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ПОЛИТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ – 
ПОСРЕДУЈУЋИ ОБЛИЦИ 

И ПАРАЗИТСКИ САДРЖАЈИ
(Социјалдемократија, конзервативизам, национализам, 

популизам)

Сажетак: Чланак садржи критички преглед идејних основа, друштве-
ног контекста и изворног учења две „посредујуће идеологије“ (социјал-
демократија и конзервативизам) и два масовна „политичка феномена“ 
(национализам и популизам). Свако од њих представља облик више или 
мање делотворног политичког компромиса, који би требало да пред-
ставља неутрализацију сталних напетости и сударања између водећих 
модерних идеологија слободе и једнакости, тј. либерализма и комунизма. 
Међутим, борба идеологија које су обележиле XIX и XX век данас је из-
губила на интензитету, иако су друштвени поводи њиховог настанка 
остали исти: социјалне неједнакости, злоупотребе слободе и неравно-
мерна расподела друштвене моћи. У исто време, свој идентитет и снагу 
изгубиле су и главне социјалне силе и политичке организације које су у 
претходним деценијама представљале симболе и ударне снаге слободе и 
једнакости: политичке партије „левице“ и „деснице“, укључујући ту и 
никад јасно идеолошки профилисани „политички центар“. Некадашњи 
политички смртни непријатељи данас изгледају и понашају се гото-
во исто: у идеолошком смислу „сви хоће све“ (наводно заступају/бране 
интересе „свих грађана“), у организационом погледу готово да и нема 
разлика, док је разлика у начину владању безмало занемарљива. Тако је 
и у начелу оправдана и разборита политика идеолошког посредовања 
временом постала само још један (политички) симптом (пост)инфор-
матичког времена чије стварне идеолошке и политичке димензије још 
увек само нејасно наслућујемо.

Кључне речи: политичке идеологије, либерализам, комунизам, со-
цијалдемократија, конзервативизам, национализам, популизам 

Политичке идеологије – посредујући облици и паразитски садржаји



Политичке идеологије су производ укрштања софистичких тврдњи и 
демагошких парола са политичким праксама и верским страстима. Оне 
имају задатак да мотивишу људе да учествују у политичком животу, 
пружајући им наводно јасна и разговетна објашњења за компликовану 
стварност. Сведене поруке и поуке политичких идеологија представљају 
се као универзални кључ за сваку политичку браву и идеални рецепт 
за сваку друштвену ситуацију. У односу на модерне „погледе на свет“ 
(идеологије у ширем значењу појма), политичке идеологије су њихова 
поједностављена операционализација и мистификација у виду „готових 
решења“ за све облике и врсте криза унутар Модерне. 

Модерност је изнедрила два основна идеолошка модела: либерализам 
и комунизам. Први је утемељен на концепту слободе (мишљења, удру-
живања, пословања) и као такав нема никакве пројектоване и жељене 
циљеве, док је други заснован на концепту једнакости, који подразуме-
ва планску привреду, (привремену) политичку диктатуру и праведне 
циљеве – високо подигнуте на моралној лествици историје. Међусобно 
политичко потирање слободе и једнакости учинило је да се вештачки 
подвајају два иманентна момента сваке идеје правичности. Тако се и до-
годило оно најгоре што се могло догодити – узајамна борба до смрти из-
међу носећих идеологија модерности (либерализма и комунизма) учи-
нила је да се компромитује сама идеја праведности, а заједно са њом и 
нада да је могуће учинити правичнијим живот у политичкој заједници. 

Премда су слобода и једнакост иманентни једно другоме, политич-
ко искуство Модерне сведочи о искључујућим покушајима да се апсо-
лутизују вредности слободе с једне, односно једнакости с друге стране. 
Тамо где је самодовољни регулатив свеколиког политичког живота била 
верска и економска слобода – либерални привредни пореци у модер-
ној Енглеској (касније: Уједињено Краљевство или Велика Британија) и 
САД пре свих − сачувана су демократска грађанска начела, али је готово 
бесповратно изгубљена (истина, никада стварно постојећа) социјална 
једнакост. С протеком времена, слобода је постајала форма која се пуни-
ла свим могућим (псеудо)политичким садржајима, свакојаким врстама 
„права“, само не оним који би угрожавали економску, па тако и поли-
тичку доминацију водећих слојева тзв. крупног капитала и политичке 
власти. Отуда и стални страх од социјалних револуција које су обележи-
ле XIX и XX век. Данас је очигледно да слобода може да функционише 
успешно само уз извесна самоограничења. Остају питања када и како се 
слобода може „самоограничити“, тј. ко и на који начин то може учини-
ти, а да одмах не склизне у неслободу и деспотизам?!

12 Владимир Н. Цветковић



Либерализам је стварао социјалне поретке политичке једнакости и 
економске поларизације који су провоцирали социјалне тежње за про-
ширењем једнакости и на свет привреде. У том правцу су деловале без-
бројне револуционарне, анархистичке, реформистичке и друге поли-
тичке групе – партије и покрети, посебно од средине XIX века. Сасвим 
неочекивано за већину организација, политичке активисте и теоретича-
ре социјализма, највећа социјална револуција која се руководила идејом 
једнакости избила је у „најслабијој карици“ модерног капитализма – у 
царској Русији (1917). 

Упркос идеолошким надањима посматрача и миленаристичким оче-
кивањима непосредних актера (руски радници и сељаци), у том другом, 
либерализму супротстављеном идеолошком и политичком конструкту, 
познатијем под именом комунизам,2 доминирала је диктатура једне пар-
тије и (лажна) једнакост у виду минималне социјалне сигурности по-
литички обесправљених грађана (политика „једнаких стомака“). У име 
наводног будућег благостања, тј. „слободе и једнакости за све људе“, ко-
мунизам је стварао строго контролисану заједницу политички стварно (и 
неутешно) неравноправних грађана, чије је ставове и животе настојала да 
креира пропаганда државне и политичке бирократије. Она је истовреме-
но одређивала правце и токове политике, као и економије, културе и сва-
ког другог домена заједничког живота. Временом се показало да строго 
контролисана политика и економија не могу да обезбеде стварну економ-
ску или кулутурну једнакост/равноправност људи, па тако ни неопходну 
претпоставку модерне људскости – политичке слободе. 

Несумњиво, слобода и једнакост најгоре су прошли у најозлоглаше-
нијем модерном експерименту под именом фашизам и/или нацизам. 
Овај други тип „тоталитарне државе“ је на политички перверзан начин 
у први план истицао идеју братства, као трећу идеју водиљу политичке 
Модерне. Первертирано у расистичку и националистичку (ксенофобич-
ну) обланду, „братство“ је послужило само као псеудосинтетички појам 
који наводно „превладава“ ограничености идеја слободе и једнакости 
и то тако што ствара „органску државу“ засновану на предмодерним 
начелима „славне прошлости нације“ (фашизам), односно „јединства 
крви супериорне расе“ (нацизам). Тотална држава историјског мита или 
лажно доминантне расе имала је задатак да обезбеди господарење над 
другим – „инфериорним“ заједницама и/или „нижим“ расама. Тако је 
„братство“ једних означавало најгоре ропство свих других.

2     У либералној литератури обично је коришћен термин „тоталитарни режим“ комунистичке 
провенијенције.
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Међутим, не смемо заборавити да је тоталитаризам, посебно онај 
комунистичке провенијенције, имао и извесну политичко-економску 
привлачност, посебно тамо где је био најприсутнији – у индустријски 
неразвијеним срединама. Привилеговано партијско вођство комуниз-
ма и њихова самопрокламована „револуција која тече“, обезбеђивали су 
макар и привид „једнакости“ која се очитовала на рудиментаран начин, 
али ипак и са конкретним, нипошто не небитним формама: минимална 
социјална сигурност, обезбеђена здравствена заштита и масовни при-
ступ образовању. Они су представљали политички капитал који је имао 
полувековно трајање. С друге стране, стално гушење политичких и го-
тово свих других грађанских права и слобода, укључујући ту и право 
на приватну својину и слободу мишљења и организовања, учинили су 
да комунистички тоталитаризам доспе у ћорсокак оног тренутка када 
више није могао, економски и идеолошки, да легитимише властито 
постојање. Нестанак СССР-а са историјске сцене, упркос идеолошком 
тријумфализму либералних држава, не значи и нестанак идеје социјал-
не једнакости или равноправности. Штавише, захваљујући необузда-
ном и некритичком ширењу неолибералних идеја „глобалног друштва“, 
слободне светске трговине и сличних идеолошких пројеката с краја XX 
века, данас смо сведоци највећих социјалних и економских разлика у 
историји – и то не само између „развијених“ и „неразвијених“ држава 
и региона већ и унутар оних најразвијених као што САД, Велика Бри-
танија и земље Европске уније. Тако се точак историје (исувише) брзо 
окренуо и поново актуелизовао, чинило се стару и „превазиђену“, причу 
о класним разликама, економској потлачености и политичкој подређе-
ности – глобално, али и локално гледано.

За разлику од комунизма, фашизам/нацизам је своју верзију „перма-
нентне револуције“ веома брзо преточио у доктрину перманентног рата 
у коме су привлеговане нације и расе, вођене својм лидерима (дуче, фи-
рер), остваривале „природну“ доминацију над другима. Политика силе 
и расизма била је постављена изнад свих других вредности, с тим да 
су фашисти и нацисти правили својеврсни микс капиталистичке и ро-
бовласничке привреде у којој су крупни капиталисти додатно зарађива-
ли захваљујући статусу државних монопола и бесплатним радницима 
(ратним заробљеницима), док је политички систем непрестано тражио 
спољашње сукобе и „унутрашње непријатеље“ којима је обезбеђивао 
бесплатну, тј. робовску радну снагу. 

Невоља Модерне је у томе што су се на сличном економском осно-
ву, премда са сасвим другачијим и супротним политичким режимима 
и идеолошким поставкама, развијале и прве либералистичке империје 
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попут Велике Британије и њене непосредне историјске наследнице 
– САД. Сједињене Државе су еволуирале од „обећане земље“ слобод-
не приватне иницијативе у економији, политици, култури и религији 
(XIX век), до прве војне и економске силе света која на крилима вла-
стите самопроглашене „изузетности“ и рецепције „демократске одго-
ворности“ безмало „утерује слободу“ у дословно све крајеве планете 
(крај XX и XXI век). Преображај САД из заштитника слободе у њеног 
светског ментора и потенцијалног диктатора обележио је време тзв. не-
олиберализма и његове „хуманитарне интервенције“ (бомбардовање и 
друге војне акције) и „плишане револуције“ (финансирање и организо-
вање локалних политичких претендената) помоћу којих се граде нови 
политички режими у посебним (националним) државама са маргина 
Модерне (Источна Европа, Блиски исток, централна Азија итд.), као и 
на укупном, тзв. глобалном нивоу. Такво успостављање баланса између 
слободе и једнакости несумњиво не може и неће бити успешно. Хоће ли 
као такво потрајати, показаће време. У међувремену остаје поука да сва-
ко апсолутизовање слободе на рачун једнакости (и vice versa), баш као 
и њихово наводно „превладавање“ или „укидање“ у идеји фантомског 
братства заједнице „по крви“, „раси“ или неком другом биополитичком 
основу, нужно води у истински неслободан, дакле неправедан политич-
ки свет, што ће рећи – свет лажи и злочина.

* * *

Служећи једни другима као парадигма различитости, стварајући свој 
идентитет у међусобној супротстављености, либерализам и комунизам, 
као „мегаидеологије“ Модерне, временом су ипак налазиле тачке додира 
и укрштања, како на политичкој „левици“ (различите варијанте социјал-
демократије), тако и на политичкој „десници“ (релаксирани идеолошки 
модуси либералног конзервативизма). То су посредујуће идеологије које 
носе снагу, али и слабости полова које „уједињују“. 

Као основне идеологије Модерне, либерализам и комунизам/соција-
лизам се у неким теоријским ставовима међусобно приближавају (либе-
рални „комунитаризам“), а у неким елементима вођења политике готово 
подударају (концепт „државе благостања“). Исто тако, либерализам има 
тачке укрштања и са својим другим супарником (негдашња аристокра-
тија) који је на супротној страни у односу на комунизам/социјализам: 
то су традиционалисти старог кова (оличени у предмодерној аристо-
кратији и наслеђеним предмодерним институцијама) или пак традици-
оналисти релативно новог типа (оличени у модерној „средњој класи“ и 
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новим транснационалним институцијама). Речено савременим политич-
ким жаргоном: први су еволуирали у правцу конзервативних партија које 
комбинују класични либерализам са бригом за очувањем колективног 
идентитета и друштвених хијерархија базираних на социјалном статусу, 
док су други створили идеолошку мешавину комунитарстичких поли-
тичких идеја са либералним гледиштима на грађанска права, тј. политич-
ке и економске слободе појединаца. С обзиром на то да је реч о хибрид-
ним формама, оне су еклектичке, комплексне, развојне и добрим делом 
– појмовно неухватљиве. Њихове форме су крајње различите и као такве 
недоступне јединственом методолошком приступу. Упркос томе, неке ос-
новне идејне тенденције могуће је именовати општим појмовима као што 
су магловити „конзервативизам“ с једне, и још мање егзактна, политички 
флуидна „социјалдемократија“, с друге стране. 

Социјалдемократија: слободно тржиште 
и социјална одговорност

Основни политички циљ социјалдемократије јесте успостављање 
равнотеже између супротстављених делова модерног друштва, што ће 
рећи – стварање политичких и економских услова за јавни дијалог и 
компромис између света рада и капитала, социјалне политике и тржиш-
не привреде, индустрије и екологије. Другим речима, политички анга-
жман социјалдемократије, по властитом саморазумевању, управљен је 
ка општим интересима друштва који се могу идентификовати као про-
дуктивна равнотежа различитих економских интереса (предузетници/
капиталисти насупрот пролетаријата) и политичке моћи (држава). 

Праведност је овде појмљена као умереност, при чему је њен садр-
жај променљив и изложен пристисцима с обе стране: тежња ка већем 
профиту приватног капитала с једне, односно захтеви за снажним раз-
војем јавног сектора и непрофитних државних услуга с друге стране. 
Према идеолозима социјалдемократије, та ће супротстављеност бити 
артикулисана у сразмери спрам достигнутог степена „модернизације“ 
друштва. Отуда метаморфозе социјалдемократије (као битно еклек-
тичке – синкретичке политичке идеје у сталној потрази за властитим 
идентитетом) стоје у директној зависности од степена модернизације 
конкретне социјалне средине. 

Индустријски и политички развијене државе имају веће капацитете 
за јавне издатке и трошкове који нису чисто профитабилно усмерени 
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(просвета, здравство и др.), док друге (неразвијене, тј. сиромашне држа-
ве) нису у тој позицији, а желеле би да тако поступају. То ће бити основ-
ни разлог због којег социјалдемократија током друге половине XX века 
постаје узор већини неразвијених држава, посебно оних које су прошле 
комунистичке револуције и антиколонијалну борбу. Ипак, чини се да 
је главни (неизречени) фактор развоја социјалдемократије било по-
стојање комунистичке Русије и њен чисто егалитаристички државни 
пројекат који је тражио свој „капиталистички одговор“ на Западу. То се 
може закључити и на основу чињенице да се са престанком постојања 
СССР-а (нестанак непосредне „комунистичке претње“) социјалдемо-
кратија готово преко ноћи претворила у немог сведока експанзије гло-
балног нерегулисаног тржишта, а уз то и горљивог заговорника „пост-
либералне“ идеологије „заштите мањина“ у политичком систему – али 
не и у економији. 

*

Прве социјалдемократске партије на власти биле су оне које су се 
развиле у најмлађим земљама Запада – Аустралији и Новом Зеланду с 
почетка XX века. Тамо је социјалдемократија функционисала као нека 
врста политичког компромиса између економске стварности капита-
лизма и идеолошке жеље за конституисањем социјалистичког друштва. 
Касније, између два светска рата, социјалдемократија је била у сенци 
надолазећег фашизма и револуционарног комунизма. Временом је ре-
торика социјализма нестајала, да би заузврат од капитализма долази-
ле компензације у виду већих издатака за социјалне потребе друштва 
(здравствено и пензионо осигурање и други тзв. друштвени „непроиз-
водни“ трошкови). Такви трендови понајбоље ће се видети у програм-
ској формули немачке СДП с краја 1950-их: „Конкуренција – колико год 
је могуће, планирање – колико год је нужно“. То је означило дефинтивно 
одустајање од револуционарних циљева социјализма и његове „промене 
свега постојећег“, да би се политички захтеви (и изборне кампање) реду-
ковале на наизглед мање радикалне циљеве: пуна запосленост, смањење 
социјалних разлика, социјална сигурност, „једнаке шансе за све“ итд. 

Захваљујући прагматичним политичким циљевима социјалдемокра-
тија је од краја Другог светског рата, па све до недавно, у већини запад-
них демократија на изборима редовно добијала око 1/3 укупног броја 
гласова, што јој је омогућавало континуирано учешће у власти – само-
стално или у коалицији (обично са странкама умерене деснице). Посте-
пено „навикавање на власт“, уз стално повлачење пред захтевима круп-
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ног капитала за дерегулацијом тржишта („да држава престане да им се 
меша у посао“), учинили су да социјалдемократија најзад изгуби и свој 
посредујући идентитет „идеологије центра“. 

Тако је већ од краја 1980-их социјалдемократија постала нека врста 
„левог либерализма“, немушта смеша парола о слободном тржишту, с 
једне, и социјалној одговорности државе, с друге стране. Она више није 
била у стању да институционално, тј. законски решава последице ја-
чања „капитала“ спрам света „рада“. Много важнија од те борбе чинила 
се идеолошка конфронтација са светом ортодоксног комунизма, што 
је опет имало за учинак даље јачање класичног „десног либерализма“ 
у коме је реторика људских права коришћена за максимално потиски-
вање државе из света привреде. Тако су јачали монополи великих кор-
порација, а нестајала права радника и обавезе државе према њима. 

