 

Социолог девијантног понашања Хауард Бекер (Howard Becker) ис-
тицао је улогу моралних активиста у дефинисању девијантног или 
криминалног понашања појединаца. Он је сматрао да се, захваљујући 
деловању моралних активиста, јавност повремено узбурка у вези с не-
ким питањима која имају морални карактер. Све се то одиграва путем 
медијског преноса деловања моралних активиста који покушавају да 
јавно мњење укључе у истинско ангажовање у друштвеним покрети-
ма и организацијама ради стварања притиска на власти како би поја-
чали друштвену контролу и регулацију морала (Becker, 1963: 147–148, 
наведено према: Томпсон, 2003: 21–22).

Стварање и трајање моралне панике може допринети остварењу 
и многих других циљева који нису у суштини повезани с моралом 
(Goode & Ben-Yehuda, 2009: 126). Различити политички и/или еко-
номски циљеви владајуће структуре или припадника друштвене 
елите могу се наћи у позадини настанка многих моралних паника. У 
циљу одвраћања пажње са егзистенцијалних проблема људи у услови-
ма економске кризе, велике незапослености и сиромаштва, као и низа 
других пропратних проблема, елита свесно предузима неопходне ко-
раке у циљу стварања моралне панике око појава које нису у толикој 
мери алармантне и не заслужују такав публицитет (Илић, 2017б: 300). 
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Интересне групе такође могу имати значајну улогу у том процесу. За 
јавност се може створити слика угрожености морала и потребе да се 
реагује како би се заштитио доминантан вредносни систем. У обла-
сти криминалитета интересне групе најчешће утичу на измену неких 
законских решења у области кривичног законодавства (материјалног, 
процесног или извршног), али се баве и одређеним питањима која 
се односе на правосуђе. Има примера да поједине интересне групе, 
путем медија, утичу на настанак моралне панике како би одвратили 
пажњу јавности од неправилности у свом раду (Илић, 2017а: 90).

Позиција моралних активиста у таквом сценарију може бити раз-
личита. Они могу бити само иницијатори моралне кампање коју по-
том преузима нпр. елита или одређена интересна група. Стваран ме-
ханизам одвијања моралне панике остаје невидљив за јавност али би 
зато анализа видљивих ефеката моралне панике указала на то коме 
она заиста иде у прилог. 

Постоје покушаји релативизовања истинског залагања моралних 
активиста за контролу и регулацију морала. Поједини аутори дово-
де у питање ту искреност наводећи постојање неких других разло-
га и мотива који поједине моралне активисте покрећу на деловање. 
Гасфилд (Gusfield) истиче да се залагање за одбрану постојећих вред-
ности и норми понашања може посматрати и као борба за очување 
сопствене позиције припадника одређених класа или група. У лите-
ратури се може наћи пример покрета умерењака који је био активан 
у Америци у XIX и почетком XX века и који је резултирао прохиби-
цијом (Томпсон, 2003: 22). То је био конфликт између два различи-
та животна стила, присталица прохибиције који су били представни-
ци англо-саксонског протестантског начина живота и тзв. модерни-
ста који су пропагирали начин живота средње класе (Goode & Ben-
Yehuda, 2009: 126). Подржавање умерености у конзумирању алкохола 
и залагање за увођење забрана (чему су тежили конзервативни домо-
роци) није имало алтруистички карактер. То је пре била симболичка 
одредница која је уздрманој друштвеној групи омогућила да помоћу 
законодавства поврати своју моћ и вредност које је губила (Томпсон, 
2003: 22).3

3 С обзиром на то да поседовање моћи није трајног карактера, она је током тридесетих година 
прошлог века из руку фундаменталних протестаната прешла у руке њима супротстављених 
урбаних католика, након нешто више од деценије важења националне алкохолне прохибиције 
(1920–1933) (Goode & Ben-Yehuda, 2009: 123).
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Упркос изложеној супротстављености Бекеровог и Гасфилдовог 
схватања о деловању моралних активиста, могуће је пронаћи и неки 
заједнички именитељ. Погрешно би било аутоматски одбацити било 
које залагање моралних активиста у настојању да се по сваку цену 
пронађу скривени разлози. На тај начин се унапред искључује могућ-
ност да се неко искрено залаже за повратак и очување вредности на 
којима би свако друштво требало да почива (Илић, 2017а: 111). Си-
гурно је да нека објашњења, попут оног о губитку статуса, делују су-
више поједностављено да би објаснила појаву и истрајност покрета за 
моралне реформе, а камоли нешто тако узаврело као што је морална 
паника (Томпсон, 2003: 23).

Немају сви морални активисти подједнак успех у остваривању 
утицаја на власт. То зависи од моћи коју одређена група или друштве-
на категорија поседује. Што је већа моћ већа је и вероватноћа да ће 
се постићи задати циљ, који је углавном усмерен према законодав-
цу како би били донети нови или измењени постојећи закони. Наи-
ме, увек кад се јавно постави питање: „Шта треба урадити?” у вези 
с девијантним или криминалним понашањем које изазива забрину-
тост, неко ће дати предлог: „Треба донети одговарајући закон” (Goode 
& Ben-Yehuda, 2009: 122). У том смислу може постојати неколико оп-
ција. Прва варијанта подразумева залагање моралних активиста за 
усвајање закона који би помогли у елиминисању претње. Друга ва-
ријанта је усмерена ка измени постојећих закона, углавном у правцу 
пооштравања прописаних казнених распона (Goode & Ben-Yehuda, 
2009: 122) У практичном поступању моралних активиста више ће 
бити присутан други сценарио, јер су све данашње претпостављене 
моралне претње по правилу кажњиве, али је незадовољство начини-
ма сузбијања тих претњи увек присутно. 

Незадовољство моралних активиста може да произађе из схва-
тања о неодговарајућој примени закона. У том случају, њихово дело-
вање је усмерено према поступању органа формалне социјалне кон-
троле. Они могу тражити већу ангажованост полиције и/или тужи-
лаштва ради ефикаснијег откривања и доказивања кривичних дела. 
Ипак, у таквим случајевима ће незадовољство моралних активиста 
чешће бити усмерено на поступање судова, односно казнену полити-
ку судова. 

Неспорно је, дакле, да су законодавство и формална социјална 
контрола најчешће на удару током трајања моралне панике, јер у очи-
ма јавности представљају факторе који потенцијално могу учинити 
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највише у правцу сламања претпостављених претњи (Goode & Ben-
Yehuda, 2009: 122). 

Успех моралних активиста у погледу утицаја на законодавство или 
органе формалне социјалне контроле доста зависи и од подршке коју 
им у томе пружа елита. Моћ коју елита има, уз поседовање богатства, 
углавном омогућава добру позицију у сфери законодавства и право-
суђа. Међутим, иако је најчешће неопходна за остваривање жељених 
циљева, понекад ни та општа моћ није довољна. Догађа се да она не 
буде конкретизована у форми криминализације неког понашања или 
се покаже као недостатна за остваривање планираног утицаја на при-
паднике органа формалне социјалне контроле (Goode & Ben-Yehuda, 
2009: 122–123).

Сваки конкретан случај је прича за себе. Све предности које се на-
лазе на страни моћних не представљају гаранцију да ће се ствари раз-
вијати увек у њихову корист. Сплет околности може довести до тога 
да се усвоји закон који одговара више интересима оних који не по-
седују моћ. Кад се покрене морална паника не може се увек контро-
лисати њено кретање. Различити субјекти могу бити укључени у тај 
процес. Како морални активисти дају иницијални импулс све се де-
шава захваљујући медијском извештавању које, без обзира на велики 
утицај елите, може имати извесну самосталност. Ипак, у затвореним, 
ауторитарним друштвима где је слаба слобода медијског изражавања 
није велика вероватноћа другачијег исхода од оног који ће значити 
остварење циљева елите.

Улога представника органа формалне 
социјалне контроле у настанку моралне панике

Полиција, тужилаштво, судови и установе за извршење кривичних 
санкција чине званичну мрежу институција чији је задатак решавање 
проблема криминалитета у друштву. Чињење већине кривичних дела 
покреће механизам формалне социјалне контроле како би се спречи-
ло да конкретна повреда права поремети друштвени ред. То су кри-
вична дела усмерена против државе као колективитета, односно про-
тив друштва као целине (Goode & Ben-Yehuda, 2009: 118). Сваки од 
органа формалне социјалне контроле у границама своје надлежности 
обавља тај важан друштвени задатак (Илић, 2017а: 112). Посао полиције 
је сузбијање криминалитета превенцијом, ради спречавања вршења 
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кривичних дела, или репресијом, предузимањем одговарајућих мера 
и радњи у правцу откривања и доказивања кривичних дела. Тужи-
лаштво је следећа карика у ланцу репресивног деловања са задатком 
гоњења учинилаца кривичних дела ради заштите законитости, као 
и права и слобода грађана. Савремене тенденције у сфери сузбијања 
криминалитета ослањају се у циљу повећања ефикасности све више 
на алтернативне начине сузбијања криминалитета (попут опортуни-
тета кривичног гоњења). На судовима је да одлуче о кривичној оп-
тужби у поступку који би требало да задовољи стандарде правичног 
суђења. На крају ланца налазе се установе за извршење кривичних 
санкција које имају такође важну улогу у сузбијању криминалитета. 
Од не/успешности спровођења третмана у овим установама донекле 
зависи и будућност осуђених, а самим тим и заштита друштва од кри-
миналитета.

Ефикасно сузбијање криминалитета подразумева добру сарадњу 
између свих органа формалне социјалне контроле, као и спровођење 
јединствене стратегије која то омогућава. Ипак, може настати про-
блем уколико неки други разлози преовладају у поступању поједи-
них припадника органа формалне контроле, што онда онемогућава 
адекватно супротстављање криминалитету. Учешће органа формалне 
контроле у процесу стварања моралне панике није пожељно, али ни 
очекивано понашање (Илић, 2017а: 112–113).

Улога органа формалне социјалне контроле у настанку моралне па-
нике може бити активна или пасивна. Активна би се односила на све- 
сно и планирано учешће ради постизања циљева који нису директно и 
примарно повезани с идејом ефикасног супротстављања криминали-
тету. Пасивно поступање подразумева предузимање радњи у оквиру 
сопствене надлежности које подржавају стварање или одржавање мо-
ралне панике. Ово поступање је далеко чешће и оно се углавном има 
у виду приликом разматрања улоге органа формалне социјалне кон-
троле у настанку моралне панике (Илић, 2017а: 113).

С обзиром на природу посла који обавља и различите могућно-
сти које се том приликом указују, полиција најчешће преузима ак-
тивну улогу у настанку моралне панике када се јави потреба за до-
датним или повећаним новчаним средствима, опремом или људ-
ством. То се чини уз помоћ медијског извештавања уз незаобилазно 
ангажовање и доминантног политичког чиниоца. Тада се неки про-
блем јавно предимензионира при чему се искористи актуелан случај 
(Илић, 2017а: 113). 
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Остали органи формалне социјалне контроле немају тако очигле-
дан материјални интерес који би могли остварити захваљујући морал-
ној паници, али некима од њих она може бити од помоћи у нешто из-
мењеном виду. Механизми гоњења и пресуђивања у кривичним ства-
рима уређени су одговарајућим процесним законима. Ти закони садр-
же правила по којима треба да поступају тужиоци и судије. Међутим, 
јавно мњење може бити додатни чинилац који учествује у гоњењу и 
пресуђивању. Утицај јавног мњења обично се разматра у контексту 
пасивне улоге органа формалне социјалне контроле, али није суви- 
шно размотрити и њихов потенцијални значај у другом смислу. Уко-
лико је нпр. тужиоцу потребно да добије подршку јавности у вези с 
предузимањем одређених радњи у погледу спровођења истраге или 
подизања оптужнице одговарајућа медијска слика конкретног случаја 
може добити димензије моралне панике која ће помоћи тужиоцу да 
предузме планирану радњу (Илић, 2017а: 113–114). 

Положај судова, односно поступајућих судија је донекле друга-
чији, с обзиром на то да они најчешће имају проблем како да јавности 
„оправдају” изостанак осуђујуће пресуде или изрицање благе казне 
затвора. Када дође до фазе суђења јавност је обично већ убеђена да 
некога треба осудити и изрећи му казну затвора у дугом трајању. 

Утицај јавности на поступање припадника органа формалне со-
цијалне контроле представља донекле табу тему, с обзиром на то да 
репресивно оријентисано јавно мњење никада није задовољно њихо-
вим радом. Медији често у негативном светлу приказују систем фор-
малне социјалне контроле и људе који се налазе у њему истичући њи-
хову неефикасност (Surette, 2007: 229). Тако су полицајци мало при-
сутни у друштвеној заједници и не раде довољно на спречавању и от-
кривању кривичних дела. Тужиоци су пасивни, односно не ангажују 
се довољно на прикупљању доказа како би поткрепили оптужницу. 
Ипак, највеће незадовољство јавност изражава када је у питању рад 
судова и у том смислу износи се највише замерки, почев од корумпи-
раности, дугог трајања судских поступака, неуједначене судске прак-
се и благе казнене политике (Игњатовић, 2019: 171–173). Медијска 
конструкција света професионалних војника који се боре с кримина-
литетом, односно полицајаца, тужиоца и судија, је успостављена и у 
њој има мало простора за неку промену. Појединачни представници 
органа формалне социјалне контроле постану интересантни медији-
ма само ако постану криминалци или жртве (Surette, 2007: 109). 
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Деловање органа формалне контроле у контексту моралне панике 
представља реакцију културе контроле којом се бавио Стенли Коен 
(Staenly Cohen) (Cohen, 1972: 89). Она се препознаје на основу следећа 
три елемента: проширивање, појачавање и иновација. Проширивање 
се тиче повећавања размера проблема тако што се органи формал-
не контроле, пре свега полицијa, ангажују не само на локалном ни-
воу где се догодио неки инцидент, већ и на читавој територији држа-
ве (Cohen, 1972: 90) То би значило да се на специфичан начин уста-
новљава „ванредно стање” и истовремено конституише јавна распра-
ва о проблему који је изазвао такву реакцију. Нпр. инцидент у школи 
је у почетку само проблем средине у којој се то догодило. Међутим, 
уколико та прича заврши у новинама или као прилог у телевизијским 
вестима, она се проблематизује на ширем нивоу а то ће подразумева-
ти и веће ангажовање полиције не само у конкретној школи већ мо-
жда и на територији читаве државе (Илић, 2017а: 114). 

Други елемент је појачавање и он се не односи само на органе фор-
малне социјалне контроле, већ указује на реакцију друштва у цели-
ни. У том смислу, појачавање захвата културу контроле у целокупном 
њеном обиму, односно сваки њен аспект (Cohen, 1972: 91) Кључни 
појам у објашњењу процеса појачавања је опште веровање да је сва-
ка акција, ма како била агресивна, оправдана како би се нарастајући 
проблем решио. Претеривање и негативна симболизација обезбеђују 
моменталну легитимизацију. Тако би у случају да нека полицијска је-
диница ради на сузбијању трговине дрогом, при чему своју конкрет-
ну активност усмерава према групи дилера која се налази у близи-
ни школа, свако репресивно деловање представљало легитимно по-
ступање. Оправдање се лако проналази у потреби заштите најмлађих 
(Илић, 2017а: 114). 

Манифестација појачавања може се уочити и у реакцијама зва-
ничника, политичара, невладиних организација и многих других који 
добију могућност да свој став изразе у јавној дебати. У том смислу 
доминирају следеће изјаве: „треба предузети оштре и одлучне мере” 
или „не дозволити да проблем измакне контроли” (Cohen, 1972: 92). 
На тај начин изражавају се и очекивања која целокупно друштво има 
у погледу реакције органа формалне социјалне контроле а нарочи-
то у погледу деловања полиције и правосудних органа. Та очекивања 
нису у истој мери усмерена и према затворском систему с обзиром на 
другачију улогу коју има тај сегмент формалне социјалне контроле. 
Међутим, јавност повремено изражава своје незадовољство стањем у 
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тој области, будући да већина чланова друштва сматра да би требало 
отежати боравак затвореницима. Стварни услови живота у затвор-
ским установама нису превише интересантни јавности. Због тога је 
с разлогом примећено да су затворске установе пасторче кривично- 
-правног система, јер полиција добија славу, судови јавни спектакл, а 
затвори, како у стварном тако и у конструисаном медијском животу, 
добијају вратило (Surette , 2007: 152).

Трећа димензија културе контроле је иновација. Она се надовезује 
на претходно поменуто појачавање и представља конкретизацију де-
кларативног залагања за примену оштријих мера и одлучну борбу 
против криминалитета. Обично се незадовољство креће у два прав-
ца: постојеће мере се морају пооштрити и неопходно је увођење но-
вих. У зависности од интензитета тог незадовољства (које обично по-
креће неки актуелан случај), увођење нових или измена постојећих 
мера може значити суспензију одређених принципа који се односе 
на индивидуалну слободу, правду и фер плеј (Cohen, 1972: 93). У том 
смислу, такве новине могу у почетку наићи на отпор стручне јавно-
сти и могу постојати захтеви да се оне укину. Њихова континуирана 
примена од стране полиције и правосудних органа временом им даје 
пун легитимитет, што има за последицу да их више нико не доводи у 
питање.

Сви поменути елементи или димензије контроле културе могу се 
уочити у поступању полиције и правосудних органа. Решавање кон-
кретног проблема у вези с криминалитетом који је дошао до нивоа 
моралне панике за полицију углавном значи коришћење стратегије 
примене силе, а то подразумева повећање људства на терену, као и 
количину и врсту опреме која се у ту сврху користи (Cohen, 1972: 98– 
99). То ће умирити узбуркану јавност, а и саму полицију која ће бити 
уверена да је њена интервенција била кључна у решавању проблема.

Међутим, полицијска стратегија примене силе подстакнута морал-
ном паником има своју негативну страну. Таква полицијска акција 
може имати за последицу неоснована хапшења, прекомерну употре-
бу силе или изнуђивање исказа, односно признања. Све те негатив-
не манифестације полицијског деловања представљају израз преко-
рачења овлашћења које подразумева такво поступање полиције код 
којег средства и поступци нису употребљени у складу с правилима 
којима је регулисана њихова примена (Игњатовић, 2019: 166). 4

4 Према моменту у коме је дошло до прекорачења овлашћења, могу се разликовати две ситуације: 
у првој, од тренутка започињања оперативне делатности пређене су границе у којима је примена 
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У медијима се повремено појаве оптужбе на рачун таквог поли-
цијског деловања. Неретко се истиче и прекомерна употреба силе при 
самом хапшењу, али и након тога, обично у полицијској станици. По-
стоје тврдње и о примени полицијске бруталности током транспорта 
до полицијске станице, где су се појединци у полицијском комбију 
суочили с ударањем, шутирањем и држањем главе лицем окренутим 
ка поду (Cohen, 1972: 106). Све те манифестације полицијске при-
мене силе представљају израз иновације културе контроле. Тако је, 
нпр., у Америци чест случај настанка моралне панике у ситуација-
ма које подразумевају испољавање насиља од стране белог полицајца 
према неком Афро-Американцу. Неретко ти таласи моралне панике 
подстакну захтеве за предузимањем одређених акција како би се тај 
проблем ставио под контролу. У литератури се тако може пронаћи да 
је велику пажњу јавности изазвао случај лишења живота ненаоружа-
ног младог Афро-Американца Мајкла Брауна (Michael Brown) кога је 
усмртио бели полицајац Дарен Вилсон (Darren Wilson). Тај случај је 
покренуо моралну панику која је, између осталог, довела до истицања 
захтева да се полицајци опреме камерама како би се убудуће могло 
несумњиво утврдити шта се догађа приликом таквих интервенција 
(Wasserman, 2015: 831–832).