Дакле, социјалдемократско посредовање између рада и капитала уну-
тар „капиталистичких“ држава нестајало је у име њиховог обрачуна 
са комунизмом − споља. Тако је надметање између држава „слободног“ 
и „тоталитарног“ (комунистичког) блока, када је овај потоњи коначно 
нестао, напросто прогутало дотадашњу социјалдемократску алтернати-
ву. Она је била, а то се и показало, намењена само унутрашњим идео-
лошким потребама западних земаља, односно разобрученом тржишту 
либерализма. Идеолошко спајање социјалдемократије са либерализмом 
довело је до њеног коначног непрепознавања које се није могло надоме-
стити лаконским позивањима на политику „трећег пута“ (између капи-
тализма и комунизма).3 

3     Било је много идеја, пројеката и политичких памфлета са „научним“ амбицијама, који су 
наговештавали, објашњавали или пледирали за „трећи пут“ који би избегао пошасти „постмодерног“, 
„постиндустријског“ или „постинформатичког друштва“. Најпознатији јесте онај који је потекао 
из пера (компјутера) познатог енглеског социолога Ентони Гиденса (1936), а преузела га као свој 
незванични програм најстарија и најутицајнија британска социјалдмократска – Лабуристичка 
партија. У књизи под језгровитим насловом Трећи пут – обнова социјалдемократије, Гиденс је 
одбацио марксизам „старе социјалдемократије“ јер „није испунио обећања о већем и правичније 
подељеном друштвеном богатству“, док је неолиберализам исправно означио као „тржишни 
фундаментализам“. У свету који, како је то онда мислио Гиденс, постаје „постматеријалистички“ и 
„посткласни“, потребно је развити нову идеологију која би такве (индивидуалистичке и либералне) 
тенденције уклопила у „нову стварност“ глобализације, наднационалних система вредности, 
екологије и нових друштвених покрета. Нагласак је стављен управо на „еколошку модернизацију“, 
„одрживи развој“ и „политике идентитета“, као кључне тачке политичког програма заснованог 
на „социјалним инвестицијама“ и ефикаснијем „управљању ризицима“ у десуверенизованој 
националној држави који заједно са „цивилним сектором“ образује нови глобални демократски 
систем. Коначни резултат такве програмске доктрине били су драматични, штавише катастрофални 
изборни порази Лабуриста (2010. и 2015. године), укључујући ту и пропалу кампању за опстанак 
В. Британије у ЕУ 2017. године, да би најзад на чело странке дошао левичар „старог кова“ Џереми 
Корбин (1949), чије марксистички обојене изјаве и активности најављују реафирмацију класичних 
левичарских програма са нагласком на социјалној правди и запослењу. Ентони Гиденс је у 
међувремену добио титулу барона и постао (доживотни) члан Горњег дома Британског парламента. 
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Напуштајући позицију „чувара рада“, водећи више рачуна о политич-
кој коректности него о политичкој делотворности у складу са прокла-
мованим егалитаристичким циљевима, социјалдемократија је доспела у 
фазу политичке самовољности, што је увек сигуран пут ка политичком 
пропадању. Својевремено успешни посредник, социјалдемократија данас 
као да више нема или не зна између кога да посредује: старог пролетарија-
та више нема, али зато има много менаџера неолиберализма које нико од 
преображених „левих“ странака није умео или хтео да обузда. Због тога 
је идеја социјалдемократије у свим релевантним земљама Запада данас у 
тешкој кризи, а изборни дебакли трају већ готово пуне две деценије. 

Континуирано запостављање питања запошљавања и економске си-
гурности у корист „напретка тржишта“ и „слободне иницијативе“ није 
се могло надоместити софистичким експлоатисањем друштвено не то-
лико важних (ако не и маргиналних) проблема као што су „сексуалне 
оријентације“, „истополни бракови“, „права животиња“, „инклузија“ 
итд. Преусмеравање јавне пажње било је могуће све док су социјалне 
прилике то допуштале. Међутим, чим је „држава благостања“ престала 
да функционише, тј. кад је неспутани „раст тржишта“ истањио дота-
дашње редовне приходе из опорезовања капитала, стари социјално-по-
литички проблеми избили су у први план: незапосленост – извор неси-
гурности сваке врсте убрзо је оживео и старе политичке проблеме – од 
сиромаштва до ксенофобије. Управо се у том амбијенту одвија савреме-
на политичка и економска стварност већег дела планете.

*

Гледано из угла историје идеја, социјалдемократија је настала као 
специфичан модус модерне идеологије која у себи сабира све контро-
верзе које појам модерности са собом носи: раскол културе и религије, 
знања и вере, правде и природе, политике и етике, интереса и потре-
ба итд. Уколико проблем сузимо на специфично социолошки дискурс, 
онда можемо констатовати да перманентна и/или структурална криза 
модерног доба, које непрестано кубури са властитим идентитетом, ус-
ловљава настанак легитимне потребе за идеолошком потком која би 
била у стању да разједињене и „самобитне“ моменте друштвене ствар-
ности (пре свих, политике и економије) ако не баш поново „уједини“ 
или „хармонизује“, оно бар „усклади“ и међусобно „примири“. 

Чисто политички посматрано, основни смисао социјалдемократије 
садржи се у настојањима да се обједине или синтетизују кључне звез-
де водиље модерне политике: слобода, једнакост и братство. Као таква, 
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социјалдемократска мисао и пракса настоје да амортизују искључиво-
сти (ексклузивности и екстремности) модерних „мегаидеологија“, по-
знатијих као либерализам (апсолутизовање слободе и невидљиве руке 
тржишта), комунизам (апсолутизовање једнакости и социјалне прав-
де) и фашизам/нацизам (апсолутизовање братства, тј. заједнице у виду 
нације и/или расе заснованих на вези крви, тла или славне традиције). 
Стварни учинци датих идеолошких склопова јесу тотализујући системи 
(нео)либерализма и познатог вучјег стања „свих против свих“, односно 
комунизма/социјализма као стања привидне економске једнакости, а 
реалне политичке и економске неједнакости с једне, те фашизма/нациз-
ма као расистичког и тоталитарног система „органске заједнице“ или 
„тоталне државе“, с друге стране. Смисао социјалдемократије огледа се у 
избегавању модерних политичких екстремизама, штавише − у политич-
ком неутралисању њихових социјалних носилаца, као и у економској 
реализацији пројекта „државе благостања“. Кроз тај процес формирају 
се и развијају демократске институције способне да обезбеде политичке 
слободе, а уједно и социјалну сигурност грађана.

Први такав конкретан политички облик ублажене револуционарности 
био је тзв. аустромарксизам (почетак XX века) који је, сасвим неочекива-
но, уједно био и последњи политички разборит покушај спасавања Ау-
строугарске монархије. Он је настојао да комбинује парламентарну борбу 
са револуционарним циљевима и политичким захтевима националних 
мањина. Аустромарксисти су први међу социјалистима прихватили по-
стојање националног питања као политичког проблема (до тада је важила 
Марксова опаска из Комунистичког манифеста да због свог социјалног 
положаја „пролетери немају домовине“ – јер га нема ни капитализам), за-
лажући се за културно-националне аутономије унутар Аустроугарске, па 
чак и за њено организовање на федералним принципима. У идеолошком 
смислу, они су лавирали између простајања на парламентарне изборе и 
„диктатуре пролетаријата“, али увек уз нагласак на одлучујућу важност 
државе за привредне, политичке и културне токове.4 

Други одлучујући преображај социјалдемократије из изразито ле-
вичарске комунистичко/социјалистичке идеологије у main stream иде-
ологију капитализма био је везан уз учење енглеског макроекономи-
сте Џона Мејнарда Кејнса (1883−1946), чија је књига Општа теорија 
запослености, камата и новца (1936) изнела низ аргумената у прилог 

4     Управо у то време, прелаз из XIX у XX век, у Бечу интелектуално стасавају неке од кључних 
личности политичке модерне теорије – либерали Ф. Хајек и К. Попер, социјалисти Е. Бернштајн, К. 
Полањи, М. Адлер и др. Не заборавимо и за политику релевантне ауторе из „побочних сфера“ попут 
психијатрије − С. Фројд, књижевности − Р. Музил, уметности – Г. Климт и др.
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активног учешћа државе у привредним активностима, посебно кроз га-
рантовање зарада и обезбеђивања тражње – увек у контексту слобод-
ног тржишта. Према Кејнсу, држава треба да се постави као регулатор 
тржишта, посебно у монетарној сфери, а не као (што је била до тада у 
либералним државама) неми посматрач сталних циклуса привредних 
рецесија и депресија. На том трагу је Запад тражио излаз из кризе 1929. 
године (New Deal у САД), у послератно време након Другог светског рата 
(welfare state у Западној Европи), баш као и данас после драматичне (још 
увек трајуће) економске и друштвене кризе из 2007/8 год. Према Кејн-
су, (демократска) држава може и треба да буде послодавац и она мора 
да контролише правила игре на неуређеним (често „дивљим“) финан-
сијским и другим тржиштима ако жели да обезбеди пуну запосленост 
становништва, а самим тим и социјални мир. Главни критичари Кејнса, 
посебно када су наступиле инфлацијске кризе на Западу током 70-их 
година прошлог века, долазили су из круга либералних економиста и 
теоретичара политика окупљених око тзв. Чикашке школе.5 

Неолиберални концепт ће временом усисати социјалдемократску 
идеологију до те мере да она готово у потпуности напушта занимање 
за свој иницијални разлог постојања – сферу привреде и радних одно-
са, док легитимитет тражи у „чисто политичким питањима“ која су се 
у међувремену наметнула (као што су права друштвених мањина, еко-
логија и други глобални изазови). Речени изазови, као нови „ризици 
и претње“, улазе у у фокус медија (па тако и јавног мњења), али не и 
привреде и реалполитике САД и ЕУ, водећих држава Запада, које су и 
даље у епицентру (пост)индустријског света.

Конзервативизам: традиција и стабилност

Први „природни“ непријатељ либералних теоретичара и политичара 
били су традиционалне аристократе, односно привилеговани слојеви 
апсолутистичких монархија (XVIII−XIX век). То је сасвим разумљиво 
с обзиром на то да је управо њихова политичка, економска и културна 
моћ била доведена у питање револуционарним захтевима за слободом 
економије, политике, вере и културе. Уместо свих тих узнемирујућих, 

5     Претходно је највећи критичар био до тада потиснути Ф. Хајек који је сматрао да употреба појма 
„друштвене“ или „дистрибутивне“ правде представља „непоштену инсинуацију да би неко требало 
да се сагласи са захтевом неког посебног интереса који за то не може да пружи стварни разлог“ 
(Хајек, 2002: 223). Хајек сматра да је друштвена правда термин који је „интелектуално озлоглашен, 
знак демагогије или јефтиног журнализма“ и као такав извор сталне моралне конфузије која је 
деструктивна за морално осећање. 
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ако не и неморалних, скандализујућих новина у друштвеном животу, 
први конзервативци су инсистирали на чувању и одржавању „прове-
рених вредности“ цркве и/или круне, строгој друштвеној хијерархији 
и наслеђеним институцијама. Каснији конзервативци и наши савреме-
ници далеко су профињенији. Њихов политички мото је „против ра-
дикалних решења, а за поступне промене“. Ово важи за све врсте кон-
зервативних мислилаца и политичара, независно од тога да ли долазе са 
политичке „деснице“ или „левице“. 

Основу друштва за конзервативце чини традиција, тј. културно, по-
литичко и економско наслеђе заједнице које траје вековима уназад кроз 
историју и као такво пружа сигуран егзистенцијалан (правни и кул-
турални) ослонац друштву и његовим члановима – појединцима који 
су хијерархијски организовани у политичкој заједници на основу свог 
знања, способности, имовине и/или друштвеног угледа. Држава треба да 
обезбеди политичку и економску стабилност традираног друштва. Зато 
државне институције треба да функционишу по принципу укрштања 
идеја ума (рационалних увида) и вредности наслеђа, дакле и новог и ста-
рог, при чему је „уставна монархија“ најчешће виђена као најпожељнији 
облик државног уређења. Самим тим, концепт праведности је резултат 
укрштања проверених вредности традираних хијерархија и развијених 
принипа рационалног разумевања нових потреба друштва. Отуда и ви-
зија преузета из либерализма („сваком према заслузи или кривици“), 
која бива могућа кроз корекцију на основу неког наслеђеног – транцен-
дентног ауторитета, најчешће у виду круне или цркве.  

*
Конзервативизам је најпре ознака за „реакцију“ на политичку рево-

луционарност Модерне у њеним првим корацима, и то у двоструком 
облику: као контрареволуционарна активност некадашњих привилего-
ваних друштвених слојева који се боре за повратак „старог режима“;6 и 
као политички концепт који је стасавао паралелно са модерним револу-
цијама, с тим да, упркос општераширеном уверењу својих непријатеља, 

6    Односи се најпре на француску аристократију која је побегла пред револуцијом из 1789. год., а затим 
и на већину аристократских слојева диљем Европе који су током XIX века доживљавали убрзано 
губљење своје моћи очитованих у бројним економским, политичким и друштвеним привилегијама. 
Захваљујући њима су и настали идеолошки (пре)често коришћени термини „контрареволуција“ 
и „реакција“, који су били обавезни део борбених политичких говора свих врста револуционара, 
посебно оних из комунистичког/социјалистичког идеолошког блока. Крај Првог светског рата 
означиће дефинитивно силажење аристократије са светске политичке позорнице: моћна дотадашња 
царства распала су се на једну или више република (Немачки рајх, Аустроугарска империја, 
Османска империја), док су највећа царства на свету доживела преображаје који су водили у 
поступно нестајање (Британска империја), односно колапс и насилну смрт (Руска империја).    
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није ирационално настојао да „време врати (политички) уназад“, већ је 
инсистирао на поступном унапређењу постојећих друштвених односа – 
увек у складу са наслеђем и ослањањем на проверене ауторитете за све 
чланове политичке заједнице.7 Конзервативизам је зато с правом прот-
умачен као „филозофија несавршености“, тј. као идеологија фокусирана 
на идеју ограничења политичких хтења или интереса (О’Саливен, 2008).

Током XIX века конзервативна струјања бивају преточена у реалне 
политичке снаге које су са мањим или већим успехом у дужим раздобљи-
ма контролисале политички и економски развој кључних европских 
држава – великих светских сила (В. Британија, Француска, Немачка).8 
Конзервативне снаге друштва – традиционално племство (краљ и ари-
стократија) и новопромовисани богати грађани (буржоазија, „крупни 
капиталисти“), заједно са највећим делом тзв. средњег слоја у модерној 
подели рада (трговци, професори, лекари, службеници), нису никако 
могли да подржавају „екстремистичке“ захтеве за „продужење револу-
ције“ и успостављање пуне једнакости грађана (политичке, али и еко-
номске), који су углавном долазили из комунистичког/социјалистичког 
идеолошког крила. 

Искусивши разарајућу снагу јакобинске диктатуре (1880. године) и 
сличних политичких експеримената (укључујући ту и националне ре-
волуције широм Европе из 1848. године, пролетереску револуцију у Па-
ризу 1871. год и сл.), конзервативци су инсистирали на стабилности 
друштвеног поретка који не може настати на основу револуционарне 
или било које друге политичке воље, већ искључиво као компромис из-
међу старог и новог, наслеђа и потреба новог времена. Проблем је, на-
равно, увек био и остао како доћи до компромиса, или где наћи тачку 

7     Односи се на политичку теорију и мислиоце попут Едмунда Берка (1729−1797) који су критиковали 
некритичку веру у посвемашњу моћ разума (просветитељство) и лажну наду да је могуће 
„конструисање политичке заједнице“ на исти начин као што је могуће саставити (и раставити) неку 
машину или механизам. Уместо инжењерске политичке логике, конзервативци од пера преферирају 
улогу искуства, односно историјског наслеђа и/или традиције у организовању друштвеног и 
политичког живота. Утолико за већину мислиоца тога кова традиција није никаква непроменљива 
(метафизичка) величина, већ предмет уважавања, регулативни фактор друштвених односа који се 
поступно мења и са мером коригује. Свака традиција опстаје тако што се негује, одржава и мења у 
зависности од потреба.  

8     У Британији то је био торијевски покрет који је постојао још за време грађанског рата у Енглеској 
између краља и парламента (тзв. Славна револуција, 1660−1688). Торијевци су се залагали за краља, 
односно сталашку државу на челу са монархом који суверено влада на основу божанског права. 
Касније су ревидирали ставове у правцу поделе суверенитета између краља и аристократије (Дом 
лородова) с једне и народа (Парламент; представнички дом) с друге стране. На том основу настала је 
током XIX века Конзервативна партија која са мањим или већим прекидима влада до данас. Сличне 
еволуције конзервативизам пролази и у Француској, при чему је као идеја и покрет најстабилнији био 
у Немачком рајху (различите немачке монархије, републике, кнежевине, аутономни градови и друге 
политичке заједнице са заједничким језиком и културом, уједињени у једну државу 1871. године). 
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заједничког слагања свих релевантних друштвених актера. Имајући у 
виду стварну снагу најкрупнијих играча на политичкој позорници, кон-
зервативне снаге су увек биле предвођене онима који је требало да по-
пусте у односу на моћ коју су тренутно држали. Тако су богати грађани 
„пословни људи“ (индустријалци, банкари, трговци, све до делова шаро-
лике „средње класе“) током XIX века привремено уступали своје услуге 
и релаксирали своје интересе спрам интереса монархије, привилегија 
двора и земљорадничке аристократије, да би са променом противни-
ка у XX веку (раднички покрети, комунистички поредак) преузимали 
идеолошке наслаге милитантног национализма, антикомунизма, али и 
антипарламентаризма. Прављени политички компромиси, од државе до 
државе, били су привремени, слаби и без дугорочног плана. Утолико су 
ти други друштвени компромиси у Модерни најчешће били „трули“, тј. 
неуспешни: имали су крајње ограничено време трајања током којег се 
проблеми (политичка једнакост и економска/социјална равноправност 
грађана) нису стварно решавали, већ само гурали у страну. То је разлог 
зашто су политичке револуције током XIX и XX века биле толико насил-
не, а њихове идеје водиље толико екстремне или утопистичке.   

Након револуционарних догађања током XIX века, а посебно после 
Октобарске револуције 1917. године, у зависности од националног раз-
воја, конзервативизам постаје модус либерализма („национални либе-
рализам“) или пак фашизма у коме остаје политички неприметан, али 
ипак делатан обично у виду национализма под стегом „тоталне државе“. 
У оба случаја функционише као нека врста одбране националне тра-
диције пред навалом „лажног социјалистичког интернационализма“. У 
првој варијанти: национални либерализам (САД) и/или либерални кон-
зервативизам (Велика Британија), конзервативизам се ослања на водеће 
социјалне слојеве и класе, док у другој варијанти историја препознаје 
„меке“ варијанте кокетирања са класичним патернализмом (нпр. Фран-
цуска) или пак са ауторитарним/тоталитарним порецима (Италија, 
Немачка), који главне ослонце налазе у традиционалним поседничким 
слојевима и средњој класи. 

После краха европског фашизма/нацизма ауторитарни конзервати-
визам проналази ослонце у војним диктатурама диљем Јужне Америке, 
да би се у демократским режимима ситуирао унутар традиционалних 
партија либералне деснице (републиканци у САД, торијевци у В. Бри-
танији, деголисти у Француској, демохришћани у Немачкој и Италији 
итд.). У новом политекономском окружењу конзервативци постају ли-
берални догматичари који се посебно обрушавају на „државу благо-
стања“ и њено наводно „кокетирање са комунизмом“ (због истицања 
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улоге државе у економском и политичком животу заједнице). Коначно 
ће већина конзервативаца бити трансформисани у апологете „неоли-
берализма“ који ће обележити крај XX и полетак XXI века. Класични 
национално обојени конзервативизам устукнуо је под навалом нове вр-
сте „интернационализма“, овај пут под палицом либерализма. Ту је кон-
зервативизам изнова нашао старе проблеме, само у новом вредносном 
оквиру: однос приватног власништва и државног учешћа у привреди, 
очување породице и релативност свих моралних вредности, структурне 
реформе државе и стварање нових елита итд. 

*

Као „одбрана ограниченог стила политике заснована на идеји несавр-
шености“, конзервативизам нема „суштину“ или „аутентично језгро“ око 
кога се образује идеолошки омотач, тј. политички прогам и план акције 
(О’Саливен, 2008: 20). Конзервативизам покушава да одбрани идеју чо-
века као „несавршеног бића, зависног и ограниченог бића, бића које не 
може да се препороди радикалном друштвеном и политичком променом, 
због чега је осуђено да од постојеће ситуације извуче најбоље скромнијом 
политиком компомиса и прилагођавања“ (О’Саливен, 2008: 28). 

Према једној школи мишљења (Ж. де Местр и Ф. де Бонал, најближи 
примери за „реакционарни конзервативизам“; по страни остаје највећи 
ауторитет – Е. Берк), наведена ограничења човека потичу директно од 
бога и његовог плана хијерархијски уређеног универзума. Нарушавање 
дате ванвременске хијерархије, чему је човек одвише склон, узрок је 
сваког, па тако и друштвеног зла које се очитује у модерним захтевима 
за радикално новим политичким светом. Друга школа (С. Т. Колриџ, Т. 
Карлајл) верује у постојање закона развоја у историји и настоји да от-
крије релативни принцип тих промена. Он се проналази у традицији, 
наталоженом искуству генерација које чини рационални и емотивни 
основ сваке политичке заједнице понаособ. Трећа школа (Д. Хјум, Б. 
Констан, А. де Токвил и др.) одриче се потраге за вечитим вредностима, 
првим принципом и сл., те настоји да прави компромис између аристо-
кратских и демократских вредности, изузетности и једнакости, слобод-
ног тржишта и државног планирања. У фокусу су одбрана индивидуал-
них слобода, владавина закона и парламентарна власт, док трагање за 
савршенством у политици бива третирано као разарање слободе.

Наведене „школе“ конзервативизма изнедриле су и три начина ње-
говог именовања: ауторитарни, патерналистички и либертаријански 
конзервативизам. Први намеће, други настоји да одређује, а трећи да 
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саветује политичке акције и хтења. Током XIX века конзервативизам је 
био супротстављен превенствено либерализму, да би током XX века био 
фокусиран на другог корифеја модерне идеологије – социјализам/кому-
низам. У првом случају мета је био разобручени модерни индивидуа-
лизам, док је то у другом била претенциозна модерна („тоталитарна“) 
држава. И док је из сукоба са либерализмом углавном израњала потрага 
за старим ауторитетима круне и цркве, судар са социјализмом/кому-
низмом означио је или савез са либералима (одбрана индивидуалних 
слобода) или пак различите компромисе са колективизмом социјалиста 
(„индустријска демократија“; „сталешка аутономија“ и друге идеје кор-
поративизма; брига за заједницу и дистрибутивну правду). 

Борећи се против сваког „екстремизма“, тј. идеолошких модела ли-
берализма и социјализма, а касније и њиховог наличја – фашизма/на-
цизма, немајући јасно идејно упориште у некој системској политичкој 
мисли, конзервативизам је својом политиком ограничавања и поступ-
них реформи постао main stream савремене политике. Како је општи 
дух времена с краја XX века погодовао идеји „центристичке политике“ 
(политика „умереног центра“), тако је све више преовладавало (и да-
нас владајуће!) мишљење да је: (а) друштво изједначено са такмичењем 
на слободном тржишту робе, људи, капитала и идеја и (б) да држава 
треба максимално да се уздржава од уплитања у послове друштва (ми-
нимално планирање развоја и неопходно пружање услуга безбедности 
и заштите) и да неизоставно напусти концепт „државе благостање“, тј. 
да обустави стално ширење домена својих активности. Утолико је глав-
на дужност конзервативизма „да брани политичку слободу и уставну 
владавину путем очувања економије слободног тржишта“ (О’Саливен, 
2008: 167). Као и обично, наведена позиција има своју алтернативу у 
другој врсти компромиса, овог пута конзервативаца са социјалдемокра-
тама који чине „умерену левицу“, одакле долазе наративи о „социјалној 
тржишној привреди“, „социјално одговорној влади“ и подели друштве-
ног богатства на основу извесних дискриминаторских принципа (брига 
за слабе, незапослене итд.). 

Унутрашњи, начелно неразрешиви конфликти између либерал-
но-конзервативног идеала економије (слободно тржиште) и културал-
ног идеала (морално освешћене индвидуе посвећене самоусавршавању 
и добру заједнице) учинили су да се он повремено повлачи пред нале-
тима „чистог либерализма“ и његовог потрошачког друштва, с тим да 
остаје отпоран (бар за сада) изазовима „чистог социјализма“ и његове 
арбитрарне државе. Управо су та два изазова с различитих полова мо-
дерне идеологије представљали главну моралну и сваку другу „претњу“ 
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у модерној политици и припадајућој цивилизацији. Међутим, главни 
непријатељ долазио је из света реалполитике – тренутних радикалних 
одговора на актуелна тренутна питања. Репрезенти тог радикала до-
лазили су и са ксенофобичне деснице (екстремни национализам) и са 
интернационалистичке левице (западни социјализам). Заједно су обра-
зовали изразито милитаристичке системе тоталне владавине наметнуте 
политичке елите која је тиранисала дословно читаво друштво. 

* * *

Три су основне врсте политичких покрета који, зависно од угла гле-
дања, сужавају или проширују, а по властитом суду надилазе модерне 
идеолошке садржаје. Они немају јасне идејне постулате или организа-
ционе форме, али имају политичку моћ која им долази од масовности 
и „праведничке“ реторике, односно једноставних манихејских порука 
у којима постоји само „добро“ и „зло“, „ми и они“. Прве две (под)иде-
олошке форме – национализам и популизам − готово да су идентичне, 
док је фундаментализам углавном резервисан за религиозне политичке 
покрете или партије, тј. оне форме религиозног учења које у жељи да 
буду „изворне“ фактички престају да буду оно за шта се приказују.

Национализам и популизам:  „истински народ“ 
и „корумпиране елите“

Социолози, филозофи и други теоретичари друштва не могу да се 
сложе око питања идеолошког статуса национализма – да ли је он посеб-
на политичка идеологија или политички феномен који се калеми на раз-
личите идеолошке садржаје. Либерални пореци XIX века су сви од реда 
били национални, а неретко и националистички, тј. екстремно устроје-
ни, посебно уочи Првог светског рата. Након њега победничке државе 
задржавају либералне поретке, баш као и своје бројне колоније широм 
света, што ће уродити настанком низа „националистичких“ покрета у 
датим колонијама. Оне су, посебно после Другог светског рата, готово 
листом изнедриле левичарске антиколонијалне покрете. Насупрот томе 
стоје фашистички и нацистички покрети у Италији (на страни побед-
ника у Првом светском рату) и Немачкој (највећи губитник Великог 
рата), које су развиле изразито десничарске покрете који су пак своје 
упориште нашли најпре у „националном поносу“ и „националној идеји“, 
а затим у отвореном и бруталном шовинизму – презиру и мржњи спрам 
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свега што није „расно супериорно“ или „национално чисто“. 
Тако је национализам подједнако присутан, активан и делотворан у 

свим идеолошким садржајима и формама: од либерализма и социјализ-
ма/комунизма до фашизма/нацизма. Очигледно је да он нема засебан ста-
тус у односу на носеће идеологије Модерне, али је исто тако евидентно 
да је управо национализам можда њен најважнији политички феномен. 
Национализам је политички феномен настао из формирања модерних 
држава нација које су свој идентитет градиле на стварним или измишље-
ним приповестима о народном пореклу, „духу“, вредностима, ментали-
тету и циљевима. Независно од начина на који нације настају, тј. како се 
политички искључени народ трансформише у политички делатну нацију, 
свест о припадности одређеном колективитету од првог дана је била из-
ложена различитим политичким (зло)употребама. С обзиром на то да је 
народ у форми нације постао основа модерног политичког легитимитета, 
свако ко утиче на његово саморазумевање може да рачуна на политич-
ку моћ. Зато су најпре монарси, а потом и сви други политички актери 
(странке и др.) настојали да кроз величање прошлости дате заједнице и 
властито разумевање њених „потреба“ и „циљева“ налазе оправдање за 
властите поступке. Национализам је тако постајао политичко средство 
које се користило у (најмање) два смера: подвлачење разлике у односу на 
друге нације (државе) и афирмација властитих достигнућа. Претеривање 
у првом случају је од национализма правило ксенофобију и шовинизам 
(мржњу према другима и страх од других), док је у другом стварало извес-
ну нарцисоидност и јалову самодовољност (затвореност и зачауреност 
у властите представе о себи). Најређе је национализам третиран онако 
како су га његови најбољи и најискренији протагонисти доживљавали: 
као љубав према свом народу и поштовање према другима. Такво виђење 
национализма првенствено је ствар индивидуалног прегнућа, док је јав-
но – политичко коришћење национализма скоро по правилу претакано у 
манипулацију која љубав трансформише у мржњу.

Национализам је у модерном контексту покушавао да реафирмише 
предмодерни патриотизам и у том случају је најчешће довођен у везу 
са конзервативизмом. Међутим, дословно све модерне идеологије, сва-
ка на свој начин, долазе у додир, штавише блиску везу са различитим 
варијантама национализма. Поред помињања конзервативизма, поли-
тички клишеи су и повезивање национализма са различитим облицима 
тоталитарности („фашистички национализам“, чак и парадоксални спој 
у виду „комунистичког национализма“).9 Лака прилагодљивост идеоло-

9     Парадокс је у томе што комунизам по дефиницији преферира интернационализам („пролетери 
немају своју домовину“, К. Маркс), док у својој политичкој операционализацији лако постаје, тј. 
лако је постајао „националан“ или „националистички“. Довољно је присетити се првих радничких 
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гија и још лакша употребљивост национализма учиниле су да наведене 
идеологије временом чак буду изједначаване са национализмом у њего-
вој девијантној форми ксенофобије и шовинизма. Међутим, национали-
зам исто тако није стран ни либерализму, упркос свим његовим индиви-
дуалистичким конотацијама. У том случају, критичари су више склони 
да либерализам доводе у везу са „добрим“, тј. морално прихватљивим, 
афирмативним странама национализма (патриотизам, самопоштовање 
и самокритика).10 Данас се национализам (у „лошем“ значењу тог појма) 
најчешће доводи у везу са другом псеудоидеологијом – популизмом.

*

Популизам је брат близанац национализму, како према форми раз-
мишљања „ми и они“, тако и према чињеници да се подједнако успешно 
шири и политичком „левицом“ и „десницом“.11 И док је у национализму 
главни предмет или окосница национални идентитет, култура или про-
шлост, оличени у држави која има задатак да брани или конституише 
национални идентитет већинског дела њених држављана, популизам је 
више везан уз класичне социјалне теме и нарације везане за потлачену 
(„преварену“, „опљачкану“, „осиромашену“, „понижену“) и уједно „ау-
тентичну“ („праву“, „истинску“, „непатворену“) већину „поштеног на-
рода“ с једне, и богату елиту („покварени“, „похлепни“, „арогантни“, „се-
бични“, „незасити“) с друге стране. У тој манихејској црно-белој подели 
не може се промашити: ми смо добри, они су лоши.

Проблем с популизмом јесте у томе што он често бива коришћен само 
као политичка етикета коју су „просвећени“ интелектуалци или поли-
тичари спремни да лепе на чела својих политичких противника – у том 
тренутку, за тренутне користи и интересе. Наиме, природно је да свака 
политика настоји да буде масовно подржана и да при том себе прикаже 
као изворни „глас народа“, насупрот „отуђеним елитама“ које, наводно, 
увек подржавају непосредно супротстављене политичке организације. 

(социјалдемократских) партија које су се приклањале ратним кредитима и позивима који су 
долазили са врха либералних држава и монархија пред почетак Првог светског рата.  

10    Вид. Тамир, Ј. (2002). Либерални национализам. Београд: Ф. Вишњић.
11     У прве популистичке покрете савремена политикологија убраја Народну странку (Peopl’s Party) у 

САД која је била посебно активна с краја XIX века, а залагала се за сељачка и радничка права 
оптужујући при том приведну и политичку елиту да убира профите на рачун радног народа, тј. 
обичних грађана. Народна странка је била први озбиљнији покушај да се разбије већ устаљени 
двопартијски систем у САД који траје до наших дана. Савремени популизам углавном се везује за 
десничарске идеје о затвореним границама, „нашим новцима“ и сл., при чему су непосредни актери 
(нпр. актуелни председник САД или вође кампање за излазак Британије из ЕУ) неупоредиво 
моћнији но што су то били прваци Америчких народњака с почетка XX века. Исто важи и за 
левичарске популисте на власти попут оних у Јужној Америци (браћа Кастро, Уго Чавез и др.).
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У том смислу, свака политичка делатност је „популистичка“. Тако сведен 
политички дискурс важи одувек, с тим да је наше време учинило да се 
он практички и теоријски диференцира у складу са околностима поли-
тичке борбе и принципа разлике. 

Теоријско дефинисање популизма прилично је танко с обзиром на то 
да је и сам предмет такав. Политички шаблон популизма је свуда сличан: 
реторичко позивање на развлашћивање грамзивих привредних и поли-
тичких елита, често позивање на „вољу народа“, захтеви за увођењем 
директне демократије (посебно позивање на референдум за сваки иоле 
значајнији проблем) итд. Другим речима, популизам подразумева кон-
тинуирано демагошко сатанизовање политичких противника и прона-
лажење „непријатеља“, посебно у ономе ко је слаб да се брани (мањине 
свих врста и сл.). У зависности од дефинисања тог „другог“ (неприја-
теља), популизам задобија десни или леви правац: за десни популизам 
„други“ су имигранти, верске или етничке мањине, „нерадници“ и др., 
док су за леве популистичке покрете „други“ обично страни капитал и 
његови домаћи колаборанти.12 

Софистичка схема „обичан народ против отуђене елите“, или инте-
рес народ насупрот интереса елите, свуда је присутна формула за по-
литичко деловање у популистичком духу. Утолико заиста, упркос тре-
нутној интелектуално-медијској моди, овде и није реч о неком „новом 
политичком феномену“, већ пре о старом духу атинске агоре и римских 
народних скупштина у којима су софисти владали политичким про-
стором нудећи „једноставна решења“ за проблеме који други намерно 
изврћу и компликују. Говорећи савременим политичким језиком, попу-
лизам је обичан стил политичког речника, демагошки начин за моти-
вацију маса, свакако не и идеологија са развијеним „погледом на свет“, 
јасно одређеним средишњим вредностима и циљевима. 