На оптужбе о прекорачењу овлашћења полиција обично одговара 
оптужбом за ометање службеног лица у вршењу овлашћења. Утврди-
ти шта се стварно догодило између полицајца и ухапшеног лакше је 
ако унутар полиције постоји независно тело, тј. унутрашња контрола, 
која ће на објективан и непристрасан начин то урадити. Међутим, у 
државама с неразвијеним демократским институцијама, у које свака-
ко морамо сврстати и Србију, то није пут који обећава. Због тога се 
решење спора мора потражити на суду који, будући да представља 
сегмент контроле културе, може приступити овој проблематици на 
начин који се од њега очекује а који не мора нужно бити и праведан. 

Пре него што случај дође до суда, на потезу је тужилаштво које се 
обично без већих проблема уклапа у постојећи талас контроле кул-
туре. Такво поступање тужилаштва не зависи много од тога да ли је у 
питању концепт тужилачке истраге, као што је то случај код нас, или 
решење по којем истражни судија руководи том фазом поступка. И 
у једном и у другом случају тужилац обично лако подиже оптужни-
цу, чиме се прелази на следећу фазу. Међутим, треба нагласити да је у 

средстава принуде дозвољена; у другој, која је у пракси много чешћа, до ексцеса у примени ових 
средстава је дошло у току законито започете акције.
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систему тужилачке истраге израженија обавеза тужиоца да докаже 
наводе у оптужници, што донекле олакшава положај судова у контек-
сту очекивања контроле културе. 

Питање је, међутим, шта се може очекивати од судова који поступају 
у атмосфери изражених захтева за изрицањем строжих казни како би 
се тај „нарастајући” проблем решио. Захтеви су пре свега усмерени ка 
изрицању осуђујућих пресуда, чиме се у потпуности доводи у питање 
претпоставка невиности и онемогућава вођење фер поступка. Очеки-
вања су често и већа тако да тражи и изрицање веома строгих казни, 
како би се „коначно стало на пут тако опасној појави”. Како се у тим 
ситуацијама постављају судови? Нагло повећање броја истоврсних 
случајева који доспеју пред судове резултат су појачане активности 
органа формалне социјалне контроле који се у ланцу реаговања нала-
зе испред судова. Услед тога се у јавности ствара очекивање у погледу 
одлуке судова. Под притиском јавности, чак и када суд у конкретном 
случају није убеђен у постојање кривичног дела, доносе се осуђујуће 
пресуде. То су тзв. компромисне пресуде јер судови често прибега-
вају ублажавању казни, испод законског минимума, или изричу каз-
не ближе општем или посебном минимуму (Игњатовић, 2019: 173). С 
друге стране, поступање судова мора се такође посматрати као логи-
чан резултат начина на који контрола културе дефинише ситуацију 
која је обухваћена моралном паником (Cohen, 1972: 114). Следећи ту 
логику, многе судије немају дилему да је њихова улога да притисну 
стегу јако, тј. да осуде довољан број оптужених (Илић, 2017а: 116).

Постојање оваквог генерализованог јавног става има за последи-
цу да се у време захуктавања моралне панике појединцима који нпр. 
оптуже полицију за бруталност и неосновано хапшење обично не ве-
рује. Постоји чак и извесна доза толеранције на могућност да се дого-
ди тако нешто, а у њеној основи је логика да је боље ухватити све који 
су криви, па и по цену да неко невин настрада. Међутим, таква логика 
може да проузрокује велику штету. Иако се мора прихватити ризик 
да неко невин буде осуђен, исто тако постоји и ризик да кривац буде 
ослобођен. У том смислу се мора пронаћи равнотежа, мада у литерату- 
ри постоји став да малу превагу треба дати већој заштити окривљеног 
како би се што више избегле неосноване осуде (Findley, 2008: 133–138). 
Ако постоји намера да се казном првенствено пошаље нека (крими-
нално) политичка порука, онда је сасвим могућа и ситуација у којој 
се кажњава потпуно невин човек (Ћирић, 2012: 24). Као мантра се 
понавља захтев за одлучним и оштрим деловањем свих сегмената 
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формалне социјалне контроле. У складу с тим се и већина представ-
ника органа формалне социјалне контроле држи пароле „нове ситуа- 
ције захтевају нове мере”. Нове ситуације су у ствари нове моралне 
панике. Оне представљају национални проблем ради чијег решавања 
треба применити драстичне мере а то ће често значити умањење до-
стигнутог нивоа права и слобода (Goode & Ben-Yehuda, 2009: 26).

Закључак

Важан аспект моралне панике је њена социјална функција, па је у 
том смислу важно сагледати улогу коју различити друштвени чинио-
ци имају у њеном настанку. У том контексту посебно се истиче дело-
вање моралних активиста, као и представника органа формалне со-
цијалне контроле. С обзиром на то да су изражени различити ставови 
у погледу улоге моралних активиста у настанку моралне панике ана-
лизом тих приступа указано је на ситуације када морални активисти 
могу имати пресудну улогу у стварању моралне панике. Органи фор-
малне социјалне контроле могу имати активну или пасивну улогу у 
настанку моралне панике, с тим да је њихова пасивна позиција далеко 
чешћа у том процесу. Анализа медијског извештавања показује да по-
лиција најчешће учествује у стварању моралне панике, а да су судови 
најмање присутни у том контексту, што произлази из одговарајућег 
положаја који имају различити органи формалне социјалне контроле. 

Ипак, без обзира на конкретну улогу различитих социјалних чини-
лаца у настанку моралне панике, мора се радити на подизању свести о 
значају појединачних поступака свих социјалних актера јер су такви 
поступци најчешће и медијски испраћени. Посебну тежину имају по-
ступци припадника органа формалне социјалне контроле који не би 
требало да помажу развијање моралне панике већ супротно, да ути-
чу на смиривање и објективно сагледавање проблема. У таквим окол-
ностима и медији имају другачију позицију, ослањајући се на звани-
чан став органа формалне контроле и наратив који више води рачуна 
о објективној страни догађаја, извештавање постаје другачије, више 
окренуто чињеницама а мање субјективном виђењу проблема. Самим 
тим се у доброј мери елиминишу услови за настанак моралне панике. 
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Summary

In this paper, the author discusses the social context of moral panic, ie the role of various so-
cial factors in the creation of moral panic. Starting from the known mechanisms of moral panic 
(traditional and newer), the author considers the roles of the subjects of informal and formal 
social control in this process. In that sense, it stands out the activity of various moral activists 
as representatives of the informal social structure who, by propagating the importance of mor-
al protection, often participate in the process of creating of many moral panics. On the other 
hand, the activities of formal social control bodies are regulated by an appropriate legal frame-
work whose task is to solve the problem of crime in society. This implies a professional attitude 
of the police, the prosecution and the courts in terms of combating crime. The author points out 
the problem of the participation of the representatives of these bodies in the creation and de-
velopment of moral panic, considering it in the context of the culture of control, ie its elements, 
emphasizing especially the role of the police. The author connects all the mentioned segments 
of the social function of moral panic with the role of the media as an unavoidable factor in the 
process of moral panic. At the end of the paper, the author emphasizes the importance of the 
role of the media in raising awareness of the importance of individual actions of all social actors 
in order to avoid their participation in the creation of moral panic that unfavorable affects on 
solving the problem of crime.

Key words: moral panic, social function, moral activists, formal social control bodies, media.





ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 2017         37-50

17.036.2
COBISS.SR-ID 513150645

МИЛОВО СХВАТАЊЕ ПРАВДЕ КАО 
„ВИШЕГ ЗАДОВОЉСТВА БЕЗБЕДНОСТИ“

Ненад Цекић1✴

Одељење за филозофију
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

1  ncekic@f.bg.ac.rs

ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 2020 77–98

343.72-058.53 
COBISS.SR-ID 32593673 

DOI 10.5937/fb_godisnjak0-29663

SELECTED CRIMINOLOGICAL 
ASPECTS OF FRAUD COMMERCE 

THROUGH FALSE MANAGERS

Michaela Jurisová* 
Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia

Miroslav Comorek** 
Bureau of the Criminal Police of the Presidium of the Police Force

Elena Nikolajová Kupferschmidtová*** 
Academy of the Police Force in Bratislava, Slovakia

* michaela.jurisova@akademiapz.sk
** miroslav.comorek@minv.sk
*** elena.nikolajova@akademiapz.sk





Selected Criminological Aspects of Fraud Commerce Through False Managers 79

SELECTED CRIMINOLOGICAL 
ASPECTS OF FRAUD COMMERCE 

THROUGH FALSE MANAGERS

Introduction

Serious organized fraud can be considered as one of the development 
trends and accompanying signs of crime. It is appropriate to apply crime 
control, both in the form of prevention and repression, from a national 
and international point of view. In 2014, at the initiative of France, Eu-
ropol launched a new so-called Focal Point focused on serious organized 
fraud.1 Later on, the Focal Points were transformed into the Analysis Proj-
ects (APs). Working with these Analysis Projects, Europol specialists can 
prioritise resources, ensure purpose limitation, and support EU law en-
forcement authorities and other partner organisations to tackle organised 
crime and terrorism through:

• analysing related information and intelligence, to obtain as much 
structured and concrete information as possible for law enforcement 
authorities to “hit” targets with;

• facilitating operational meetings between partners involved in cases;
• providing expertise and training to law enforcement authorities to 

support cases and share knowledge;
• deploying Europol mobile offices to the field for operations, giving 

live access to Europol’s secure information exchange network and 
databases;

1 Analysis Projects (APs) are within the Europol Analysis System – an information processing system – 
and focus on certain crime areas from commodity-based, thematic or regional angles, e.g. drugs traffic-
king, Islamist terrorism, Italian organised crime.
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• providing support for judicial cooperation and for the tackling of 
other related criminal activities uncovered in the course of investiga-
tions, such as money laundering.2

The main reason behind the initiative of French authorities as well as 
the authorities of other Members States of the European Union (hereinaf-
ter referred to as the ’EU’) was an increase in the number of so-called CEO 
frauds in recent years. The Slovak Republic joined the forces with France, 
Spain, Belgium and Romania in 2015 thanks to (then) Focal Point APATE 
by participation through the National Criminal Agency of the Presidium of 
the Police Force (hereinafter referred to as ’NAKA P PZ’). 