Међутим, поред манихејства и демагогије, могуће је навести и једну 
специфичност модерног популизма која би се дала именовати као „ис-
кварени облик демократије“ – морализовани облик антиплурализма по 
коме „само ми“ (или „ја – ваш представник“) знамо шта народ заиста 
хоће, док су сви други или непостојећи или напросто „шљам“, „народ-
ни отпад“ или „шпијуни“. Таква политика искључења других неминовно 
води у неки од облика ауторитарности јер негира свако друго мишљење 
и деловање осим сопственог. Када популисти освоје власт, опозиција 

12     Очигледно је да се десни популизам данас везује за развијени Запад (ЕУ и САД), док је леви присутан 
у Латинској Америци. Уочљиво је да у већини расправа о популизму остаје некако непокривен 
простор (Далеког) Истока, несумњиво будућег епицентра привредног, па тако и политичког света 
у постмодерној ери. 
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постаје морално проказани „олош“, „корумпирана елита“, „продужена 
рука тајкуна“ и сл., при чему свака критика успостављеног режима није 
ништа друго до „завера олигарха“ или „тајних служби“. Оно што из тога 
следи јесте класично „кадровско тумбање“ државног апарта и раст ко-
рупција, али оно што је карактеристично јесте „масовни клијенетизам“, 
тј. „размена материјалних повластица или бирократских услуга за по-
литичку подршку грађана, који онда постају ‘клијенти’ популиста“ (Ми-
лер, 2017: 15).13

Наравно, постоје и мишљења по којима популизам јесте идеологија 
јер (ипак) има неки основни принцип политичког објашњења модер-
ног света: дихотомни модел („поштен народ – отуђена/корумпирана 
елита“) и има организационе форме – покрете и партије који настоје 
афирмисати конкретне политичке циљеве и то без посредовања у виду 
институција, попут парламента нпр. Међутим, у том случају популизам 
нагиње ка „директној демократији“ и сличним класичним политичким 
маглама Модерне из којих по правилу израњају диктатуре различитих 
облика. Утолико популизам функционише више као модус социјализма 
или фашизма, а не као некаква засебна идеологија или можда „подврста 
либерализма“. Како год, популизам је данас свуда у свету присутан и 
активан политички феномен који је настао на маргинама борбе између 
„основних“ модерних идеологија и као такав представља јасан сигнал у 
ком правцу могу да еволуирају савремене демократије, чак и, ако не и 
посебно, оне које су одавно етаблиране.

Слична констатација важи и за тзв. фундаментализам који је попу-
лизам по форми, а (псеудо)религиозан по својим садржајима. Модер-
на је десакрализовала („рашчарала“) свет, а кроз тај процес религије 
су постале ствар избора појединца (Запад, хришћанство) или обавезна 
форма без делотворне снаге у држави и друштву (Исток, ислам). Као 
реакција на такво потискивање верског у сенку настајали су, посебно 
од 70-их година прошлог века (услед прве велике економске кризе после 
Другог светског рата), различити верско-политички покрети који су у 
основи били идеолошки пројекти „превладавања кризе“ – не само тре-
нутне економске већ и свеколике Модерне. 

Инсистирање на верској традицији и ритуалима, односно нетолеран-
ција према свему и сваком ко није „аутентичан“, учинило је да фунамен-
талистички покрети временом постану алтернатива официјалним инсти-

13     Милер закључује да је популизам „сенка представничке демократије“ (говори у име фантазма названог 
„прави народ“ који представља „морални и хомоген ентитет чија је воља непогрешива“). Такође, 
популисти сматрају да су само они једини легитимни представници народа, а свако ко их критикује не 
само да није „истински део народа“ већ је и по дефиницији аморална особа (Милер, 2017: 97). 
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туцијама државе, те да се као такви наметну у улози политичких актера 
(наравно, са неједнаким учинком). Највећи успех у том смислу имали су 
исламски фундаменталисти у Ирану који су збацили дотадашњег непри-
косновеног државног (световног и прозападног) вођу – Шаха Пахлавија. 
Ондашња Исламска револуција у Ирану (1978) учинила је да готово читав 
муслимански свет поново редефенише свој однос спрам модерне (запад-
не) културе и цивилизације. На том основу је настало низ исламских по-
литичких група које су се подигле против својих световних влада, али и 
против читаве Модерне. Насупрот њима развијао се хришћански фунда-
ментализам, посебно у САД где је уз политичку подршку републиканских 
конзервативаца постао важан, а понекад чак и одлучујући политички 
фактор.14 О политичкој димензији јеврејског „фундаментализма“ не треба 
превише трошити речи – он је познат још од римских времена, при чему 
је свој утицај задржао до данас и у новом Израелу.15  

Фундаменталисти су у савременом политичком језику, који је опсед-
нут „политичком коректношћу“, најзад постали и екстремисти, при 
чему се том нејасном појму придодаје већина садржаја који се не би мог-
ли провући кроз центристичку парадигму политичке прихватљивости. 
Због тога „екстремисти“ лако постају сви могући противници актуелног 
режима, независно од тога да ли су „леви“ или „десни екстремисти“ (тај-
не групе склоне идеолошком и сваком другом насиљу), па чак независно 
и од тога да ли су део легалног и легитимног поретка (на пример, странке 
које учествују у изборима). У сваком случају, „центристичка“ либерална 
политика на нивоу реторике, комбинована са економском политиком 
нерегулисаног слободног тржишта и свим социјалним последицама које 
из тог следе, учинили су да „екстремизам“ постане празна политичка 
поштапалица за сваку – оправдану и неоправдану критику таквог де-
ловања. Свакодневна промена значења речи „екстремизам“ учинила је 
да она постане некорисна и као таква сувишна у прегледу идеолошких 
оријентира савремене политике.

* * *
Међусобна борба идеологија обележила је посебно XIX и XX век, све 

да би се данас дошло у извесну политичку пат позицију јер су до не-
препознавања дошле некадашње звезде водиље политичке модерности, 

14     Избори за председника САД у којима су победе однели најпре отац (Џорџ Буш, сениор; 1989−1993), а 
потом и син Буш (Џорџ Буш, јуниор; 2001−2008). Исто важи и за избор актуелног председника САД.  

15     Један од могућих показатеља за то јесте и непостојање класичног устава у Израелу, земљи која 
је институционално изразито демократски усторојена, па опет не може да пренебрегне (а ни да 
превлада) управо верску димензију свог идентитета. 
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њене основне идеје/вредности: слобода, једнакост и братство. У исто 
време, свој идентитет изгубиле су и главне социјалне силе и политичке 
организације које су деценијама представљале симболе и ударне снаге да-
тих вредности – политичке партије „левице“ и „деснице“, баш као и ни-
кад јасног „политичког центра“. Премда су и данас, као и током XIX и XX 
века, неутешно подвојени „свет капитала“ и „свет рада“, иако су социјал-
не разлике у модерним државама и даље велике (ако не и највеће икада!) 
– што се последично све нужно одражава и на свет политике – политичке 
партије и покрети свих могућих боја и усмерења изгубили су на препо-
знатљивости, делотворности и моћи. Некадашњи политички смртни не-
пријатељи данас изгледају и понашају се готово исто: у организационом 
погледу готово да и нема разлика,16 у идеолошком смислу „сви хоће све“ 
(јер заступају/бране интересе „свих грађана“),17 док је разлика у владању 
(када им се за то пружи прилика) фактички занемарљива.18

Општа тенденција ка „политичком центру“ након Другог светског 
рата, претакање социјализма у либерализам (и обрнуто), уз неизбежни 
„популизам“ и повремене таласе политичког екстремизма (мотивисаног 
старим верским и културним поделама, новим национализмима, ору-
жаним сецесионистичким побунама и сличним облицима насиља и/или 
тероризма), све уз стално подстрекујући потрошачки индивидуализам 
(са политичком униформношћу као својим наличјем), учинили су да 
актуелна (пост)модерност нема своје издвојене вредности, односно вр-
лине. Време у коме су све врлине подједнако уважаване говори нам да 
ни једна од њих нема праву вредност. Разуме се, руководеће вредности 
и идеали политичке Модерне присутни су и даље тражени, али њихово 
досезање/остварење, чини се, даље је но икада.

16     У зависности већ од величине и трајања, као и система у коме јесу, савремене политичке партије 
наликују или на фабричке погоне (подела рада по секторима; управљачка пирамида и сл.) или на 
маркентиншке фирме (континуирано оглашавање; краткорочне кампање, политичке досетке/
слогани итд.), или све то заједно – с тим да је увек у првом плану публицитет у јавном мњењу и 
наговор на гласање или одобравање тренутних акција. 

17     Зато су партијски програми најчешће сведени на пуки еклектички збир безмало свих могућих 
политичких идеја, интереса и мотива, чак и када се они oчигледно међусобно искључују.  

18     Примера има безброј и готово да их је непотребно наводити. Гледано у ширим оквирима, можда 
је најупечатљивији случај смена власти у Грчкој у другој декади XXI века. Наиме, када је на опште 
изненађење на парламентарним изборима 2015. год. освојила власт изразито левичарска, штавише 
отворено прокомунистичка партија Сириза („Коалиција радикалне левице”), она је под спољним 
притиском веома брзо постала фактички историјски репринт претходно владајуће неолибералне 
„Нове демократије“. На сличан начин функционишу политички системи диљем планете: странке 
добијају гласове на изборима с једним програмом, да би наставили да владају у потпуно супротном 
правцу – без „пардона“ или гриже савести, најчешће уз лаконска објашњења да се „ситуација 
променила“, а са њом и „наши стари ставови“. Ипак, ако се осврнемо на историју било које модерне 
политичке заједнице, видећемо да је такво понашање заправо правило: реалполитика, тј. реални 
односи политичких снага и стварна моћ унутрашњих и посебно спољних актера увек имају предност 
над жељама и очекивањима бирача, партијским обећањима и сиренским гласовима њихових вођа. 
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POLITICAL IDEOLOGIES – THE MEDIATING 
FORMS AND PARASITICAL CONTENTS

(Social democracy, conservatism, nationalism, populism)

Vladimir Cvetković
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

Th e article presents a critical overview of underlying ideas, social context, 
and original teachings of two “mediating ideologies” (social democracy 
and conservatism) and two mass “political phenomena” (nationalism and 
populism). Each of them constitutes a form of more or less eff ective political 
compromise, which ought to neutralize constant tensions and clashes between 
the leading modern ideologies of freedom and equality, i.e. liberalism and 
communism. However, the clash of ideologies which were prominent in the 
19th and 20th centuries has lost much of its intensity today, although the social 
causes that gave rise to them have remained unchanged: social inequalities, 
abuse of freedom, and uneven distribution of social power. At the same time, 
the main social forces and political organizations that had been the symbols 
and striking forces of freedom and equality in the preceding decades – the 
political parties of the “left ” and “right”, including the never clearly defi ned 
“political center” – also lost their identity and power. Th e then political 
mortal enemies look and behave today almost exactly as they did then: in 
the ideological sense, “everyone wants everything” (allegedly representing/
defending the interests of “all citizens”); in the organizational sense, there is 
almost no diff erence between them; whereas the diff erence in the manner 
they behave when in power is almost negligible.

Key words:Political ideologies, liberalism, communism, social democracy, 
conservatism, nationalism, populism
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МИЛОВО СХВАТАЊЕ ПРАВДЕ  КАО 
„ВИШЕГ ЗАДОВОЉСТВА БЕЗБЕДНОСТИ“

Сажетак: У савременој теорији морала и политике све су приметније 
„ревизионистичке“ тенденције које нека стандардна учења покушавају 
да реинтерпретирају или теоријски иновирају појмове којима оригинал-
но није придаван велики значај. Такав је пример Милове употребе појма 
„безбедности“ унутар утилитаризма као општег погледа на етику и 
политичко делање. У савременим интерпретацијама Миловог учења 
појам безбедности добија посебну улогу, па се чак проглашава и „кључ-
ним задовољством“ на основу којег се може схватити идеја правде. Ау-
тор на крају текста процењује имају ли оваква настојања упориште у 
Миловим оригиналним замислима.

Кључне речи: утилитаризам, задовољство, правда, безбедност
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У савременим реинтерпретацијама етичког учења најпознатијег ути-
литаристе Џона Стјуарта Мила (John Stuart Mill) појављују се и идеје које 
на први поглед не проистичу директно из његовe темељне етичке тео-
рије – самог утилитаризма. У реинтерпретативним напорима ове врсте 
(не само у случају Мила) у принципу је обично реч о настојању да се 
„промени перспектива“ и „поновно сагледају“ неке од основних замис-
ли аутора који се, следствено томе, „изнова тумачи“ (насупрот пуком 
„приказивању“). Уобичајена консеквенца сваког „ревизионистичког“ 
читања јесте и довођење у први план појмова који у „класичним“ ин-
терпретацијама текста нису заузимали кључна места у аргументацији. 
Један од типичних примера овакве „промене фокуса“ теоријске пажње 
јесу текући напори усмерени да се два важна концепта Милове етике и 
политичке филозофије – идеја „корисности“ и замисао слободе – доведу 
у међусобни склад. Последично, различити појмови који у „класичним“ 
интерпретацијама нису имали запажену улогу добиће на значају. Један 
од таквих појмова јесте и појам безбедности. 

„Очеви утилитаризма“, Бентам (Bentham) и Мил, утилитаристичку 
замисао о корисности као основе морала видели су као једноставну и 
здраворазумски прихватљиву. Управо због тога, основна идеја Миловог 
утилитаризма, али и утилитаризма уопште, може стати у две његове чу-
вене реченице: 

„Према уверењу које корисност или принцип највеће среће усваја као 
фундаментални принцип морала, наше радње су исправне утолико уко-
лико воде унапређењу среће, а неисправне уколико имају тенденцију да 
изазову уназађење среће. Под срећом се подразумева задовољство и од-
суство бола; под несрећом бол и одсуство задовољства“ (Mill, 1969: 210). 

Појмове задовољства и среће овде није неопходно посебно анализи-
рати јер Мил у својим текстовима не оперише „техницизираним“ вер-
зијама ових појмова, иначе карактеристичним за савремене верзије ути-
литаризма. Напросто, он претпоставља да су његове речи јасне и блиске 
сваком читаоцу коме је Утилитаризам као серија новинских чланака 
био намењен.2 Ни најновија „ревизионистичка“ читања Милових дела, 
наравно, не доводе у питање основну Милову утилитаристичку идеју. 
Међутим, у њима су присутна очигледна настојања да се неки централ-
ни појмови који међусобно не делују сасвим усклађено доведу у оквир 
јединственог (утилитаристичког) система. Међу појмове за које се на 
први поглед не може видети у којој су вези са корисношћу као једин-
ственим критеријумом морала спадају и за теорију морала и политичког 

2     Милов Утилитаризам је првобитно (1861. године) објављен као серија чланака у магазину Fraser 
који је био намењен општој читалачкој популацији.
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деловања кључни појмови правде и слободе. А појам безбедности се у 
овим (ре)интерпретацијама појављује у различитим улогама.

Савремена тумачење правде као кључног „вишег задовољства без-
бедности“ свакако спада међу ревизионистичка читања Милових дела. 
Иако Мил расправља о проблемима (граница) безбедности, сама зами-
сао безбедности као врсте осећања („вишег задовољства“) пре припада 
интерпретаторима него што Мил на њој инсистира. Ипак, за реинтер-
претаторске подухвате она је битна зато што може да послужи као мост 
између корисности, са једне стране, и правде и слободе, са друге стране. 
Корисност је увећање среће. Срећа се ослања на непосредно задовољ-
ство. То значи да ако је безбедност нешто вредно – она мора бити пове-
зана са неким задовољством. Да би се од непосредне утилитаристичке 
идеје да је задовољство (и само задовољство) оно што је „добро“ дошло 
до идеје безбедности као кључног међу свим „задовољствима“, неопход-
но је међусобно сагледати (и реинтерпретирати) три аспекта Миловог 
учења: 1) учење о квалитативној разлици између „виших“ и „нижих“ 
задовољстава; 2) Милов став да „виша“ задовољства у моралном одлу-
чивању (или процени) увек имају одлучујућу предност (обично се каже 
„примат“); и 3) (ревизионистички) став према којем баш осећање без-
бедности има примат у области виших задовољстава.

Кренимо редом.

ВИША И НИЖА ЗАДОВОЉСТВА

Своје разликовање између виших и нижих задовољстава Мил уводи 
у другом поглављу свог Утилитаризма. Уочавање ове разлике требало 
би да буде одбрана од напада да је утилитаризам „учење које је вредно 
једино свиње“.3 Позивајући се на епикурејску традицију, Мил на препо-
знати напад одговара следећим речима:

„Када год су нападани на тај начин, епикурејци су увек узвраћали 
да људску природу у понижавајућој светлости представљају не они већ 
њихови тужиоци, јер се њихова оптужба заснива на претпоставци да 
људска бића нису способна ни за каква друга задовољства осим за она 
за која су способне и свиње. (...) Људска бића имају способности које су 
узвишеније него што су животињски прохтеви, те када их једном по-

3     Ова карактеризација (бентамовског) утилитаризма обично се рутински и без навођења извора 
приписује Томасу Карлајлу (Th omas Carlyle), с којим је Мил био у интензивној комуникацији. 
Према расположивим изворима, сама формулација примедбе може се наћи у Карлајловим Позним 
памфлетима, односно у последњем од њих – есеју о језуитизму (Carlyle, 1969: 77). 



42 Ненад Цекић

стану свесна, она не сматрају за срећу ништа што не садржава њихово 
задовољење“ (Mill, 1969: 211). 

Дакле, људи имају способности које надмашују животињске скло-
ности. Када човек постане свестан ових способности, онда он ништа 
што не укључује њихово задовољење не сматра срећом. У више способ-
ности спадају интелект, машта и морални осећаји (Mill, 1969: 210–211; 
Mill, 1977: 277–278). Мил сматра да човек као врста јесте способнији за 
квалитетнија задовољства од животиња. Али, и у оквиру човекове врсте 
постоје квалитетнији и мање квалитетни појединци. Стога је Мил пот-
пуно убеђен да се људи који су способни и за вишу и за нижу врсту за-
довољства никада не би намерно и свесно одрекли виших задовољстава 
у корист нижих, тј. „срозали на нижи ниво постојања“ (Mill, 1969: 211). 
То, коначно, значи да су виша задовољства „интринсично“ (по себи) 
боља од нижих – да имају вредносни „примат“.

ПРИМАТ ВИШИХ ЗАДОВОЉСТАВА

Проблем статуса и тзв. „примата виших задовољстава“ у Миловој фи-
лозофији морала (и политике) и данас је предмет жучних расправа. Међу-
тим, и поред расправа које се већ век и по воде уз много контроверзи, сам 
Милов текст који се односи на ово питање изгледа сасвим недвосмислено. 
Наиме, о односу виших и нижих задовољстава Мил каже следеће: 

„Од два задовољства пожељније је оно којем сви или готово сви који 
су искусили оба дају одлучну предност, независно од неког осећања мо-
ралне обавезе да то учине. Ако они који су на компетентан начин довољ-
но упућени у два задовољства једно од њих стављају толико изнад оног 
другог да му дају првенство чак и поред тога што знају да је оно друго 
праћено већом количином незадовољства, и не би га се одрекли зарад ма 
које количине неког другог задовољства за које су по својој природи спо-
собни, онда имамо право да оном задовољству којем се даје првенство 
припишемо квалитативну супериорност која толико премашује кванти-
тет да га компаративно чини безначајним“ (Mill, 1969: 25, 211). 

Суђит Кумар (Sujith Kumar), аутор једног од најновијих приказа Ми-
ловог учења, ово Милово запажање коректно сажима на следећи начин: 
„Под ’вишим’ задовољством Мил подразумева задовољство које је бес-
коначно супериорније од нижих, зато што се ниједна количина било ког 
нижег задовољства не може преферирати у односу на било коју количи-
ну вишег задовољства. (…) Виша задовољства су толико фундаментал-
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но супериорнија у односу на нижа да је питање квантитета приликом 
њиховог поређења ирелевантно“ (Kumar 2013: 52). Овакво хијерархизо-
вање вредности обично се доводи у везу са Ролсовом (Rawls) популар-
ном идејом „лексикографског“ или „лексичког“ уређења: „... рангирање 
различитих врста задовољстава с обзиром на њихове инхерентне ква-
литете врло је посебан случај уређивања преференција, тј. лексикограф-
ско (или лексичко) уређење. Лексичко уређивање је врло посебно ран-
гирање зато што оно захвата дисконтинуитет интринсичне вредности 
изазван бесконачном супериорношћу виших задовољстава у односу на 
нижа: не постоји коначна количина, ма колико велика била, нижег задо-
вољства која по вредности икада може бити једнака макар делићу вишег 
задовољства“ (Riley, 2011: 120; уп. Rawls, 1971: 46–50).

ПРИМАТ  ПРАВДЕ 
(КАО ДЕРИВАТА ОСЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ)

У „класичној“ интерпретацији Милове филозофије појам безбед-
ности обично се асоцира са тзв. „принципом штете“ (или „принципом 
слободе“) изнетим у његовом спису О слободи. Објашњење појма слобо-
де кроз „принцип штете“ налази се у следећем Миловом пасусу:

„Циљ овог огледа јесте да утврди један веома једноставан принцип 
који треба апсолутно да управља свим поступцима друштва према поје-
динцу који се тичу принуде и контроле, било да су средства која се ко-
ристе физичка сила у облику законских казни или морални притисак 
јавног мњења. Тај принцип јесте да је једини циљ ради којег је људски 
род, индивидуално или колективно, овлашћен да се умеша у слободу 
поступања било ког свог члана – самозаштита“ (Mill, 1977: 223).

Другим речима, друштво против појединца може употребити силу 
само ради превенције наношења штете другима, тј. ради заштите безбед-
ности других појединаца. Оно што друштво треба да штити јесу инди-
видуална права свих чланова друштва. 

Невољу за Милове интерпретаторе и следбенике представља чиње-
ница да се у Миловим делима лако могу пронаћи и сугестије према 
којима слобода – конкретно слобода мишљења и изражавања – има 
апсолутну вредност, за коју се не види како проистиче из корисности. 
Примера ради, он каже:

„Гола моћ је нелегитимна. Ни најбоља влада на њу нема више пра-
ва него најгора. Принуда је једнако штетна, па чак и штетнија када се 
користи у складу са јавним мњењем, а не насупрот њему. И да цело чо-
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вечанство изузев једног појединца има једно мишљење, а да један поје-
динац има супротно, човечанство не би имало више права да ућутка 
тог појединца него што би он, када би имао моћи, имао права да ућутка 
човечанство“ (Mill, 1977: 229). 

Из самог текста уопште није јасно који су тачно разлози због којих 
правоверни утилитариста у име „опште среће“ не би имао права да 
„ућутка“ неку „штеточину“, посебно ону која није у праву. Ако се уз ово 
запажање у обзир узме и чињеница да су списи О слободи и Утилита-
ризам објављени у размаку од само две године, што би значило да Мил 
није имао времена за промену сопствених уверења, поставља се питање 
како се овај „веома једноставни принцип“ (слободе) односи према ути-
литаристичком врховном моралном принципу – принципу корисности. 
Мил се труди да читаоца увери како између принципа слободе (што се 
своди на заштиту индивидуалних права) и принципа корисности нема 
напетости. Зато он просто проглашава следеће:

„Умесно је изјавити да се одричем било какве предности која би у 
корист мог аргумента могла бити изведена из идеје апстрактног права, 
као ствари која је независна од корисности. Корисност сматрам конач-
ним призивом у погледу свих моралних питања. Међутим, то мора бити 
корисност у ширем смислу, која је заснована на трајним интересима чо-
века као прогресивног бића“ (Mill, 1977: 224).

Ова Милова аргументација, као и теоријска тензија која евидентно 
постоји између Милових темељних идеја о корисности и слободи наши-
роко су расправљани у етичкој и политичкој теорији. Заправо, може се 
рећи да је расправа још увек у току и да се своди на два у основи опреч-
на настојања: једни покушавају да Милов утилитаризам „либерализују“, 
други да његов либерализам „утилитаризују“. Како год да ова расправа 
заврши, остаје чињеница да се све до појаве најновијих „ревизиони-
стичких“ интерпретација Милових дела „принцип штете“ (тј. „принцип 
слободе“) сматрао темељцем његових погледа на „дијалектички“ однос 
индивидуалне слободе и принудних механизама којима друштво као 
целина располаже. У том „дијалектичком“ контексту, безбедност поје-
динца се штити принудом, баш зато да би слобода уопште била могућа. 
Ова аргументација, иако Мил тврди супротно, не мора да иза себе има 
утилитаризам као „залеђину“. Она, будући да се не ослања на Милову 
темељну идеју среће као задовољства, може остати и у теоретском ва-
кууму који је одваја од остатка Миловог учења. Управо због тога се, ради 
могућег разрешења ове напетости и разјашњења Милових погледа на 
појам безбедности, мора разјаснити и његова замисао правде у којој се 
безбедност јавља као важан фактор.
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 Мил каже да је правда за утилитаристу битна јер се за овај појам 
везују јаки сентименти. Ова замисао правду повезује са задовољством 
и срећом као „извором“ морала. Савременим метаетичким речником 
речено, правда је термин који релативно неодређено дескриптивно зна-
чење комбинује са јаким вредносним набојем који има тенденцију да 
изазове осећања. Идеја праведности је у Миловој филозофији нераски-
диво повезана са поштовањем моралних права:

„Правда не подразумева само то да је нешто исправно учинити, а не-
исправно не учинити, већ и нешто што појединац од нас може захтевати 
као своје морално право. (…) Кад год постоји неко право, ту је реч о 
случају правде“ (Mill, 1969: 251).

Управо нам „морална права“ дају осећај безбедности „који је по сва-
чијем осећању највиталнији од свих интереса“. Зато безбедност коју 
правда треба да заштити има посебну улогу: 

„Ова [безбедност], после физичке исхране, најнужнија од свих наших 
потреба може се остварити само ако машинерија која нас њоме снабдева 
без ометања активно ради. Стога наше поимање захтева који упућује-
мо ближњима да се удруже у настојању да нам осигурају сам основ на-
шег постојања привлачи осећања која су много интензивнија од свих 
осећања која се тичу обичних случајева корисности, тако да разлика у 
степену (као што је чест случај у психологији) постаје реална разлика по 
врсти“  (Mill, 1969: 251). 

Овај пасус је савременим интерпретаторима Миловог учења помогао 
да му припишу став да је „задовољство правде“ толико интензивно да га 
морамо сматрати квалитативно супериорнијим у односу на друга виша 
задовољства. На основу цитираних Милових реченица Џонатан Рајли 
(Jonathan Riley) „миловску“ правду окарактерисао је на следећи начин: 
„Више задовољство правде које Мил означава као пријатно осећање 
безбедности јесте комплексна морална емоција која као један од својих 
састојака има идеју једнаких права и сродну идеју кажњавања преступ-
ника који крше туђа права, заједно са извесним нижим задовољстви-
ма која обухватају и олакшање патње, што је све заједно стопљено у је-
дињење или органску целину која може да изгледа једноставно утолико 
што њених састојака нисмо свесни, осим ако их анализом намерно не 
призовемо у свест“ (Riley, 2013: 106–107). Рајли је сасвим уверен да Мил 
правду (а самим тим и безбедност) види као нешто што има приоритет у 
Миловом виђењу утилитаризма: „Квалитативна супериорност задовољ-
ства праведности у односу на супарничке врсте задовољстава подразу-
мева да свака одговарајуће компетентна особа с циљем максимализације 
сопствене среће и по квалитету и по квантитету питањима правде даје 
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апсолутни приоритет у односу на супарничка разматрања. Сваки од тих 
појединаца добровољно ће у својим интеракцијама са сличним поједин-
цима такав приоритет дати правди зато што им се може веровати да ће 
узвратити истом мером. Штавише, њихова максимализација сопствене 
среће логички је компатибилна са максимализацијом среће њихових 
ближњих и на тај начин са општом срећом која се схвата само као си-
мултана максимализација свачије личне среће. Његово лично осећање 
безбедности максимализовано је ако и само ако је и исто осећање сваког 
другог максимализовано зато што морално осећање подразумева да су 
свима расподељена једнака права. Кодекси који расподељују једнака пра-
ва и дужности једини су извор вишег задовољства безбедности које је 
повезано са моралним сентиментом правде“ (Riley, 2011: 126).

Рајли је толико уверен у значај који појам безбедности има у Мило-
вом утилитаристичком погледу на морал и политику да га третира као 
основ његовог, како он то каже, „необичног утилитаризма правила“. Да 
разјаснимо, класични утилитаризам правила проистиче из запажања 
да се утилитаристички врховни морални принцип корисности не мора 
примењивати директно (или само) на поступке (што је позиција тзв. 
утилитаризма поступака). Свакодневна морална правила као непо-
средни водичи људског делања могу се такође вредновати на основу њи-
хове корисности. Тако се добија утилитаризам правила који каже да је 
„… поступак исправан уколико је у складу са правилом чија је вредност 
прихватања за општу срећу макар онолико добра колико и вредност 
прихватања ма ког правила које је доступно делатнику“ (Brink, 2013: 81). 
Дакле, утилитаристи правила сматрају да на основу принципа корисно-
сти не треба вредновати појединачне поступке већ практична правила 
којима се руководимо у свакодневном животу. Појединачни поступак се 
може назвати исправним тек на основу сагласности неког поступка са 
тако оправданим правилом.

Иако до данашњег дана није јасно чак ни то да ли је Мил уопште био 
„утилитариста правила“, Рајли у својој интерпретацији Милове пози-
ције иде чак и даље од ове квалификације и Милов утилитаризам нази-
ва „необичним утилитаризмом правила“. Какав је то „необични утили-
таризам правила“ којег Рајли приписује Милу? Одговор гласи: 

„Милов необични и интригантни утилитаризам има изглед утилита-
ризма правила, иако учење о вишим задовољствима конзистентно иде 
у прилог приоритета правила правде на начин који није доступан стан-
дардном утилитаризму правила који инсистира на хомогеној кориснос-
ти. За Мила, неправедни поступци могу произвести више задовољстава 
ниже врсте него што то поштовање правила чини се могу, али већа ко-
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личина нижих задовољства не може се, ма како се то људима чинило, 
по вредности изједначити чак и са делићем безбедности. Стога, кршење 
права једнака правима других никада неће моћи да унапреди срећу у 
Миловом смислу, иако без сумње постоји потреба да се правила правде 
пажљиво конструишу, тако што ће се употребом погодних посебних 
правила направити изузеци од уобичајених правила тако да је у случају 
било која два права јасно да се оно које је важније за унапређење без-
бедности не доводи у питање у ситуацијама у којима различита права 
ступају у конфликт“ (Riley, 2013: 109).

Оваквом одређењу Милове позиције готово да није потребан посебан 
коментар, осим једног: Мил уопште не каже оно што му Рајли приписује. 
Очигледно је да је реч о настојању да се једноставна утилитаристичка 
формула „највећа могућа срећа највећег могућег броја“ прилагоди инту-
ицијама „непосредне моралне свести“ према којима су правда и слобода 
вредности за себе, тј. вредности којима није потребно утилитаристичко 
оправдање. Безбедност у овом контексту има улогу нужног услова: без 
безбедности нема ни правде ни слободе. Ако се пажљиво прочита шта је 
Рајли записао, следи да „необични утилитаризам правила“ који заправо 
и тврди да правда (на основу заштите безбедности) има интринсичну 
вредност јер је „део среће у Миловом смислу“ – среће која „обухвата“ 
правду. Међутим, нема „среће у Миловом смислу“, бар не на Рајлијев на-
чин. Као што смо видели, Мил јасно каже (и на томе недвосмислено ин-
систира) да се „под срећом подразумева задовољство и одсуство бола; 
под несрећом бол и одсуство задовољства“ (Mill, 1969: 210). Простим 
читањем оригиналног Миловог текста постаје јасно да гломазни „нео-
бични утилитаризам правила“ суштински не постиже свој циљ – поми-
рење принципа корисности са разноликим условима (од семантичких, 
преко садржинских до здраворазумских) које намеће сувисла употреба 
појмова „слобода“, „правда“ и „безбедност“.

ПРИМЕДБА ЗА КРАЈ:  ПОЈАМ БЕЗБЕДНОСТИ 
И УТИЛИТАРИСТИЧКИ РЕВИЗИОНИЗАМ

Сугерисали смо већ да је схватање правде као „вишег задовољства 
безбедности“ у основи ревизионистичко. Иако Мил заиста ставља јак 
акценат на појам правде у петом поглављу свог Утилитаризма, чини се 
да се идеја „вишег задовољства правде“ као темељне моралне вредности 
просто не уклапа у целину Миловог учења. Има неколико разлога зашто 
се таква оцена може изрећи.
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Пре свега, треба имати у виду шта Мил дословно говори. Говорећи 
о правима које правда треба да штити, он каже: „Имати право... јесте 
имати нешто у чијем поседовању друштво треба да ме штити. Ако неко 
приговори ’Зашто друштво то треба да чини?’, ја му као разлог не могу 
навести ништа друго осим опште корисности“ (Mill, 1969: 250). Дакле, 
овде се правда, а самим тим и „осећање безбедности“, види као „инстру-
ментално корисна“, што се сасвим уклапа у глобални утилитаристички 
поглед на свет, али не и у тезу да је „осећање безбедности“ толико вред-
но да има апсолутни морални примат.

Осим тога, поборници идеје о примату безбедности ни не помињу 
проблеме које Милов „квалитативни утилитаризам“ већ има. Наи-
ме, сама подела задовољства на „виша“ и „нижа“ јесте проблематична 
и недоречена, што у етичкој литератури има карактер „општег места“. 
Укратко речено, сваки покушај разврставања задовољстава по „висини“ 
напросто имплицира њихову квантитативну разлику. 

Коначно, будући да је већ сама могућност разликовања виших и нижих 
задовољстава упитна, још је проблематичније тврдити да „задовољство 
безбедности“ има апсолутни приоритет. Пре свега, то би била већ друга 
примена идеје „лексичког уређења“ унутар Миловог учења, иако уопште 
нема назнака да би ову идеју Мил прихватио. Иако постоји сугестија у 
том смислу, у самом Миловом тексту не постоји довољно поткрепљење 
тезе да би он пристао на тврдњу да је „више задовољство безбедности“ 
заправо „највише од свих виших задовољстава“ – укратко, „највише задо-
вољство“. Није ту проблем у безбедности или правди самој по себи. Ствар 
је у томе што Мил не даје ни назнаке како би се виша задовољства могла 
међусобно поредити. „Виша“ задовољства су „виша“ у односу на „нижа“. 
Међутим, ако су виша сва задовољства по квантитету бесконачне (или 
бар немерљиве) величине (јер су увек „виша“ од ма којег „нижег“ задо-
вољства) – онда их ни нема смисла хијерархијски рангирати.

Савремени тумачи Миловог дела превиђају једну важну чињеницу. 
Чак ни са утилитаристичке тачке гледишта није нужно осећање без-
бедности сагледавати као било какво „задовољство“ (па било оно и 
„више“). Иако осећање безбедности само по себи није задовољство, оно 
може бити услов свих могућих задовољстава. Наиме, „небезбедан“ човек 
тешко да се може препустити било којим „задовољствима“ пре него што 
претходно реши питање сопствене безбедности. То не значи да у овом 
мучном послу мора (или треба?) и да ужива. 
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MILL’S CONCEPTION OF JUSTICE AS A 
„HIGH PLEASURE OF SECURITY“

Nenad Cekić
University of Belgrade, Faculty of Philosophy

Summary

In contemporary ethical theory and political philosophy „revisionist“ 
accounts of some key terms take very prominent place. Th e current debate 
on the role of the notion of security within Mill’s conception of justice is an 
example of this trend. In some contemporary works on Mill’s utilitarianism, 
the notion of security (or safety) takes a key role. Th e author examines whether 
these revisionist attempts are grounded in Mill’s original work.
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КАТЕГОРИJЕ, НЕОДЛУЧИВОСТИ 
И СИНКАТЕГОРЕМЕ2

Сажетак: У овом тексту полази се од Деридиног испитивања разли-
ке између категориjа мишљења и категориjа jезика какву jе предложио 
Емил Бенвенист. Тумачећи текст Аристотелових Категориjа, Бен-
венист jе нашао да jе оваj, у ствари, извршио транспозициjу jезичких 
категориjа у категориjе мишљења. Дерида, међутим, сматра да Бенве-
нист превиђа транскатегориjалност бивствовања у Аристотеловом 
тексту, услед чега категориjе, по његовом мишљењу, нису нешто што се 
црпи из специфичности грчког jезика, већ оно универзално, што прева-
зилази било какву партикуларност. У другом делу се поставља питање 
„категоричности“, односно категорема и синкатегорема у Деридином 
мишљењу, посредовано Хусерловим ставовима о могућностима, односи-
ма и статусу тих jезичко-семантичких творевина.