Due to the seriousness of the issue, the Criminal Police Office of the 
Presidium of the Police Force (hereinafter referred to as ’ÚKP P PZ’) also 
pays attention to CEO frauds as the reports on the development of CEO 
frauds in the Slovak Republic (resulting from the reports of individual De-
partments of the Criminal Police of the District and Regional directorates 
of the Police Force) and the analysis of the criminal activity of the CEO of 
fraud in the Slovak Republic are continually processed and passed on to the 
relevant authorities at national and international level. The Financial Intel-
ligence Unit of the National Criminal Agency of the Presidium of the Police 
Force also pays attention to this issue. The up-to-date information (among 
others) on CEO frauds forms an integral part of the Annual Report of the 
Financial Intelligence Unit for the respective year. The above-mentioned 
documents give information on analysis of the current state of the CEO 
frauds committed in the territory of the Slovak Republic, its development 
through the recent years and proposed measures de lege ferenda.

For the purposes of the current contribution, the CEO frauds are looked 
upon from a multidisciplinary perspective.

Selected Criminological Aspects of CEO Frauds

“CEO fraud”, also known as “Business Email Compromise” (BEC), is a 
scam in which high level executives (also known as C-level executives) are 
impersonated, giving employees urgent and confidential orders to make fi-
nancial transactions in a way that does not follow the company‘s standard 

2 Information was adapted from the Europol website: https://www.europol.europa.eu/crime-are-
as-trends/europol-analysis-projects [cited 2020-11-11].
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procedures.3 A CEO scam is a targeted attack whose point is to deceive an 
employee, usually from the finance or accounting department. During the 
implementation of fraud, there is pressure on the company‘s employees to 
transfer significant amounts of money (abroad). These scams are associ-
ated with so-called social engineering. Fraudsters use the classic tricks of 
social engineering, through publicly available websites, but also through 
’hacking’ into the e-mail communication of the company, finding out all 
the necessary information about ongoing business, contacts, methods of 
communication and the identity of the CEO or employee responsible for 
money transfers. 

The fraudsters subsequently pretend to be the CEOs (usually by e-mail 
or telephone) by contacting the relevant employee due to the need to com-
plete a financial transaction. In the context of such communication, they 
do not give ’their subordinate’ a choice and this is guided in the form of 
strict instructions (often also in connection with the threat of a sanction for 
non-compliance). After the transfers (particular sum of money) end up in 
another country, the money is further ’laundered’.

This is a relatively new form of crime. This type of fraud began to be dis-
cussed in 2007–2008. Initially, it focused primarily on French companies. 
Later, around 2013, such cases were reported also in other countries such as 
the United Kingdom, Belgium and Romania. However, France was and still 
is the place with the highest rate in the CEO frauds and the highest number 
of victims and damages cause by this particular type of crime.

CEO fraud is basically a ’payment order fraud’. It is characterized by a 
sophisticated, harmonized and calculated attack, especially against com-
panies, but also private individuals or state institutions. Attacks are usually 
organized by a single steering group. The basic fraud model involves at least 
two countries (often Member States of the European Union).

A very important feature of CEO fraud is action, which at the same time 
pushes this type of crime into the realm of so-called ’cybercrime’. An over-
view of the selected companies alone is not enough. In principle, to create 
the impression of the actions of an authorized CEO manager is an essential 
step in breaking the security of e-mail communication of the CEO manag-
er himself, provided that his mailbox contains information about ongoing 

3 Adapted from: https://www.google.com/search?source=hp&ei=9ea6X5mQKc6IaYLfuqAK&iflsig=AIN-
FCbYAAAAAX7r1BYG9hPPCpSgPPsJW9z55UihG-x8P&q=cEO+frauds&oq=cEO+frauds&gs_lcp=C-
gZwc3ktYWIQAzIFCAAQyQMyAggAMgIILjICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA-
6CAguEMcBEKMCOggILhDHARCvAToKCC4QxwEQowIQClCIB1iqFWDEFmgAcAB4AIAB3g-
WIAZ8TkgELMS4yLjEuMS42LTKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEw-
jZ3qi1mpftAhVORBoKHYKvDqQQ4dUDCAY&uact=5 [cited 2020-11-20].
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business activities, but also about e-mail addresses of individual employees. 
Thus, the highly sophisticated new technologies ensuring the anonymity of 
perpetrators are increasingly used by the hackers today. This form of fraud 
has proven and still proves to be a very lucrative for organized groups in 
terms of quick income gains. Due to this fact, it is important to assess the 
CEO scams from multiple, different perspectives.

In terms of the criminal law dimension, recorded cases of CEO fraud 
in the Slovak Republic are classified as a criminal offense of fraud under 
Section 221 of the Criminal Code (hereinafter also referred to as ’TZ’). De-
pending on the method of committing the crime or causing the damage, 
the qualified factual nature of this crime comes into play. As it was already 
mentioned above, in these cases the concurrence of the crime of fraud (ac-
cording to § 221 of the Criminal Code being in force in the territory of the 
Slovak Republic) and the crimes of computer crime according to § 247 of 
the (same) Criminal Code et seq. or also being the criminal offense of mon-
ey-laundering pursuant to Section 233 of the respective Criminal Code.

From the perspective of phenomenology, it is appropriate to draw atten-
tion to the positive change in the sense of adding code 858 in code no. 2 
Evidence-statistical system of crime (hereinafter also referred to as ’ESSK’) 
– Fraud in connection with a false transfer of money on the instructions of 
a fictitious manager. The change in question has been in force since 1 Oc-
tober 2017 and its purpose is the statistical monitoring of CEO fraud. It is 
breathtaking to add that a retrospective examination of these data revealed 
that the cases reported under this item were/are filled in incorrectly, prob-
ably due to human error.

In accordance with information from individual regional directorates of 
the Police Force (hereinafter also referred to as ’KR PZ’), 27 cases of CEO 
fraud were recorded in 2018. Of these, fifteen cases were committed at the 
trial stage and twelve cases were completed. In 2018 (compared to 2017) 
CEO fraud in the Slovak Republic shows a declining trend. In terms of the 
development trend, 18 cases fewer were recorded in 2018 than in 2017. 
Based on the available information (since 2013), it can be stated that in the 
years 2013 to 2016, the detected CEO frauds showed a stagnant trend (up 
to 20 cases per year). In 2017, an upward trend was recorded, more than 
double compared to previous years, and in 2018 a downward trend was 
again recorded. In 2019, again a downward trend was present through the 
monitored period. Thus, from a longer-term perspective, a stagnant or de-
clining trend of recorded CEO frauds can be observed, with the exception 
of 2017. In the observed period (2013–2019), the number of attempts was 
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higher than the number of completed acts (see Table 1). From the point of 
view of criminal geography, the highest number of detected CEO frauds 
was recorded again, in 2017 in the Bratislava region and the lowest number 
in the Prešov region.

Table 1. The average amount of damage in cases of CEO fraud according 
to individual Regional Directorates of the Police Force.

Year 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Damage in  € CD CD CD CD CD CD CD

BA region 101140 18711 28373 22125 0 26155 0

TT region 20607 45900 17863 0 0 0 0

TN region 28932 35128 21916 0 0 0 0

NR region 25000 26066 14021 0 2855 0 0

ZA region 28789 17368 12756 43734 19936 45000 0

BB region 44393 12440 12250 0 0 0 0

PO region 6022 0 0 0 0 0 0

KE region 0 53837 5718 0 0 0 0

Overally in the SK 41223 27023 17251 30769 15666 29924 0

Damage in €* 28195 – – – – – –

CD – Caused Damage
*is the average amount of damages without two specific cases of CEO frauds

In 2019, it was found that the most frequently challenged entities re-
main legal entities (commercial companies) established in the form of 
limited liability companies and joint stock companies (36 subjects in to-
tal). It is precisely these two types of entities that we can rank among the 
most vulnerable due to easily publicly accessible data on their structure 
and their insufficient access to information security. There were a total of 9 
public institutions attacked by CEO fraud in 2019, namely Senior Park in 
Rohovce, Chynorany Municipality, Priepastná Municipality, Primary 
School with Kindergarten in Mikušovce, Straník Social Services Center in 
Žilina (also in 2018), Regional Cultural Center in Žilina, the Social House 
ANTIC in Bardejov, the Municipality of Veľká Lomnica and the Municipal 
Office of Rožňava. In addition, 2 state-owned enterprises and 2 natural per-
sons operating a trade (self-employed person) were attacked. Comparing the 



Michaela Jurisová, Miroslav Comorek, Elena Nikolajová Kupferschmidtová84

development of this crime, it was found that the most frequently attacked 
subjects are still limited liability companies and joint stock companies, 
while their number has doubled compared to 2018, and a new object of 
attack by perpetrators has also been added, namely natural persons oper-
ating a trade.

The phenomenological concept undoubtedly includes the reference to 
clarity (of the selected type of crime). The level of clarity of this crime is 
limited by the fact that it is an international crime (and the presence of el-
ements such as money mule or foreign bank accounts to which there are 
fraudulently lured funds are subsequently transferred). In cases of suspen-
sion of criminal prosecution, the main reason is the failure to identify a 
specific person of the perpetrator who communicated from abroad and 
mainly in electronic form. In living cases, the results of investigations de-
pend to a large extent on the results of international cooperation and as-
sistance. The main reasons for not clarifying such cases can clearly include 
their international aspect and modern ways of covering up the identity of 
the perpetrator through electronic communication. Given these aspects of 
CEO fraud, local options for clarifying individual are most likely insuffi-
cient.