Кључне речи: категориjе, бивстовање, категореме, синкатегореме

2    Текст излагања са филозофског скупа „Поjам категориjе“, организованог од стране Српског 
филозофског друштва, а одржаног у Сремским Карловцима 15. и 16. септембра 2017.
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Феноменолошки ин(ф)ицирана, деконструкциjа Жака Дериде не 
само што jе одбацивала, неки пут и пркосно, могућности сопствене ка-
тегоризациjе него jе и истраjно одбиjала сваку идеjу да се сама испоста-
ви као какав, ма и посве друкчиjи и ексцентричан, категориjални апарат 
или оквир. У супротном, класична филозофска систематика не тек што 
не би била начета, него би се, неупитно и непроблематизовано, jош ре-
продуковала и продужила. Тада од главнога феноменолошког налога, 
оног о новом, лишеном свих претпоставки, почетку филозофиjе, не би 
остало ништа. Међутим, у исто време Дерида прихвата и чак образлаже 
неопходност да се класични захтеви уваже како мишљење не би запало 
у произвољност. Противречни императиви? Деридин начин за пролазак 
између Сциле (не)компентентности и Харибде (не)инвентивности био 
jе двоструко читање: jедним потезом успоставити и однос знања према 
наслеђу и отварање ка новости оног непознатог.

Добрих десетак година, од Увода у Хусерлово „Порекло геометриjе“, 
па до текстова сабраних у књизи Marges (1972), Деридина се истра-
живања устроjаваjу, с jедне стране, као мапирања неконзистензности 
разматраног материjала и оних тачака на коjима се олако одбачена 
традициjа враћа и такорећи свети, а с друге као сериjа приговора због 
превеликих концесиjа традициjи и, углавном необразложеног, гашења 
првобитне жеље да се од ње одступи. Текст Le supplément du copule (1971) 
могао би се узети као парадигматичан за такво поступање: jедан аутор, 
jедна тема, два решења. Односно: Емил Бенвенист, категориjе, припад-
ност метафизици и/или њен пробоj. А та ће се конфигурациjа показати 
и солидном подлогом за тестирање категориjалности и, jош више, кате-
горематичности Деридиног мишљења.

Већ jе почетак наведеног текста обележен нимало безазленим пи-
тањем: да ли jе филозофски дискурс одређен jезичким утегама? Jер, ако 
се историjа филозофиjе – то делуjе неизбежно – прикаже као jедан ве-
лики дискурзивни ланац, одмах се отвара и тема његове зароњености 
(jош увек не и потопљености) у лексиколошку, граматичку, знаковну и 
вредносну резерву jезика. Самим тим избиjа и тема зависности фило-
зофског дискурса од ресурса и организациjе те резерве. По Бенвенисту, 
ниjе могуће описати мисао као чисту материjу коjоj би jезик дао jедино 
форму. Чим бисмо пробали да мишљењу признамо одредбе или особи-
не коjе би биле искључиво његове, без обзира на jезички израз, почели 
бисмо да се заплићемо у jезик и тиме би наш покушаj пропао. За разли-
ку од мишљења, jезик се, сматра он, да сасвим лепо описати на основу 
сопствених снага, без посезања за било каквим инструментом коjи би 
се налазио изван њега. То се преимућство jезика, вели Бенвенист у тек-
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сту „Категориjе мисли и категориjе jезика“ (1958), потврђуjе и кроз спис 
коjи jе требало да етаблира нешто друго − самосталност мишљења. Ради 
се, наравно, о Категориjама:

„Аристотел поставља свеукупност предиката коjи се могу тврдити о 
бићу и намера му jе да дефинише логички статус сваког од њих. А нама 
се чини (...) да су те дистинкциjе пре свега категориjе jезика и да, ре-
зонуjући на апсолутан начин, Аристотел у ствари наилази на извесне 
основне категориjе jезика на коме мисли“ (Бенвенист, 1975: 72).

Таквом суду иде на руку то што jе и Аристотел о категориjама го-
ворио као о начинима исказивања. По Бенвенисту, он jе, смераjући да 
изнесе атрибуте предмета, поставио лингвистичка бића чиjу распоз-
натљивост омогућава jезик захваљуjући своjим категориjама. Он сматра 
да првих шест категориjа из Аристотелове табеле (супстанциjа, кванти-
тет, квалитет, релациjа, место, време) спада у ред номиналних облика, 
док последње четири (положаj, поседовање, делање, трпљење) види као 
вербалне категориjе. Тако Бенвенист налази да су Аристотелове кате-
гориjе у потпуности транспозициjа jезичких категориjа и да пружаjу 
обавештење не о структури мишљења, него о структури класа jедног 
конкретног jезика, па jе „оно што нам Аристотел даjе као табелу општих 
и перманентних услова мишљења само поjмовна проjекциjа датог линг-
вистичког стања“ (Ibid., 76). 

Дерида пак примећуjе да Бенвенист, раздваjаjући категориjе jезика од 
категориjа мишљења, ниjедног тренутка не поставља питање о катего-
риjалности уопште као извору и услову могућности поделе. Ради се о ка-
тегориjи категориjе коjу Бенвенист претпоставља и коjа се, штавише, не 
може не претпоставити у сваком одваjању категориjа мишљења од кате-
гориjа jезика. Дерида полази од тога да се Аристотелове категориjе свака-
ко тичу и jезика и мишљења. Али оне представљаjу одговоре на питање о 
томе како се „нешто“ – бивствовање, биће, бивствуjуће – исказуjе, тичући 
се онога како jе нешто речено уколико то нешто (такво какво jесте) jесте. 
Нема у томе ничег непознатог или непрепознатог, барем од Хегела, коjи jе 
констатовао да се с Аристотеловим категориjама ради о „антологиjи коjа 
припада метафизици“. Првенство бивствовања у тоj материjи доима се 
несумњивим. А оно, по Дериди, укључуjе мишљење, jер:

„’мишљење’ – оно што под тим називом живи на Западу – могло се 
jавити или огласити искључиво полазећи од jедне извесне конфигура-
циjе noein, legein и einai и од те необичне истости noein и einai о коjоj 
говори Парменидова поема... У тренутку у коме Аристотел поставља ка-
тегориjе и категориjу категориjе (инаугурални гест за саму идеjу логике, 
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што ће рећи науку науке, потом одређене науке, рационалне граматике, 
лингвистичког система итд.), он намерава да одговори на питање коjе, 
на месту на коме се поставља, не признаjе разлику jезика и мишљења. 
Категориjа jе jедан од начина да се ’бивствовање’ каже или да значи, а 
то ће рећи да се jезик отвори на споља, ка ономе што jесте уколико jесте 
или такво какво jесте, ка истини. ’Бивствовање’ се даjе у jезику управо 
као оно што отвара jезик ка неjезику, с оне стране онога што jесте уну-
тар jедног jезика“ (Derrida, 1972b: 218).

Према томе, категориjални заплет, пре него што у њега уђе разлика 
jезика и мишљења, започиње с питањем о бивствовању, односно бићу, 
то jест бивствуjућем. Управо бивствовање, сматра Дерида, омогућава да 
jезик не буде у себи затворен систем. Ако би се, томе насупрот, мишљење 
редуковало на jезик, онда би свака претензиjа мишљења да буде истини-
то или универзално била ништа до злоупотреба jезика. А да Аристотел 
има у виду категориjе као еминентно онтолошку поставку, сведочи по 
Дериди наjпре шеста књига Метафизике (1026а и 1026б), у коjоj и екс-
плиците стоjи да jе задатак прве филозофиjе да размотри бивствуjуће 
као бивствуjуће (ontos è on), да би потом Аристотел навео како се бив-
ствуjуће исказуjе многоструко, у jедном смислу према акциденциjи, за-
тим као истинито или као лажно (као небиће), да би у продужетку навео 
да међу смислове, односно значења бивствуjућег спадаjу и категориjе, 
и то супстанциjе (ousia), квантитета, квалитета, места, времена, потен-
циjалности и актуелности – од коjих се првих пет налази у десеточланоj 
подели изнетоj у Категориjама (истих десет Аристотел бележи и у То-
пикама, 103б 21). У деветоj књизи Метафизике то се све сажима тако да 
стоjи (1051а 34−1051б 2) да су фигуре категориjа само jедна од могућно-
сти исказивања бића и небића; други се пут биће и небиће могу исказа-
ти према потенциjалности и актуелности категориjа или њихових про-
тивречности, а трећи пут као истинито и лажно.3 Стога Бенвенистово 
настоjање да Аристотелове категориjе накалеми на строго jезички извор 
нити jе начелно изгледно, нити може добити, што он такође покуша-
ва, легитимациjу од Аристотела. Узгредни приговор коjег Дерида у овоj 
етапи изриче односи се на Бенвенистово увођење Аристотела као врло 
подесне и употребљиве илустрациjе коjа, ето, срећом стоjи на распола-
гању за jедну независно од њега успостављену проблематику. Међутим, 
то по Дериди ниjе могуће: будући да питање категориjа, у целокупном 
опсегу, потиче од Аристотела, онда се он не може третирати као неко ко 

3     О свему томе видети детаљну (и, додаjмо, изврсну) анализу Пјера Обенка у студиjи Problème 
de l’être chez Aristote (Aubenque, 1962) о многоструким значењима бивствовања у Метафизици, 
посебно трећи део другог поглавља (pp. 163−206).
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тек накнадно ступа на ту избраздану површину, нити се питање катего-
риjа може, опште узев, поставити независно од Аристотела. Не ради се, 
дакле, о томе да су, како то Бенвенист каже, Аристотелове Категориjе 
документ од велике важности за тему коjу он жели да покрене, већ о 
томе да jе та тема, у свом тоталитету, омогућена дотичним текстом, као 
и низом других Аристотелових текстова коjи у ту област, наглашениjе 
или дискретниjе, не да тек спадаjу, већ jе уређуjу и нормираjу.

С друге стране, не може се очекивати ни да се веза бивствовања, 
мишљења и jезика успостави на неки други начин, тако да се, рецимо, 
два од та три елемента огласе за фантазиjе чиjи се корен налази у оном 
трећем, а да се смисао категориjа и категориjалности при том задржи или 
не поремети у значаjноj мери. Што, изгледа, Бенвенист покушава, нарочи-
то онда кад заподева дискурс о Аристотеловом наводном емпиризму као 
узрочнику нелегитимне замене jезичког за предметни регистар. Могуће 
да он на том месту, у ствари, на своj начин понавља Кантов приговор о 
рапсодичности Аристотелових категориjа, приговор по коме их jе Ари-
стотел произвољно набраjао, а то се, сматра Кант, види у томе што их он 
првобитно наводи десет, да би их потом, под називом постпредикамена-
та, додао jош пет. Било како било, Бенвенист каже да jе Аристотел:

„несвесно узео као критериjум емпиричку нужност посебног изра-
за за сваки предикат. Тако jе био неумитно упућен да нађе дистинкциjе 
коjе сам jезик показуjе између главних класа облика, пошто ти облици 
и те класе имаjу лингвистичко значење кроз те своjе разлике. Мислио jе 
да дефинише атрибуте предмета, а поставио jе само лингвистичка бића: 
захваљуjући своjим властитим категориjама, jезик омогућуjе да се она 
распознаjу и да се спецификуjу“ (Бенвенист, 1975: 75−76).

Аристотелова наводна несвесна операциjа одиграла се као транс-
позициjа и проjекциjа, коjу, по Бенвенисту, треба тако декодирати да 
изворна табела категориjа поприми, поштуjући Аристотелов редослед, 
„прави“ лингвистички профил: именица, придеви изведени из замени-
ца (quantum и qualis), компаративни придев, прилози за место и време, 
средњи облик, перфекат, актив, пасив. Ниjе то, вели Дерида, никакво 
превођење, то jе, како и Бенвенист каже, транскрипциjа, али већ сама 
њена могућност опозива Бенвенистову интенциjу. Ниjе ли, наиме, пре-
нос из jедног поља у друго – како Аристотелова проjекциjа, тако и Бен-
венистова транскрипциjа – омогућен хомологиjом, и не индикуjе ли то 
релативну стабилност jедног медиjума какав би била категориjалност 
уопште? Цео случаj постаjе занимљивиjи када се узме у обзир то да и 
Бенвенист на jедном месту каже да код Аристотела бивствовање обух-
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вата све предикате, а да само ниjе предикат. Тиме jе он, а да то из неког 
разлога ниjе довео у везу с преносивошћу из jедног у други категориjал-
ни домен, прихватио бивствовање као, како то Дерида назива, транска-
тегориjални услов категориjа. На таj начин се не доводи у питање тек 
лингвистичка запечаћеност категориjа, него – будући да оно транска-
тегориjално не може да нема значење и статус оног трансценденталног 
– и цео комплекс тврдњи о емпиричности, контингентности или арби-
трарности Аристотелових категориjа.

Ипак, Бенвенист се ни у траговима не приближава таквом закључку. 
Покренувши питање бивствовања, он као да jош одлучниjе улази у ета-
блирање сад већ слабо изгледног лингвистичког примата. Грчки фило-
зофи, по њему, много тога дугуjу околности да jе „лингвистичка струк-
тура грчког jезика предиспонирала поjам ’бити’ за његов филозофски 
позив“ (Ibid., 78). Да jе у питању околност, а не нека неминовност, о 
томе, сматра он, говори то што грчки jезик има глагол „бити“, а што по 
његовим налазима уопште ниjе нужно да би неки jезик постоjао. Као 
пример Бенвенист наводи jезик еwе (говори се у Нигеру, Конгу, Гани и 
Тогу), у коме нема глагола „бити“, већ jе оно што би се њиме означавало 
у индоевропским jезицима распоређено на неколицину других глагола.

Оно где (и када) се глагол „бити“ показуjе нарочито делатним, то jе 
његово службовање у функциjи копуле. Тада (и ту) он по Бенвенисту не 
значи ништа, већ jе само везник коjи омогућава контакт и комбиновање 
различитих jезичких творевина. Дерида узима те две тврдње – да неки 
jезици имаjу, а неки немаjу глагол „бити“, те да таj глагол нема властитог 
значења – као премисе на основу коjих изводи, премда у упитном обли-
ку, по Бенвениста кобан закључак:

„Ако ’бивствовање’, барем као копула, ’заправо ништа не значи’, по-
што шири своjу екстензиjу до у бесконачност, оно ниjе више везано за 
одређену форму неке речи или пре неког имена (...), а то ће рећи за jе-
динство phonè semantikè снабдевеног неким садржаjем смисла. Стога, 
дефинисати присуство у jедном jезику и одсуство у другом − ниjе ли то 
jедна немогућа операциjа?“ (Derrida, 1972b: 235).

Будући да присуство и одсуство немаjу никаквог смисла уколико 
им се одрекне однос према бивствовању, Бенвенист, да би испосло-
вао исказ о постоjању или непостоjању глагола „бити“ у неком jезику, 
мора да перформативно оповргне своj став о томе да оно ништа не 
значи. Зашто jе то тако?

Дерида на том месту призива Хајдегера. У Уводу у метафизику, након 
што jе прошао кроз граматику и етимологиjу речи „бивствовање“, он 
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се запитао како би било кад та реч не би у jезику постоjала. За разли-
ку од Бенвениста, Хајдегер не каже да она значење нема, него да jе ово 
неодређено. То пак ниjе неки недостатак, већ jе нужно да оно остане у 
извесноj измаглици коjа га конституише. Али, каже он, претпоставимо 
за тренутак да то ниjе тако:

„претпоставимо да не постоjи неодређено значење бића и да ми, исто 
тако, не разумемо шта то значење подразумева. Шта би онда било? Само 
jедна именица и jедан глагол мање у нашем jезику? Не! Онда уопште не 
би било никаквога jезика. Не би уопште било тога да се у речима отвара 
оно што бива као такво, да се оно може ословљавати и прословљавати. 
Jер казивати оно што бива као такво обухвата у себи: унапред разумевати 
оно што бива, то jест његово биће. Узмимо да уопште не разумевамо биће, 
узмимо да реч „биће“ нема чак ни оно значење што лебди и расплињава 
се, управо тада не би било ни jедне jедине речи“ (Хаjдегер, 1997: 78).

 Како би се из те перспективе могао разумети дефицит „бивствовања“ 
у еwе jезику? Да ли као чињенично-емпириjски деманти? Бенвенист при-
мећуjе да, иако у том jезику не постоjи jасно утврдив и разграничен гла-
гол „бити“, неколицина (пет) других глагола обавља његова задужења, 
означаваjући идентитет субjекта и предиката (nye), постоjање (le), (про)
извођење учинка (wо), вршење друштвене функциjе (du), те предикате 
физичких особина или стања (di). Такво груписање jе, каже он, вештач-
ко, пошто jе извршено с гледишта семантичке и морфолошке организа-
циjе индоевропских jезика, а не из обзора еwе jезика, у чиjоj се регуларноj 
прагматици тих пет глагола не налази у таквоj вези. По њему, то показуjе 
да грчка употреба глагола „бити“ и свега оног што jе из ње изведено – 
целокупна онтологиjа – ниjе нешто универзално него партикуларно, за-
сновано на специфичностима jедног одређеног jезика. Следимо ли пак 
Хајдегера, ствар би испала управо обратна: ма колико да распрострањена 
употреба не удружуjе тих пет глагола на такав начин, већ сама могућност 
да се дотично груписање изврши, показуjе да jе и у том jезику наталоже-
на – без обзира на то да ли jе и актуелизована – могућност jедног унапред 
разумевања (предразумевања) расплинутог бивствовања, чиме се, у ства-
ри, афирмише теза о универзалности бивствовања.

Оно што делуjе запрепашћуjуће то jе да jе и Бенвенист, две годи-
не касниjе, дошао до нечег сличног. Ради се о тексту „Лингвистичке 
функциjе глагола ’бити’ и ’имати’“ (1960), у коме разматра функциjу 
копуле „jе“. По њему:

„Чињеници да постоjи ’номинална реченица’ коjу карактерише одсу-
ство глагола, и да jе таква реченица универзалан феномен, изгледа да 
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противречи чињеница, исто тако врло распрострањена, да та реченица 
има као еквивалент реченицу са глаголом ’бити’“ (Benvenist, 1975: 143).

Одjедаред испада да сви jезици располажу еквивалентом реченица с 
глаголом „бити“ и да jе то нешто универзално, као да се ниjе тврдило да 
jе таj глагол ствар посебних (посебног) jезика, те да се његово семантич-
ко jезгро, у jезицима коjи га немаjу, може jедино неприродно, вештачки 
екстраполирати. Сад, међутим, строго лексички, глагол „бити“ може 
и изостати, али тиме се његова граматичка функциjа, по Бенвенисту, 
jош увек не оспорава. Он то поткрепљуjе низом примера чиjу процесиjу 
прекида стога што, како вели, нема за циљ да, иако поверава да би то 
могао, сачини каталог свих jезика и jезичких изведби у коjима долази 
до такве еквиваленциjе. У сваком од њих ради се о jављању онога што jе 
назвао суплементарном цртом (trait supplémentaire), односно граматич-
ким и смисаоним надомештањем лексички недостаjућег глагола „бити“. 
Бенвенистовске номиналне (именске) реченице се кроз Деридину ин-
терпретациjу показуjу као своjеврсна онтолошка попришта, у њима – то 
jе већ нешто попут закона – граматичка функциjа копуле наступа, или jе 
приправна да наступи, свагда кад се глагол „бити“ не jави у лексичком 
облику. При том не треба губити из вида да се капитални лексички изо-
станак – то jест граматичко jављање – односи пре свега на случаj копуле.

Бенвенист наводи две врсте релевантних, номиналних реченица, у 
погледу лексичког изостанка глагола „бити“. Другу чине оне у коjима 
понављање заменице врши функциjу копуле (jа млад jа = jа сам млад; у 
турским jезицима), док у прву спадаjу оне у коjима копула изостаjе на 
такав начин да jе надомешта морфем-нула, то jест пауза у говору. Та пау-
за игра улогу предикациjе; на пример, у арамеjском: „његови путеви (су) 
правда“ (arhateh din). Дериди не промиче да се ту ради о подвостручењу, 
о одсутности (паузи) коjа одмењуjе и надомешта првобитну одсутност 
(одсутност копуле):

„Тако испада да jе лексичка одсутност ’суплементирана’ само jедним 
(кратким) jедноставним одсуством, граматичка функциjа оног ’бити’ тада 
jе осигурана белином jедног опросторења, jедном некако обрисаном пун-
ктуациjом, путем паузе: оралним прекидом, то ће рећи застоjем гласа коjи 
ниjедан графички знак, у текућем смислу те речи, ниjедна писана пуноћа 
не може да означи/обележи. Одсутност глагола ’бити’, одсутност тог поjе-
диначног лексема, jесте одсутност сама“ (Derrida, 1972b: 241).

Дерида налази да почев од те могућности, сходно коjоj глагол „бити“ 
делуjе и онда кад га двоструко нема, два дискурса (Хајдегеров и Бенве-
нистов) експонираjу сличне бриге око губитка смисла. Свему jе, ако се 
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тако сме рећи, крива привилегиjа трећег лица презента актива. За Хај-
дегера, та привилегиjа ограничава бивствовање на модус присутности. 
Тако нешто вели и Бенвенист. И за њега редуковање на копулу пред-
ставља пад и губитак семантичког богатства глагола „бити“. Док jе по 
Хајдегеру деструкциjа онтологиjе требало да доведе до онога што Дери-
да назива реапроприjациjом семантичке пунине „бити“, за Бенвениста 
задатак гласи овако:

„Треба вратити глаголу ’бити’ његову пуну силу и његову аутентичну 
функциjу да би могао да се измери размак између номиналног исказа и 
исказа с глаголом ’бити’“ (Benveniste, 1966: 160).4

Дерида примећуjе да и филозоф и лингвиста разумеjу прелазак гла-
гола у копулу, коjа се и сама може надомештати, као историjску несрећу 
(премда не произвољну већ нужну). По њему, свака тенденциjа да се об-
нови изгубљени извор пренебрегава jедну суштинску могућност: да jе 
и губитак изворан. Суплементарност би по томе требало разумети не 
као елемент затирања коjе ваља поништити, него као симптом. Било да 
jе суплемент оперативан као надоместак или као надопуна (то су ње-
гова два jеднако вредна значења и могућности), он долази искључиво 
онда кад извор коме се додаjе садржи неки недостатак. Кад недостатак 
не би био на извору, не би било ни суплемента. Стога, ако суплемент 
улази у jезик – или тако што као копула одмењуjе глагол, или тако што 
као пауза или заменица одмењуjе копулу – он то чини зато што извор 
у своjоj архипрвобитности ниjе савршен или потпун, односно такав да 
би његовим обнављањем могло да се избегне и обнављање потребе за 
суплементом коjи означава пад.

Тек на краjу текста Le supplément du copula Дерида назначава jедну 
запитаност коjа се тиче не само Бенвениста и/или Хајдегера, те линг-
вистике и филозофиjе уопште, него и њега лично. Шта, наиме, значи 
опозициjа лексичког и граматичког као таква, и каквих последица по њу 
има то што се о томе може питати само кроз оно лексичко и преко афир-
мациjе копуле? Шта, другим речима, носи реч? По класичним филолош-
ким, лингвистичким и филозофским поставкама, коjима се Дерида бави 
у La mythologie blanche, речи су основне jединице значења, а кад значење 
речи постигне и самосталност, онда се ради о имени(ца)ма:

„а номинализовати се може само оно што претендуjе (...) на потпуно 
и независно значење, оно што jе само собом интелигибилно, изван сваке 
синтаксичке релациjе“ (Derrida, 1972b: 278).

4    Овде ниjе било могуће користити се, као досад, постоjећим домаћим преводом, будући да у њему, 
из незнаног разлога, нема текста „Номинална реченица“ из кога навод долази. Као што нема ни jош 
шест текстова, укључених у издање Бенвенистове књиге на основу ког jе превод рађен, а да при том 
у домаћем издању ниjе назначено да се ради о избору текстова.
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Последњи део jе нарочито важан: констатациjа да именички садржаj 
интендира апсолутно значење, а тиме и независност од синтаксичког 
уланчавања. У деридиjанскоj орбити, таква констелациjа се заправо 
мора узети као одбиjање да контекст може бити променљив, што jе, 
по њему, равно негирању могућности да се значење успостави зависно 
од околности у коjима jе именички садржаj оперативан, односно им-
плицитном одбацивању речи као трага других речи или, чак, напросто 
морфема. У Хусерловим Логичким истраживањима, опозициjа коjа се 
генерише с обзиром на самосталне изразе (и значења) и њихове опреке 
носи назив категорематског и синкатегорематског. Категореме су са-
мостални изрази (знаци) и значења, а синкатегореме су несамосталне:

„Самосталним ћемо назвати значење када оно може сачињавати по-
тпуно и цјелокупно значење неког конкретног акта значења, а несамо-
сталним када то ниjе случаj. Оно може бити реализирано само у неком 
несамосталном дjеломичном акту неког конкретног акта значења, оно 
може ’бити’ само у вези с извjесним другим, њега допуњаваjућим зна-
чењима, само у цjелини значења. Тако дефинирана несамосталност зна-
чења као значења одређуjе по нашем схватању бит синкатегорематика“ 
(Husserl, 2005: 308−309).5

Категорематско jе свако предикативно значење, као и сваки израз 
или означитељ коjи има статус предиката; синкатегорематско и неса-
мостално углавном се односи на значења повезана с изразима какви су 
предлози, везници и речце. Антон Марти, чиjи су радови Хусерлу по-
служили као путоказ у овоj од средњег века негованоj области, додатно 
их jе прецизирао као аутосемантичке и синсемантичке знакове. Овом 
пригодом важно jе само то да синкатегореме функционишу контексту-
ално, зависно од употребе и од jезичких и семантичких jединица с коjи-
ма су здружене.

Тако долазимо до оног што jе за Дериду главно, а то jе могућност не-
одлучивих знакова, значења и исказа. Своjство неодлучивости било би 
на снази сваки пут кад jе неизводљиво да се за неки jезички или значењ-
ски елемент одреди jединствен смер распростирања, а да се при том не 
посегне нити за термином контрадикциjе (jер контрадикциjе се диjалек-

5     Мериен Хобсон каже да су „именице категореме, jединице, и да могу бити третиране као 
интелигибилне изван било какве синтаксичке релациjе“ (Hobson, 1998: 207). Међутим, Бенвенист 
jе сасвим одударио од тог, мање-више канонског, модела. Он вели да реченица, у ствари, стоjи 
на категорематском нивоу и да би уместо „категорема“ jеднако легитимно могло да се каже и 
„фразема“, будући да категорема jесте предикат (то jест, грчко katégoréma на латински се преводи 
као praedicatum), да jе предикат „основно своjство фразе, а не њена jединица“ (Benvenist, 1975: 
129), што, по њему, иде дотле да фрази ниjе неопходан чак ни субjект пошто предикативни термин 
сам одређуjе субjект.
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тички разрешаваjу у трећем члану, то jест у негациjи негациjе, илити пу-
тем синтезе), нити антиномиjе (пошто се антиномиjе, по Канту, коначно 
одлучуjу према архитентонском интересу ума коjи привилегуjе тезу над 
антитезом). Читав низ речи/поjмова, данас сматраних за типично дери-
диjанске – попут суплемента (и надоместак и надопуна), pharmakona (и 
лек и отров), diff érance (и разлика и одгода), parergona (и спољашњост и 
унутрашњост), hymena (у француском означава и мембрану као симбол 
невиности и брак као деструкциjу невиности) итд. – носи у себи семан-
тичку подељеност услед коjе свака/сваки неком цртом консолидуjе си-
стем унутар кога се jавља, док га, истовремено, неком другом доводи у 
питање и разграђуjе. Сам jе Дерида, поводом jедне од њих (hymena), ре-
као не категорема, већ синкатегорема, додавши, другом приликом, да: 

„речи овог типа ситуираjу, можда боље од других, места на коjима 
дискурс не може више да доминира, суди, одлучуjе: између позитивног 
и негативног, доброг и лошег, истинитог и лажног. Одатле и жеља да буду 
искључене из jезика и града, да би се реконституисала немогућа хомо-
геност неког дискурса, текста или политичког тела“ (Дерида, 1992: 92).6

Синкатегорематски профил неодлучивости афирмише се двостру-
ко: jеданпут као њихова зависност од других елемената система унутар 
кога се рађаjу, други пут као њихова егзистентност у протоку с другим 
неодлучивостима. У том другом смислу оне творе, како jе то Дерида на-
звао, недовршиви ланац супститута. Свака од њих би, под одређеним 
условима, могла доћи на место неке друге – на пример, parergon и супле-
мент могу се међусобно одмењивати тако што би се parergon обjаснио 
као оквир коjи надопуњава допадање дела, чиме упућуjе и на неки не-
достатак у делу, а због чега онда функционише и као замена за дело, док 
би се суплемент могао разумети као оквир (parergon) коjи се придодаjе 
– и све се оне уланчаваjу тако да свака у себи носи делић значења оних 
других, док jе сам ланац унутар кога су делатне недовршив будући да ни 
могућност исказивања, коjа их неинтендирано производи, ниjе нешто 
довршено или коначно.

У jедном од своjих последњих текстова, Et cetera... (2004), Дерида се 
враћа питању о синкатегоремама. Нит водиља jе Хусерлова медитациjа о 
тоj групи jезичко-семантичких елемената с обзиром на њихову издвоjи-
вост из сваке везе. Поновимо, категореме су издвоjиве, синкатегореме – 
не. Али, кад постану предмет истраживања, какво Хусерл предузима, оне 
се изолуjу, па изгледа као да губе своjу синсемантичку бит и доспеваjу на 
категорематску позициjу. По Хусерлу, нормално фунгирање синкатегоре-

6    За „не категорема, већ синкатегорема“ видети: Derrida, 1972a: 250.
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ма подразумева њихову значењску несамосталност. Jедна издвоjена пар-
тикула, неко поjединачно „и“, морало би бити, вели он, ништа више до 
празан звук. Али, опет, све то као да jе на наjдубљим нивоима бременито 
апсурдом пошто, доиста, испада да чим се о синкатегоремама проговори, 
чим постану темом, оне престаjу да буду оно што jесу или што би било 
очекивано да буду. Хусерл, међутим, сматра да се ту не ради о нерешивоj 
тешкоћи. Издвоjене, самосталне синкатегореме не могу по њему добити 
пуно значење, већ морамо, ако желимо да дознамо значење речи „и“, у ин-
тенционалном акту испунити форму „а и б“. Самостално „и“ може бити 
интендирано, само што ће то бити празна интенциjа, односно, како jе 
Хусерл назива, неаутентична представа коjа иде постранце у односу на 
спознаjу. Дакле, ми можемо да инсистирамо на томе да се синкатегореме 
jаве као засебни и самостални предмети, али такве категорематизациjе су 
вештачке, оне не мењаjу ништа у њиховоj суштини већ руинираjу могућ-
ност спознаjе. И уколико би се помислило да цитатно понављање може да 
поремети на таj начин успостављену поделу, Хусерлови поjмови нормал-
ног и аномалног указуjу се као чврста брана:

„Сваки се израз, свеjедно jе ли он – у свом нормалном значењу – кате-
горематски или синкатегорематски, може према томе поjавити као име 
самога себе, тj. он именуjе самога себе као граматичку поjаву. Кажемо 
ли ’Земља jе округла’ jесте jедан исказ, тада као субjективна предоджба 
не фунгира значење исказа, већ предоджба исказа као таквог; не суди 
се о стању ствари да jе Земља округла, него о исказноj реченици, а сама 
та реченица фунгира аномалиjски као своjе властито име. Кажемо ли 
’и’ jесте конјункциjа, тада на мjесто субjекта немамо доведен момент 
значења коjи нормално одговара речи и, него и овдjе стоjи самостално 
значење коjе jе усмjерено на риjеч и. У том аномалиjском значењу то 
и уистину ниjе никакав синкатегорематски, већ категорематски израз, 
оно именуjе само себе као риjечи“ (Husserl, 2005: 318).

Према томе, синкатегорема може да се размотри самостално, што 
ће од ње свакако направити категорематски израз, али то jе аномалиjа, 
таква представа jе неаутентична, а интенциjа празна, и докле год се не 
меша с испуњаваjућом интуициjом, проблем ниjе алармантан. Штави-
ше, рекло би се да у мери у коjоj постоjи позорност и спремност да се 
случаj у коме значење именуjе само себе као реч схвати као аномалиjа, 
наведени преласци синкатегорема у категореме нису нешто што би тре-
бало да забрине.

Да ли jе баш тако? За Дериду, могући се симптом критичности поде-
ле на категореме и синкатегореме налази пре свега у самом Хусерловом 
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дискурсу. Наиме, говорећи о синкатегоремама, Хусерл их неспутано, 
спонтано и нерефлектовано користи. И то, како се у пређашњем наводу 
може видети, у истоj реченици. Оно што се одатле отвара то jе, по Де-
риди, питање контекста. Jер, Хусерлова теза по коjоj су синкатегореме 
празне интенциjе коjе стичу значење тек у ширим склоповима (а и б) 
подразумева да jе могућност контекста довољно обухватног да одреди 
пуно значење – неупитна. Међутим, знак, било коjи, носи у себи мо-
гућност да буде поновљен, да буде цитиран, да не промени само кон-
текст, него да му контекст буде начелно променљив, дакле да знак буде 
начелно незаситљив значењима. То би даље имплицирало да било какво 
значењско испуњење не може бити коначно. Довољно jе да се придода 
jедна незнатна синкатегорема „и“ и да наступи захтев/потреба за неким 
ширим склопом или контекстом: 

„Ако следимо логику те демонстрациjе, оно ’и’, коришћено да би се 
говорило о ’и’ коjе се помиње, даjе повода jедноj интенциjи значења ис-
пуњеноj интуициjом само у мери у коjоj контекст реченице, или речени-
ца коjе га окружуjу и уланчаваjу, jесте довољно обухватан и одређуjући. 
Дакле, jе ли он икад тоталан? А уколико он то никад ниjе до тачке ин-
туитивног засићења, неће ли увек остати у сваком дискурсу, у сваком 
тексту, jедан несводиви део те ’зависности’, те ненезависности, тог разо-
чараваjућег неиспуњења у коме синкатегорема и фигурира бар као при-
мер? И оставимо за тренутак по страни трновито питање сазнања да ли 
jе и jедан пример синкатегореме међу другима, у сериjи других... Или ра-
диjе, напротив, квазитрансцендентал, синкатегорема par excellence, тихо 
имплицирана у свакоj синкатегорематскоj вези или споjу између свих 
могућих категорема; jер каталог синкатегорема изгледа да претпоставља 
неко и између свих дискретних jединстава коjа су тако класификована, 
као што jедно извесно и спаjа и све категореме“ (Derrida, 2004: 28).7

Другим речима, незамислива jе ситуациjа дефинитивне локализова-
ности и ограђености синкатегорема, нарочито везника „и“, подразуме-
ваног у дословце свим jезичким актима. Нема jезичке изведбе без споjе-
ва и конјункциjа, чиjи матрични случаj jесте баш оно „и“, па макар се 
оно и не jавило у лексичком, него само у граматичком смислу. Такође, 
незамислива jе jезичко-семантичка творевина коjоj не би могло да се 
дода неко „и“, што подразумева да jе – рецимо то неправилно – jош неза-

7    Један интерпретатор jе рекао да „Хусерл не би могао да наведе синкатегорему и, а да jе не ’именуjе’ или 
да се то и ’само не именуjе као реч’ – као категорема. Одваjање синкатегорема/категорема, нормалности/
аномалиjа, празног/пуног, неаутентичног/аутентичног предаjе се перформативу“ (Gruber, 2010: 84). Та 
могућност да се заправо само раздваjање категорема и синкатегорема jави као производ перформативне 
силе jесте Дериди итекако блиска. Овом се приликом том могућношћу и њеним консеквенцама нећу 
бавити, али налазим за сходно да jе, с обзиром на њен немали значаj, поменем.
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мисливиjе да се њен контекст услед тога не прошири, односно промени; 
тиме би се променило и значење целине, па би онда било захтевано ново 
интенционално испуњење, и тако у недоглед. 