It is obvious that the damage caused by CEO frauds amounts to large 
extent, while in 2018 in the Slovak Republic the damage caused by this type 
of crime amounted to more than € 405,000, the previous year the dam-
age found was higher, both for completed acts and for acts in the experi-
mental stage. The total amount of damage is, of course, mainly affected by 
the number of cases. For this reason, for a more objective assessment, it is 
also appropriate to evaluate the so-called claims (i.e. the average amount 
of damage in one case). As a result of the above, in 2018, in the attempt of 
the CEO fraud, a loss of less than € 39,000 per case was found in the at-
tempt of the CEO fraud and in completed CEO frauds slightly exceeding € 
27,000 per case. In 2017, the number of attempts to perform even for com-
pleted CEO frauds showed lower amounts compared to 2018. From the 
above-mentioned information, it can be concluded that in the last year the 
perpetrators performed fewer attempts and completed less number of acts 
of CEO frauds compared to 2017, but the damage rate increased in experi-
ments as well as in completed cases.

As a result of reports from individual regional directorates of the Police 
Force and NAKA P PZ, 49 cases of CEO fraud were recorded in the Slovak 
Republic in 2019. Unfortunately, more than half of this number was com-
pleted acts – there were 20 cases committed at the trial stage and 29 com-
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pleted acts. Compared to 2018 (27 recorded CEO frauds), this is a relatively 
significant increase in the number of recorded acts. There was also a change 
in the number of trials and completed acts. In 2018 more acts were record-
ed at the trial stage than completed acts. In terms of available data on the 
state of CEO frauds in the the Slovak Republic (since 2013), it can be stat-
ed that in the observed period (2013–2019) in 2019, for the first time, the 
number of completed acts exceeded the number of acts in the trial stage. 
Taking into account the geographical arrangement of the Slovak Republic, 
the highest number of cases was recorded in 2019 in the Bratislava Region 
and the lowest number of cases in the Košice Region. The phenomenologi-
cal concept of crime undoubtedly includes the appropriate detection rate of 
the particular act/type of crime. As in the previous period, unfortunately in 
2019 in the Slovak Republic, not a single case of CEO fraud was solved. This 
confirms many of the accompanying features of these frauds, such as their 
international dimension or the sophistication of perpetrators in the form 
of modern ways of concealing their identities through electronic commu-
nication.

The amount of damage is also monitored statistically, both in the case 
of completed acts and in attempted cases. In 2019, the damage caused by 
CEO fraud in the Slovak Republic was almost one million two hundred 
thousand euros and the damage in attempted cases more than one million 
euros. Compared to 2018, the damage found increased both for completed 
acts (more than twice) and for attempted acts (almost twice). This shows 
a clear year-on-year increase. In 2019, in the case of damage caused (com-
pleted case), it was a fraud with a damage amount of 406,000 euros (within 
the competence of the Regional Directorate of the Police Force in Bratisla-
va) and in the case of endangered damage (an attempted case) it was a fraud 
where more than 300 000 euros in damages were at stake (within the com-
petence of the Regional Directorate of the Police Force in Nitra). In terms 
of a more objective comparison of the amount of damage caused by such 
fraud, it is appropriate to evaluate the damage itself which is represented 
by the average amount of damage per one case. The specific cases men-
tioned above are automatically taken into account when assessing claims, 
although it is appropriate to add with one breath that they significantly 
distort the resulting figure. In the Slovak Republic, in 2019, the attempted 
CEO frauds resulted in a loss of € 54,195 per case and in case of the com-
pleted CEO frauds it was € 41,223 per case.4

4 Report on the development of criminal activity of the CEO of fraud in the territory of the Slovak Re-
public in 2019.



Michaela Jurisová, Miroslav Comorek, Elena Nikolajová Kupferschmidtová86

In the past, perpetrators of CEO fraud have focused on a larger num-
ber of entities with a lower amount requested, probably in order not to 
attract attention. Recently, it can be stated that this development is begin-
ning to change – perpetrators act in such a way that even when deceived 
by a smaller number of entities, they obtain a larger amount of fraudu-
lently lured funds. Following the analysis of Slovak documents, in connec-
tion with the modus operandi, it can be noted that recently the perpetra-
tors of this crime used basically only electronic communication (e-mail), 
in which they communicated with victims. Cases of CEO fraud in the form 
of a phone call or a fax message were not recorded. As a result of the analy-
sis of such frauds, data on the way the perpetrator communicated with the 
injured party indicate that in several cases it may have been the conduct of 
one perpetrator, focusing primarily on facilities within the Slovak Repub-
lic, due to language barriers.

The general tendency to reduce the language barriers within the organi-
zations, especially the international ones can help the perpetrators to com-
mit the CEO frauds. The language related mistakes are easy to spot in case 
a native speaker of a language is reading the instructions, however, in case 
of international companies where there is a high degree of multilingualism, 
employees of different cultures melt together and the working language is 
usually adapted to the needs of such an environment. To increase efficien-
cy, productivity and quality, many linguistic mistakes are accepted, thus 
considered not being suspicious even in case a foreign fraudsters hack the 
communication systems of the respective company. It is worth mentioning 
that while language proficiency may also promote a safer work environ-
ment, to employ foreign-born workers with a perfect (native level) com-
mand of working language being used as communication platform with-
in the company is more than desirable as it is naturally a way how to spot 
fraudulant communication/e-mails/instructions and consequently prevent 
such crimes.

However, the ways of obtaining relevant information vary through the 
time and countries. It is also possible to draw attention to the so-called so-
cial engineering as a way of obtaining confidential information through 
manipulation. This method commonly uses Internet or telephone commu-
nication, abusing people‘s trust by pretending to be known in existing com-
panies or institutions. Attacks using social engineering can be heteroge-
neous, from bulk phishing emails to targeted, multi-layered, and sophisti-
cated multi-technique attacks. However, they all have in common that they 
focus on manipulating normal human behavior, and there are only a limited 
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set of technical measures that can help to protect companies/individuals 
against these types of attacks.

The objects that are most often attacked by perpetrators committing 
the CEO fraud are legal entities. In 2018, most of the contested companies 
were established in the form of Ltd. company (Limited Liability Company). 
Joint-stock companies as well as public institutions (such as the munici-
pal offices, the social services centers or the agricultural cooperatives) were 
also attacked, but not in such frequency as Ltd. companies. Two of the most 
frequently attacked objects (Ltd. companies and public institutions) can be 
classified as the most vulnerable due to easily publicly accessible data on 
the structure of society and possibly insufficient access to information se-
curity. In terms of the legal form of business of legal entities in the form of 
companies (such as limited liability company and joint stock company), the 
share of injured entities is given both by their highest numerical represen-
tation in the Slovak Republic and also by their ordinary and relatively fre-
quent trading, especially with goods. In the case of public institutions (or 
state-owned enterprises), it was also possible for the employee to fail (due 
to insufficient experience). The fact that the trading of these entities is rath-
er exceptional may also have played a role. The effect of an economically 
active region (e.g. Bratislava, Nitra or Žilina) and a greater concentration 
of companies with business potential suitable for perpetrators of this type 
of fraud manifested itself in the CEO‘s fraud facilities.

In general, CEO frauds are directed mainly towards private companies 
and state institutions or public organizations due to the fact that electronic 
bank transfers are commonly performed on the instructions of superiors. 
One of the commonly used forms is that a perpetrator who has internal 
information about the structure of the organization and its working pro-
cesses, manipulates his/her way through these processes and pretends to be 
the CEO manager and addresses directly the object (accounting officer or 
accountant) with a request to transfer particular amount of funds.

On the basis of information obtained from already committed CEO 
frauds abroad, it is possible to observe several methods/ways (acting indi-
vidually or even intertwining) used by the perpetrators:

a) an amended invoice – is used for companies that cooperate main-
ly with suppliers from abroad. Impersonating the client (supplier), 
the perpetrator contacts the (damaged) company (by phone, e-mail, 
fax) asking its employee to change the account number to which the 
payment for the invoice is to be sent. This is an existing invoice for a 
trade that is currently in progress.
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b) fake manager – the perpetrator who impersonates the CEO manager 
instructs (for example by phone or e-mail) an employee of the ag-
grieved company to transfer funds to a designated account due to the 
acute and urgent need to perform such transaction.

c) fake e-mail – the perpetrator creates a fake e-mail address identical to 
the e-mail address of the CEO manager, from which fake invoices are 
subsequently sent to potentially exploited and in case of successfully 
completed crimes aggrieved companies, these are companies with 
which the company of the fake CEO manager trades or traded – the 
invoices for transactions that in reality were not executed.

d) fake lawyer – a way in which the offender contacts an employee/CEO 
manager, pretending to be a lawyer representing their company, with 
a request for immediate reimbursement of the costs that are due for 
the legal services required by the company (e.g. court fees, amount 
due, arrears on compulsory payments). There may also be cases 
where the perpetrators impersonate lawyers representing the CEO‘s 
company and assert a right (for example, in the form of an execution 
order) against another company on his behalf.

Within 2018, in the Slovak Republic, the CEO frauds modus operandi 
stabilized in two basic forms:

a) email masking is the technique of altering email addresses, usually 
in order to protect the real data from mistakenly (or intentionally) 
being misused. Usually, an email address that‘s masked keeps its 
original format and can‘t be easily traced back to the original ad-
dress.5 However, for the purposes of the CEO frauds, the information 
provided within the e-mails intended for this type of crime are al-
most identical to the original ones but differs in small details that are 
not easy to spot, thus, being taken by the employee for the original 
e-mail.

b) phishing as a type of social engineering attack often used to steal user 
data, including login credentials and credit card numbers. It occurs 
when an attacker, masquerading as a trusted entity, dupes a victim 

5 Information adapted from: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGGE_skSK515SK520&ei=Tmy7X5e-
cO4iwa-zMl7AP&q=email+masking&oq=email+masking&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCA-
AQyQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgAEEcQsAM6Bw-
gAEMkDEEM6BAgAEEM6AgguOggIABDJAxCRAjoFCAAQkQI6CAguEMcBEK8BULHsCVj2jwpgg-
JEKaAJwAHgBgAHZAYgB0ROSAQcxMC4xMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAMgBCMA-
BAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiX-5_LmZjtAhUI2BoKHWzmBfYQ4dUDCA0&uact=5 [cited 
2020-11-15].
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into opening an email, instant message, or text message.6 Phishing 
allows the offender to enter into business/work communication be-
tween the CEO and the accountant using the true e-mail address of 
the CEO.

The difference between these two forms lies mainly in the extent of the 
perpetrators‘ expertise and the actual implementation of the expertise. 
Creating a masked e-mail address requires less computer skills compared 
to executing CEO phishing fraud. In addition, there are many instructions 
for implementation within the Internet. The perpetrator then selects from 
the available resources of the institution that has the necessary e-mail ad-
dresses published and also uses the addresses of the (potential) victims. 
Then the request for a quick transfer of funds abroad is submitted. In case 
of phishing attack, the perpetrator is expected to break into the computer 
and communication system of potential victim (individual or company). 
As a result, the data about personal/company communication, business ac-
tivities, internal functioning of the company and, in several cases, the data 
from available social networks are obtained and subsequently being used 
as a source data for execution of the attack. The perpetrator uses the data 
for the purpose of targeted and timely coordinated attack (e.g. at the time 
when the CEO of the company is absent – having days off, being at hol-
idays, or simply out of office). In most cases, the change of the account 
number on the invoice in an ongoing business operation was requested 
from perpetrators. This method, on the one hand, increases the chances of 
the CEO frauds being executed successfully, on the other hand, it requires 
much more expertise, compared to the form of a masked e-mail, as the 
latter is a targeted sophisticated attack. Phishing as well as an amended in-
voice (or account number) is usually used in terms of an ongoing business 
operation.

Of the total number of cases recorded in 2018 in the Slovak Republic, 
the majority was carried out in the form of a masked e-mail and only in two 
cases the phishing method was used. Compared to the previous year, when 
the method of CEO fraud in the form of phishing and only subsequent-
ly by the method of masked e-mail dominated, there has been a change. 
The premise of the reason for the change is that potential objects pay more 
6 Information adapted from: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGGE_skSK515SK520&ei=-

s2u7X8PfHMWPlwSBirHoBw&q=phishing+attack&oq=phishing+attack&gs_lcp=CgZwc3k-
tYWIQAzIFCAAQyQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6Bw-
gAEEcQsANQ-ZQJWNWyCWC5tAloAXAAeASAAeADiAGIFJIBCTYuNi4xLjEuMZgBAKA-
BAaoBB2d3cy13aXqwAQDIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiDhY2BmZjtAhXFx4U-
KHQFFDH0Q4dUDCA0&uact=5 [cited 2020-11-15].
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attention to securing their software against unauthorized entry into com-
mercial communications, thus preventing the perpetrators from commit-
ting such frauds.

The modus operandi of perpetrators of such fraud goes hand in hand with 
the etiology of CEO fraud. The fact that individuals as well as companies can-
not defend themselves so effectively against receiving fraudulent e-mails is 
alarming even now as in most cases the CEO frauds were committed due to 
the failure of human factor. There are also other factors influencing the way 
of crime being committed as well as the success rate of the CEO frauds. Insuf-
ficient and ineffective preventive measures from the company’s perspective 
can facilitate the crime itself. Also the standard administrative procedures 
within the company should be tailored to the needs of each company/indi-
vidual. The transfer of funds should not be the responsibility of only one per-
son. There should be a system of several stages including double/triple check-
ing, verification and approval of individual transactions set at the particular 
financial limit (especially larger amounts of funds). 

The Slovak Republic belongs to a group of countries (together with, for 
example, the Czech Republic, the Republic of Poland or the Republic of 
Hungary), through which the transfers of funds from abroad is quite fre-
quent. From the etiological point of view, this situation is a consequence 
of legislative gaps (especially in regard to the financial market), which are 
used by the perpetrators in the framework of transfers of funds between the 
states of the European Union.

While committing the CEO frauds, in most cases, the offender needs a 
bank account that he will be in control of, even if he does not own it. For 
this purpose, various intermediaries are organized who, whether for remu-
neration or fraud, open an account and subsequently grant access rights 
to the perpetrators or carry out the relevant transactions on their instruc-
tions. Purposeful opening of accounts has thus (but not only) become a 
lucrative source of income for many ’straw men’ in the Slovak Republic, es-
pecially for foreigners, and at present it is not possible to speak of effective 
measures to significantly prevent the current situation.

In connection with CEO fraud and with regard to the subsequent ac-
tions of perpetrators, it is appropriate to state that it is also a predictive 
crime for the subsequent legalization of the proceeds of crime obtained 
by execution and completion of such crimes. Thus, CEO frauds are largely 
related to money-laundering across the states of the European Union. The 
Annual Report of the Financial Intelligence Unit for 2018 confirms that 
money-laundering is related to the most of the cases of the CEO frauds 
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being committed in the territory of the Slovak Republic for the period of 
2018. It is the crime of money laundering that is the element that con-
nects cases showing signs of CEO fraud, because the way in which the of-
fender transfers funds and their subsequent collection is also the biggest 
weakness in the complex structure of CEO fraud. An important role in the 
above-mentioned cases is played by the time starting by the act of funds 
withdrawal to their gradual transfer to the offender‘s account, or subse-
quent transfer to other accounts.

There are many ways in which the proceeds of crime can be legalized. 
The legalization method is the process of an organized group or individual 
to achieve the goal of creating what appears to be a legal origin of proper-
ty that has actually been obtained through crime. The use of a particular 
method depends on two factors, namely: 1. source of crime and 2. form used 
for the purposed of obtaining the property/income through the crime. The 
source of crime is directly related to the nature of property/income ob-
tained through the crime. Thus, the question of who committed the crime 
(organized group or an individual) plays a vital role when analyzing the 
crime. Also the information about related criminal activities and conse-
quently additional leads to drug crime, ordinary crime, economic or finan-
cial crime, highly sophisticated crime or the opposite are important and 
need to be taken into account. Given these contexts, we can state that it is 
not possible to provide an exhaustive list of methods of money-laundering. 
The reasons for the emergence of new methods/ways of money-laundering 
are mainly the sophistication of source crime and the increasing flexibility 
of organized groups. It is also worth mentioning that new ways of conduct-
ing business transactions – they are accelerating and improving, using new 
methods of banking transactions can modify also the ways the crimes are 
committed today. Thanks to the information shared by the officers from the 
current application practice, it is possible to sum up, that most frequent-
ly used methods of money-laundering in the Slovak Republic for the re-
cent period of time are the following: artificially increasing the turnover of 
companies working with cash; artificially increasing turnover or profits by 
over-invoicing; repayment method; back-to-back loan; fake winnings; in-
ternational money transfers; bank checks, bills of exchange, letters of cred-
it, capital contributions; real estate transactions; ’identity theft’ (from iden-
tification documents, payment cards, skimming, phishing; and also the 
CEO frauds.7 

7 STIERANKA, J. a kol. 2018. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu, právna a 
inštitucionálna ochrana v Slovenskej republike (authors’ translation: Laundering of the Proceeds of Crime 
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An important factor that precedes the CEO fraud in many ways is the 
existence or establishment of a bank account where fraudulently lured 
funds will be remitted. This account is opened in a bank domiciled in a 
country other than the one in which the account of the sender of the pay-
ment – business partner – is located. So-called money mules are generally 
used for this purpose. These persons are most often addressed in electronic 
form, not often under the pretext of a job offer or in the form of a service 
for consideration. Thus, in the case of CEO frauds committed in the Slo-
vak Republic, the most common practice is that funds are transferred to 
accounts established abroad. The use of this method significantly affects 
the possibilities of securing funds. At the same time, it serves to thwart the 
identification of the attacker, or the final recipient of funds. In most cases, 
funds are also transferred several times until they end up in the account 
from which they are subsequently withdrawn in cash – by the final bene-
ficiary (perpetrator) or another money mule, who then passes them on to 
the perpetrator or again sending the funds to the perpetrator through ser-
vices such as Western Union and others.

In the phase of non-cash transfers, transactions are executed (to the 
money transfers themselves) to other pre-prepared accounts owned/con-
trolled by offenders in banks domiciled in offshore countries or countries 
with difficult law enforcement cooperation (from the Slovakia’s perspective 
due to limited number of bilateral/multilateral agreements or no possibil-
ities to establish any agreements or cooperation), such as Nigeria, China, 
Ghana or Hong Kong. Cashless transfers are also often made to accounts 
held in banks domiciled in the United Kingdom, and it is possible to draw 
attention to the indications that these accounts are established for persons 
who have been granted asylum in the United Kingdom as part of the mi-
gration of the population from third countries and are used by perpetra-
tors. In most cases the owners of such accounts are third-country nationals 
being granted the asylum in Britain and the above-mentioned owners are 
thus in the position of ’straw men’. The analysis of CEO fraud (in which 
data on bank accounts were found) in the Slovak Republic in 2018 pro-
vided detailed information about the cases of CEO frauds. It was reported 
that in 69% of cases the funds were directed to accounts established in the 
United Kingdom. The second most frequently used country for this pur-
pose was Ukraine. Among the countries in which funds derived from the 
crime of CEO fraud have been or should have been legalized, the following 

and Terrorism Financing, Legal and Institutional Framework of Protection in the Slovak Republic), p. 
27 and following. 
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countries can be included: Spain, Turkey, the Netherlands or the People‘s 
Republic of China. 

In terms of the application of prevention, the best way to protect com-
panies or individuals against CEO frauds at present appears to be the in-
crease of the security awareness of natural and legal persons (potential vic-
tims) against the possibility of such crimes and specific conduct of per-
petrators in the matter. Fortunately, the failures of perpetrators trying to 
commit CEO frauds are also frequent. The failures are detected in most 
cases thanks to the real CEOs of the company or the accountants of the 
potentially aggrieved companies as they pay attention to every detail and 
every amount being transferred from and to the company accounts. How-
ever, Slovakia is one of the smaller countries, thus the volume of transac-
tions and trade within the country is not really comparable to economically 
stronger countries such as France or United Kingdom. The size of the coun-
try and the number of business transactions within the country thus may 
be detected earlier and on time (compared to larger countries in size and 
volume of transactions). A draft of preventive measures was also prepared 
and published as a way of warning against attacks by perpetrators of CEO 
fraud in relation to available mass communication tools. In October 2018, 
the Police Force in the Slovak Republic was informed about a warning in 
the form of a short message appearing on the social network Facebook and 
was circulated in Slovakia. The Slovak Police Force informed general pub-
lic about the case of CEO fraud that happened in Slovakia – it was a case 
similar to one that happened in reality in August 2018 and the message 
circulated by the Police Force was an example that was supposed to be in-
formatory and preventive. Two months earlier, in August 2018, the section 
„Fraudulent money transfers“ was added to the website of the Ministry of 
Interior of the Slovak Republic (www.minv.sk), in which a warning against 
the attack of perpetrators of CEO frauds has been published.8 

It is also necessary to focus on the overall approach of organizations to 
information security, strict adherence to security policies (rules) and, of 
course, to support the active participation of employees of individual insti-
tutions in the company’s as well as employee’s security. Also the processing 
of ’Analysis of the crime of CEO fraud in the Slovak Republic’ and ’Report 
on the Development of Crime of CEO fraud in the Slovak Republic’ helps 
to reduce the number of recorded cases, whether committed at the stage 
of trial or completed acts (CEO fraud). Undoubtedly, the Annual Report 

8 Website of the Ministry of Interior of the Slovak Republic – www.minv.sk. [online]. [cited 2019-06-14]. 
Available at: <https://www.minv.sk/?podvodne-prevody-penazi>.
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of the Financial Intelligence Unit for 2018 also has a partially preventive 
effect.

Undoubtedly, an information system would also have a preventive effect, 
which would provide individual components with a detailed overview of the 
occurrence of this crime across the entire territory of the Slovak Republic 
together with selected features (IP addresses, address text, account number, 
etc.) – absence of such system appears to be problematic in this area.9

It is necessary to note that the individual criminological indicators (phe-
nomenology, etiology, modus operandi of perpetrators, damaged objects or 
prevention) of the crime in question, in this case the CEO fraud, intersect 
in both theory and application practice.

CEO Frauds in Application Practice

In September 2018, in the morning, a hitherto unknown perpetrator 
posing as the company‘s manager, via e-mail communication (e-mail) con-
tacted the company‘s sales representative and instructed him to pay an in-
voice for an order from a Ukrainian company, in the amount of more than 
€ 8,300. The funds were about to be transferred to a bank in Ukraine. In a 
subsequent communication, he ordered the immediate payment of € 3,300 
to that account, stating that he had ordered the balance to be paid the fol-
lowing day. The company‘s sales representative, convinced that she had 
been asked to make the said payment, transferred the amount of € 3,300 
from the company‘s account on the same day. During the subsequent com-
munication with the manager of the company, it was found that the man-
ager did not send an e-mail to the sales representative and did not ask for 
payment of any amount. Damage of € 3,300 was caused to the company by 
this action. In the event of a transfer of the remaining amount, the compa-
ny in question would suffer damage in the amount of more than € 8,300.10  

In January 2018, the Financial Intelligence Unit (hereinafter referred 
to as ’FIU’) received from the liable person Bank A a report on an un-
usual business transaction concerning two fraudulent payments from two 
foreign companies B and C from accounts held in Germany in the total 
amount of € 178,000. Both foreign payments were in the same amount of 

9 The absence of information system was reported in the Report on the Development of Crime of CEO 
fraud in the Slovak Republic and also in the Annual Report of the Financial Intelligence Unit for 2018.

10 Information is part of the Report on the Development of Crime of CEO fraud in the Slovak Republic in 
2018.
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€ 89,000 and were credited to the same account maintained by Bank A for 
person D. The foreign bank requested the return of the respective funds 
to the foreign accounts of companies B and C due to fraud and also sent a 
copy of the criminal complaint. As the bank learned about fraudulent pay-
ments in time, before handling the funds, it took technical measures on 
the person‘s account and after trying to manage the funds on the person‘s 
account via the Internet banking service, it subsequently proceeded with a 
delay pursuant to § 16 of the Act on protection against the legalization of 
proceeds of crime.

An analysis of the report on unusual business transactions revealed that 
the transfer of both of the above-mentioned foreign payments from foreign 
accounts was preceded by hacking of the electronic business communica-
tion of the foreign account holders of entities B and C and the original pay-
ments were redirected to the wrong account belonging to person D.

The FIU subsequently processed the information and passed it on to 
the competent law enforcement authority, which, on the basis of this infor-
mation, initiated criminal proceedings for a particularly serious crime of 
money-laundering at the trial stage. The prosecutor‘s office subsequently 
secured funds in the total amount of € 178,000 in the account of person D.11

Conclusion

In conclusion, based on the relatively low number of detected cases and 
the declining trend of detected CEO frauds (compared to the previous pe-
riod), it can be stated that the Slovak Republic is not directly and perma-
nently endangered by this crime.

In terms of the effective application of crime control in the coming pe-
riod, it is of vital importance to continue to monitor the development of 
CEO fraud within the Slovak Republic.

The cooperation at the international and national levels is indispens-
ably important in the whole process of detecting and clarifying CEO fraud. 
In the Slovak Republic, within the framework of service cooperation, it is 
mainly the cooperation of the following departments: Criminal Police De-
partments of Regional and District Directorates of the Police Force, Crim-
inal Police Office of the Police Force, NAKA P PZ, Computer Crime De-
partment of the Criminal Police Office Presidium of the Police Force, etc. 

11 Information adapted from the Annual Report of the Financial Intelligence Unit for 2018.
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It is also important to acquaint the relevant departments with the current 
status and development of CEO fraud, which is implemented primarily by 
a report on the development of CEO fraud in the Slovak Republic (pre-
pared by the Criminal Police Office of the Presidium of the Police Force). 
In terms of international cooperation in the matter of verifying the occur-
rence of bank accounts detected in cases of CEO fraud committed within 
the territory of the Slovak Republic, the direct cooperation and exchange 
of information with the Europol National Headquarters of the Office of In-
ternational Police Cooperation of the Presidium of the Police Force contin-
ues to play a crucial role. The FIU, which intends to be interested (among 
others) in CEO fraud, is an active member of international bodies, such as 
the Moneyval Committee. This confirms the international dimension of 
the issue and, consequently, the need for international police as well as le-
gal cooperation.

In 2018, not a single case of CEO fraud was solved in the Slovak Repub-
lic. Compared to 2017, the number of detected CEO frauds decreased in 
2018. In the years 2013–2016, it was possible to observe a stagnant trend. 
In 2017, there was a relatively significant increase (more than double) in 
recorded CEO fraud (compared to 2016). Modus operandi of perpetrators 
was in most cases masked e-mail, compared to the use of a more demand-
ing method of implementation – phishing, which was used in only two 
cases. The perpetrators focused on a smaller number of entities, but with 
a higher amount requested. Thus, the damage rate was higher. The objects 
of CEO fraud were mostly legal entities established in the form of limited 
liability companies and joint stock companies, with the exception of sever-
al state institutions. Funds coming from CEO fraud in the Slovak Republic 
were transferred abroad, most often to accounts in the United Kingdom. 
No financial investigation was conducted in any case of CEO fraud.

The Annual Report of the Financial Intelligence Unit for 2018 draws 
attention to the assumption of an increase in CEO fraud in 2019, as there 
are no (really functional) preventive measures in place. Such fraud can also 
be prevented (among other things) by trying to thoroughly and constant-
ly check the data stated in the documents (e.g. verifying the transactions 
at the accounts) and with particular focus on verifying business activities 
between business partners. At the same time, the Annual Report of the Fi-
nancial Intelligence Unit for 2018 draws attention to forecasts of further 
developments in the area of legalization of proceeds of crime and terrorist 
financing, which states that based on an analysis of past developments in 
legalization and terrorist financing, in the Slovak Republic, revenue genera-



Selected Criminological Aspects of Fraud Commerce Through False Managers 97

tion can be expected in the next period: e.g. by committing property crime 
in the form of internet fraud and CEO frauds; committing various and new 
forms of tax crime; exploiting tax heavens and offshore companies and in-
volving box and fictitious companies in complex business. 
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ОДАБРАНИ КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРЕВАРНЕ 
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Сажетак

Циљ овог чланка је да укаже на такозвану превару извршног директора (од енглеског 
извршног директора – злочини превара учињени на основу упутстава такозваног „лаж-
ног менаџера“), као релативно нов и озбиљан облик кривичног дела. Анализа извештаја 
о необичним пословним операцијама показала је да су најчешћи случајеви прања новца 
и њихове повезаности са предиктивним криминалом у 2018. години укључивали (између 
осталог) и превару извршног директора, што је један од разлога за обраћање пажње на 
ову тему. Кривично дело о коме се говори посматра се из перспективе криминологије. Тео- 
ријски део рада указује на кривичноправну димензију, феноменолошку димензију, учи-
ниоце и њихов начин рада, предмете такве преваре, али и могућу превенцију. Теоријски 
део рада допуњен је указивањем на стварне случајеве из праксе у облику извештаја о слу-
чајевима. За резимирање информација коришћени су налази финансијске обавештајне 
јединице и канцеларије криминалистичке полиције, као и стручна литература и правни 
документи. Са методолошког становишта, као приоритет су коришћени: анализа  доку-
мената и студија случаја.

Кључне речи: превара, превара извршног директора, прање новца, необично посло-
вање, Канцеларија криминалне полиције Президијума полицијских снага, Финансијско 
обавештајна јединица Националне криминалне агенције Президијума полицијских снага, 
Словачка Република.
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НАУКЕ БЕЗБЕДНОСТИ – ВРСТЕ И ОБЛИЦИ 
Приказ зборника радова 

Владимир Н. Цветковић (Прир.) (2020). 
Науке безбедности – врсте и облици. Београд: 

Факултет безбедности (206 стр.) 

Науке безбедности као интердисциплинарна област која интегри-
ше знања из различитих научних дисциплина друштвених наука, у 
условима комплексне глобалне политичко-безбедносне ситуације, 
изазивају заинтересованост стручне и шире јавности. У том смислу, 
Владимир Н. Цветковић осмислио је зборник чији је задатак да ширу 
академску јавност упозна са кључним областима и основним пробле-
мима којима се бави наука безбедности. Сходно томе, зборник садр-
жи девет ауторских радова који су подељени у пет референтних тача-
ка: Уводна разматрања, Држава, Међународни поредак, Животна сре-
дина и Привреда. Поред ових чланака, зборник садржи и упоредни 
преглед мастер програма наука безбедности. 

У уводном тексту „Науке безбедности – откуд и зашто?” Вла- 
димир Н. Цветковић бави се развојем друштвених наука, с циљем 
објашњења откуд и зашто науке безбедности представљају одраз 
друштвених појава. У том смислу он се бави дистинкцијом природ-
них и друштвених наука и позиционирањем наука безбедности у 
оквир потоњих. Као млада научна дисциплина, науке безбедности 
још увек граде идентитет кроз референтни објекат безбедности (оно 
што се штити) – државу, премда она није и једини објект заштите. 
Уз промишљања најутицајнијих филозофа, аутор завршава текст ста-
вом да свако проучавање безбедности започиње и завршава знањем о 
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политици, што добија на значају у савременом свету који је од поли-
тике неодвојив.

Држава као референтни објекат безбедности је референтна тачка 
у зборнику. У тексту „Национална безбедност – алтернативе и пер-
спективе” Зоран Драгишић анализира савремени концепт нацио-
налне безбедности. Традиционално схватање наука безбедности, од 
њиховог развоја до средине деведесетих година XX века, представља 
државоцентрични концепт националне безбедности који заузима ис-
кључив став према могућности да се у улози референтне тачке безбед-
ности појави неки други објект осим државе. Крај Хладног рата и не-
станак биполарне поделе света представљао је погодно тло за развој 
нових концепата и парадигми безбедности. Тако је у теорији наука бе- 
збедности дошло до супротстављања ставова две групе аутора – оних 
који искључиво државу виде као вредност коју треба штитити и оних 
који заузимају становиште да постоји алтернатива државоцентрич-
ном концепту, у виду људске безбедности. Покушавајући да помири 
ставове две супротне стране, аутор представља концепт под називом 
„Средњи пут”, који не искључује имплементацију људске безбедности 
у националне стратегије, али којим концепт националне безбедности 
задржава примат над осталим концептима. Заправо, појава више раз-
личитих мишљења, чак иако су у директној конфронтацији, јесте и 
фундаментални доказ развоја наука безбедности, што са собом носи 
и одређене дилеме које се у тексту „Шта су студије обавештајног рада” 
доследно образлажу. Наводећи њихове основне принципе, аутори Гил 
и Фидијан препознају три кључна питања на која студије обавештај-
ног рада морају да одговоре. У том смислу, полазно становиште ауто-
ра огледа се у томе да је обавештајни рад превасходно друштвени и 
политички феномен уместо пука техничка дисциплина. Кроз одгово-
ре на основна питања аутори закључују да проучавање обавештајног 
рада мора да се настави управо због развијања интердисциплинарног 
потенцијала ове поддисциплине.

На трагу концептуалног развоја стратешких студија, аутор Вла-
димир Ајзенхамер, у тексту – „Стратешке студије – од војних наука 
до студија безбедности”, води нас путем трансформације стратешких 
студија инсистирајући на употреби овог појма у безбедносном и по-
литичком контексту. Кроз указивање на њихов интердисциплинарни 
карактер, и он, попут многих теоретичара, развој студија безбедности 
током Хладног рата види као развој стратешке мисли, са три карак-
теристичне фазе: златно доба, фаза опадања и ренесанса стратешких 
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студија. Први део чланка, који почиње јасном диференцијацијом пој-
ма стратегије у ужем и ширем значењу, аутор завршава закључком 
да стратешке студије у хладноратовском периоду нису доживеле пот-
пуну интеграцију у студије безбедности, те да војне науке остају њи-
хов хабитат. То се, међутим, мења нестанком биполарне поделе све-
та када промена карактера безбедносних претњи изискује и потребу 
стратешких студија да, у своје поље истраживања, укључе и претње 
невојног карактера. Наводећи ставове Б. Бродија, аутор нас води до 
одређења стратешких студија као интердисциплинарног поља истра-
живања, закључујући да управо у тој чињеници јесте кључ њиховог 
будућег развоја. Дакле, интердисциплинарност стратешких студија 
њихово је фундаментално обележје, а то је и полазна тачка наредног 
чланка у оквиру целине о међународном поретку. У тексту – „Глобал-
не стратешке студије – манифест” Дајвестејн и Ворал констатују да 
теоретичари који се баве стратешким студијама морају пажњу посве-
тити и низу других актера који имају своје стратегије. Они иду корак 
даље и износе план деловања за јачање стратешких студија, истовре-
мено објашњавајући да се мора поштовати допринос западних гле-
дишта, али да будућност стратешких студија зависи од развоја њихо-
ве глобалне перспективе. 

Више пута наглашена интердисциплинарност наука безбедности 
и промена безбедносне парадигме у постхладноратовском периоду 
добија на значају у тексту „Еколошка безбедност као највећи изазов 
данашњице”. Акциденти у Севезу и Чернобилу, који су имали абнор-
малне последице по човека и животну средину, имали су пресудан 
утицај на развој глобалне свести о здравој животној средини. Од-
ређујући животну средину као референтни објекат заштите еколошке 
безбедности и правећи неопходну дистинкцију између елементарних 
појмова, Дејана Јовановић Поповић указује на специфичности гло-
балног загревања и климатских промена, односно њиховог утицаја на 
глобални мир и безбедност, сматрајући да ће управо ове појаве имати 
дубоке импликације на квалитет живота милиона људи. Алармант-
на потреба свих чинилаца друштва да допринесу подстицају развоја 
свести о енормном значају климатских промена евидентан је позив 
научним институцијама да се додатно ангажују на том плану. Одгова-
рајући на тај позив у тексту – „Промена климе – нове димензије еко-
лошке безбедности”, Далби указује на потребу академске јавности да 
охрабрује расправе на ову тему, фокусирајући се на три перцепције: 
урбану рањивост на екстремне догађаје; непредвиђене социјалне 
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и политичке последице адаптације и напора усмерених на њихово 
ублажавање и могућности геоинжењеринга. 

Вулнерабилност великих техничких система и компанија које су 
део критичне инфраструктуре развила је потребу успостављања но-
вог система заштите, што је начин на који корпоративна безбедност 
проналази своје место у овој литератури. Имајући то у виду, Горан 
Мандић дефинише овај појам уз опширно образложење основних 
елемената самог појма. Другим чланком ставља се фокус на задатке 
корпоративне безбедности с којима нас аутор упознаје, с намером да 
читаоцима помогне да отклоне свеприсутну дилему да улога менаџе-
ра безбедности није спречавање компанија да преузимају ризике, већ 
да помогну компанијама да те ризике смање како би оствариле про-
фит. Уз прецизну дистинкцију кључних појмова у овој области, чита-
лац сазнаје који су то кључни предуслови остваривања што већег ни-
воа корпоративне безбедности. 

Зборник завршава текстом у којем је направљено поређење мастер 
програма из области наука безбедности. На тај начин наглашава се 
његова двојака функција. Прва, која се огледа у намери да се читаоцу 
пружи увид у садржаје четири кључна проблемска поља наука безбед-
ности, и друга, која има за циљ да понуди институционални приступ 
кроз упоредни приказ универзитетских програма у овој дисциплини. 
Науке безбедности свакодневно привлаче пажњу великог броја науч-
них и образовних институција широм света. Као последица тог про-
цеса појављује се и одређени број нових модела постдипломских про-
грама студија безбедности. Управо из тог разлога, аутор овог текста 
представља структуру мастер програма студија безбедности и, упо-
ређујући их са истим студијама на Факултету безбедности, долази до 
закључка да постоји компатибилност са оним који се реализује при 
Универзитету у Чикагу под називом „Управљање претњама и одгово-
рима”. 

Иако државоцентрични приступ изучавању безбедности, каракте-
ристичан за прву фазу развоја ове науке, прихвата искључиво има-
нентно својство државе да се нађе у улози референтног објекта за-
штите, постхладноратовска промена концепата и парадигми безбед-
ности, те трансформација карактера претњи безбедности, створили 
су неминовну потребу за развојем интердисциплинарног приступа 
у изучавању појава и процеса из перспективе ове научне дисципли-
не. Исти период обележава и имплементирање научних принципа у 
све сегменте који одликују једну науку, чиме безбедност као научна 
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дисциплина прави свој први корак у дистанцирању од традиционал-
ног начина њеног схватања и стиче свој легитимитет, истовремено 
правећи вешту нивелацију између захтева да из свог оквира истра-
живања елиминише војне и замени их невојним претњама безбедно-
сти. Остајући имуна на захтеве да направи такав радикални заокрет, 
прихвативши да без елиминације војних у предмет свог истраживања 
интегрише и невојне претње безбедности, ова научна дисциплина из-
грађује свој препознатљив правац.
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