Одсудним се пак чини оно што Дерида у горњем наводу жели да оста-
ви по страни: трансцендентални, односно квазитрансцендентални статус 
синкатегорема. Ако jезик и значење нису могући без свеза и конјункциjа, 
онда би се синкатегорема „и“ морала разумети и одредити као њихов ус-
лов могућности. Тиме се, аваj, она премешта са маргине неаутентичних, 
празних и аномалних претензиjа у средиште jезичког система. И... По-
стаjе налик свим оним речима/терминима/поjмовима названим, од стра-
не Дериде, неодлучивима: испрва репримираним, а потом – кад из њих 
избиjе сила уопштавања – кадрим да реорганизуjу и преместе цео корпус 
своjстава чиjа се легитимност ослањала на њихову скраjнутост.
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CATEGORIES, UNDECIDABLES 
AND SYNCATEGOREMES

Branko Romčević
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary

In this paper I am examining Derrida’s investigation on diff erence of 
categories of thought and categories of language, proposed by Émile Benveniste. 
Benveniste claimed that the text of Aristotle’s Categories transposed categories 
of Greek language into categories of thought. Derrida, however, found that 
Benveniste overlooked transcategorial status of Being in Aristotle’s text, which 
provides universal validity of categories. In the fi nal part, I am refl ecting on 
the status of Derridean undecidables. In order to classify them, Derrida said 
„not categoremes, bud syncategoremes“. Edmund Husserl has determined 
syncategoremes as signs that mean something only in association with other 
signs. Th at proved suitable for undecidables: they depend one on each other, 
and they receive their meanings from the context in which they operate.

Key words: categories, Being, categoremes, syncategoremes 
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УТИЦАЈ ЕВРОПСКОГ КОРИДОРА 7 
НА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак: У раду се полази од карактеристике европског Коридора 7 
кроз географску и демографску димензију, како уопште, тако и оног дела 
који се односи на Србију. Том приликом ће се анализирати географске и 
демографске димензије реке Дунав и земаља дунавског слива, са аспекта 
који је везан за безбедност Републике Србије. Циљ рада је да се укаже 
на безбедносне проблеме (изазови, ризици и претње) који проистичу или 
могу да проистекну у блиској и даљој будућности проласком европског 
Коридора 7 кроз нашу земљу. Поред безбедносних проблема који су дефи-
нисани Стратегијом националне безбедности, анализирани су и безбед-
носни проблеми који препознати Стратегијом Европске уније за Дуна-
вски регион (синоним: европски Коридор 7). 

Кључне речи: безбеднст, безбедносни проблеми, Дунав, Европска 
унија, коридор, Република Србија 
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УВОД

Безбедност Србије је у последње време у већој мери обележена новим 
безбедносним кретањима у свету, а која је у потпуности условљена про-
цесом глобализације, односно негативним ефектима које процес глоба-
лизације носи са собом. Тако је безбедност, из уобичајено војне сфере, 
проширена и на друге области, првенствено економску, енергетску и 
еколошку безбедност, укључујући безбедност појединца и друштва и 
државе у целини. Глобализација је наметнула интензивнију економску 
и културну сарадњу између држава, а та међузависност у суштини је 
веома битна за смањивање ризика сукобљавања између држава. Наиме, 
у основи сваког сукоба леже противречни или различити интереси су-
кобљених страна, а ако су оне узајамно повезане и зависне, мања је ве-
роватноћа да до тих сукоба и дође. У складу са тим, Србија је врло јасно 
истакла своју војну неутралност и европску перспективу, кроз јасан и 
недвосмислен пут ка Европској унији. 

Европска унија, а посебно земље које припадају дунавском сливу 
показале су последњих година значајно интересовање за европски Ко-
ридор 7 (Дунавски коридор), који представља један од најважнијих ев-
ропских развојних потенцијала и полазиште за многе идеје и пројекте 
усмерене на интеграцију Европе. Уважавајући чињеницу да дунавска 
проблематика све више добија обележја унутрашњег развојног питања 
Европске уније, те да Европска унија и иначе постаје стални заједнички 
именитељ свих данас релевантних подухвата на Дунаву, сврсисходно би 
било да Србија препозна значај и учествује у њеном спровођењу. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕВРОПСКОГ КОРИДОРА 7

Европски Коридор 7 или Дунавски коридор један је од најважнијих 
европских путева, а заједно са рекама Рајном и Мајном и изграђеним 
каналом који их повезује представља најважнији водени пут на конти-
ненту. Каналом Рајна–Мајна−Дунав практично су спојени с једне стране 
Северно море и Атлански океан и с друге стране Црно море, односно 
луке на западу и истоку Европе, у Холандији и Румунији. Највећи део 
тог канала чини река Дунав и она практично представља виталну везу 
између Западне Европе и земаља Централне и Источне Европе.

Река Дунав има веома велики значај за Србију, јер својим током по-
везује државе кроз које пролази, а протиче кроз 10 држава (или чини 
границу), и то: Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Хрватску, Ср-
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бију, Румунију, Бугарску, Молдавију и Украјину. Веома важне луке на 
Дунаву, а самим тим и на Коридору 7, јесу: Улм, Регензбург и Пасау у 
Немачкој, Линц и Беч у Аустрији, Братислава у Словачкој, Будимпешта 
у Мађарској, Нови Сад, Београд, Панчево и Прахово у Србији, Видин и 
Русе у Бугарској, Ђурђу, Браила и Галац у Румунији и Измаил у Украјини.

Географске карактеристике

Дунав је најдужа река у Европској унији и друга река по дужини у Ев-
ропи након Волге. Настаје у Шварцвалду од својих изворишних кракова 
Берге и Бригах, код града Донауешингена, на 1.078 м висине. Дунав из 
Баден-Виртемберга, где пролази кроз Сигмаринген и Улм, улази преко 
Баварске (Регензбург и Пасау) у северну Аустрију (пролазећи кроз Линц 
и Беч), па кроз југ Словачке, где пролази кроз Братиславу, прелази пре-
ко Мађарске (кроз Будимпешту) од севера према југу и улази у источну 
Хрватску (пролазећи крај Вуковара) и северну Србију. Пролазећи кроз 
Београд, река касније ствара границу између Србије и Румуније, па кас-
није и између Румуније и Бугарске, након чега се улива у Црно море у 
Румунији, стварајући велику делту на граници с Украјином. Молдавија 
је 1990. године добила приступ на отприлике 300 м леве обале реке код 
Гиургилиестја (између градова Галати и Рени).

Дунав је једина велика европска река која тече од запада према исто-
ку. Дугачак је нешто мање од 2.900 км и улива се у Црно море у подручју 
делте Дунава (површине око 4.300 км²) у Румунији и Украјини. За разли-
ку од осталих река, дужина Дунава мери се од ушћа до извора, а полаз-
ном тачком сматра се светионик у Сулини на Црном мору. Слив Дунава 
има површину од 805.000 км².

У нашој земљи, река Дунав протиче у дужини од 588 км и пловна је 
целим својим током, и то од км 1.433 (Бездан) до км 845 (Прахово) (Ги-
зовић, 2009: 70). У сливу Дунава у нашој земљи налазe се следеће реке: 
Тиса, Сава, Тамиш, Велика Морава и Тимок. С обзиром на то да скоро 
четвртина пловног Дунава пролази кроз нашу земљу и да протиче кроз 
10 држава (или чини границу), као и да Дунав чини природну границу 
између Србије и две суседне земље, може се закључити да европски Ко-
ридор 7 има изузетну важност како за привредни и економски проспе-
ритет Србије, тако и за њену безбедност.
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Демографске карактеристике

У сливу Дунава данас живи око 80 милиона људи. У домаћој литера-
тури користи се израз Подунавље − назив за подручја уз Дунав лоцирана 
у Србији и Хрватској. У Србији су то 17 градова и места, и то: Апатин, 
Бачка Паланка, Беочин, Футог, Ветерник, Нови Сад, Сремска Камени-
ца, Петроварадин, Сремски Карловци, Земун, Београд, Панчево, Сме-
дерево, Ковин, Костолац, Велико Градиште и Кладово, у којима живи 
1.655.150 људи (Републички завод за статистику, 2011: 15), а у Хрватској 
три: Борово, Вуковар и Илок. Међутим, осим места и градова који су на 
самом Дунаву, постоје општине које су везане за Подунавље, тј. Дунав. 
У Србији постоје 24 општине у Подунављу, у којима живи приближно 3 
милиона становника. 

С обзиром на укупан број становника, закључак је да у Подунављу 
живи нешто мање од половине укупног становништва Србије, што 
представља огроман утицај на целокупну нашу земљу у сваком погледу: 
безбедносном, привредном, економском и другом. Такође, велики број 
становника на ограниченом простору носи са собом и одређене ризике 
везане за екологију и заштиту животне средине.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМИ ЕВРОПСКОГ КОРИДОРА 7

Свеобухватна стратегија Европске уније за Дунавски регион ба-
зира се на три стуба: успостављању система безбедне пловидбе и раз-
воју транспорта и пратеће инфраструктуре, заштити животне средине 
и одрживом коришћењу природног богатства и економском развоју и 
јачању регионалне сарадње и партнерства у региону Подунавља.3 Без 
обзира на позитивне резултате у јачању безбедносног положаја Србије 
и даље постоје значајни безбедносни проблеми који се огледају кроз из-
азове, ризике и претње њеној безбедности, како уопште, тако и кроз ев-
ропски Коридор 7. Наиме, велики значај овог коридора за целу Европу 
представља са друге стране и потенцијални објекат угрожавања, ради 
евентуалне дестабилизације држава или региона Европске уније.

3     http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=126300, интернет, 06. јануар 2017.
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Тероризам

Тероризам се у Стратегији националне безбедности Републике Ср-
бије третира као „… један од највећих ризика и претњи за глобалну, ре-
гионалну и националну безбедност. Савремени тероризам је глобалан 
по свом обиму, а повезан је и са насилним верским екстремизмом. У 
условима глобалног тероризма, Република Србија може бити мета теро-
ристичког деловања, како непосредно тако и коришћењем њене терито-
рије за припрему и извођење терористичких акција у другим земљама“.4 

Као мете терористичког деловања које се налазе на притокама Ду-
нава или на самом Дунаву интересантни су само објекти од виталног 
значаја за безбедност Србије, чијим би угрожавањем могле да се нанесу 
несагледиве штете по Србију, а вероватно и по шири регион. Од најзна-
чајнијих објеката издвајају се: две рафинерије нафте (у Новом Саду и 
Панчеву) и две хидроелектране (Ђердап I и II) на Дунаву.

Рафинерије нафте у Новом Саду и Панчеву почеле су са радом 1968. 
године и део су енергетске компаније Нафтна индустрија Србије (у 
даљем тексту НИС). Од 2009. године, руска компанија „Гаспром њефт“ 
преузела је 51% акција НИС-а, а самим тим и управљање компанијом.5 
Тренутно, руска компанија „Гаспром њефт“ поседује 56,15% акцијског 
капитала НИС-a, док је 29,87% акција НИС-а у власништву Републике 
Србије. Остатак припада грађанима, запосленима, бившим запослени-
ма и другим мањинским акционарима.

У прошлости, рафинерије нафте су се градиле близу самог извора 
нафте или на местима где се нафта могла најлакше допремити, било 
бродом, железницом или нафтоводом или у центру потрошње (Ћерић, 
2012: 28). С обзиром на то да су највећа лежишта нафте код нас лоци-
рана у Банату: Мокрин, Кикинда, Елемир, Бока, Јаношик, Јерменовци и 
Локве, и у Бачкој: Келебија, Велебит и Палић (Ћерић, 2012: 28), али да су 
знатно мањег капацитета у односу на налазишта у свету, може се закљу-
чити да је главни разлог израде рафинерије нафте у Новом Саду и Пан-
чеву постојање европског Коридор 7 и његове транспортне могућности. 

До сада у свету није било честих терористичких напада на рафинерије 
нафте, иако такви напади могу имати огромне последице за безбедност 
одређене регије, односно државе. Ипак, потребно је издвојити бомбашки 
напад на рафинерију нафте Баиџи, близу Багдада, у Ираку, када су убије-
на два радника и уништен део нафтних постројења, у фебруару 2011. го-
дине.6 Снабдевање нафтом је било омогућено тек након више од недељу 

4    Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, 2009, стр. 10.
5    http://www.nis.eu/, приступљено 04. јануара 2017. године.
6     http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2011/02/110224_oilprice.shtml, приступљено 07. јануара 2017. године.
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дана, чиме је тек формирана коалициона влада била на великим мукама. 
Систем безбедности целе државе био је доведен у питање.

Самопроглашењем тзв. Исламске државе на територији Сирије и 
Ирака опште је позната чињеница да је основни извор прихода исла-
миста производња и дистрибуција нафте и нафтних деривата. Међутим, 
треба напоменути да заузимање наведених нафтних поља не може да се 
сврста у класичне терористичке акције, јер је овде основни циљ ширење 
Исламске државе и пљачка имовине, што се дефинитивно разликује 
од циљева терориста чији је основни циљ изазивање страха и панике. 
Рафинерије нафте у Србији могу бити мета терориста, како због мате-
ријалне штете која може да се изазове, тако и због последица, поготово 
еколошких које могу бити изазване оваквом терористичком акцијом. 

Хидроелектрана Ђердап I је изграђена на км 943,7 а Ђердап II на км 
8638 Дунава од ушћа у Црно море. Обе хидроелектране су изграђене 
заједничким капацитетима и у сарадњи између тадашње СФР Југосла-
вије и СР Румуније и представљају комплексан и вишенаменски хидро-
технички објекат. Кључна предност хидроелектрана јесте коришћење 
обновљивих извора енергије за стварање електричне енергије. Међу-
тим, њиховом изградњом, осим што се ремете природни изглед реке и 
околине, стварају се услови за велику опасност − разарање бране, како 
природним путем (потресом), тако и људским деловањем (рат, терори-
зам), јер сам квалитет градње, конструкција и одржавање бране није до-
вољна гаранција да је брана осигурана од оштећивања. 

У Србији је препознат значај борбе против тероризма на хидроелек-
транама. Тако је у октобру 2013. године изведена заједничка вежба „Дрина 
2013“, на језеру Перућац, поред хидроелектране Бајина Башта, на грани-
ци Републике Србије и Републике Српске. Вежбу су извели припадници 
Противтерористичке јединице МУП-а Републике Србије и Специјалне је-
динице полиције МУП-а Републике Српске, а циљ вежбе је био деловање 
у случају терористичког акта заузимања хидроелектране Бајина Башта у 
Перућцу и претње отварања свих испуста за воду или рушења хидрое-
лектране употребом експлозивних направа. О важности увежбаности је-
диница МУП-а за овакве ситуације позитивно су се изјаснили министри 
унутрашњих послова Републике Србије и Републике Српске9.

Као закључак намеће се размишљање да безбедност Србије није у ве-
ликој мери угрожена могућим терористичким актима са или преко од-
ређених пловила која саобраћају европским Коридор 7, али да постоји 

7    http://www.djerdap.rs/page/7, приступљено 08. јануара 2017. године.
8    http://www.djerdap.rs/sr/page/8/HEPS+%C4%90erdap+2, приступљено 08. јануара 2017. године.
9     http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:457864-Perucac-Uspesna-vezba-

specijalaca-Srbije-i-RS, приступљено 09. јануара 2017. године.
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реална шанса да дође до терористичке акције на неком од врло значај-
них објеката на Дунаву, јер би последице биле огромне по безбедност 
Србије. Оно што је најважније јесте да је препознат овакав вид терориз-
ма, да су надлежне институције препознале овакве терористичке акције 
као могућност угрожавања безбедности, као и да је отпочела обука сна-
га за адекватан одговор легитимних снага на евентуалне терористичке 
акције овог типа.

Поплаве

Дунав, са свим својим притокама, може да угрози безбедност Србије 
кроз поплаве. Иако је поплава елементарна непогода, она изазива ве-
лике економске и социјалне штете, доводи и до људских трагедија, па је 
веома важна превенција и остваривање конкретних корака како се та 
елементарна непогода не би догодила или како би се смањиле евенту-
алне последице. До сада су бројне генерације уложиле огроман труд из-
градивши врло значајне хидротехничке објекте (насипе, просеке речних 
кривина, канале, уставе, одводне системе, ретензије и др.).10 Међутим, 
борба против поплава стални је процес и захтева градњу нових одбрам-
бених објеката, како би се степен заштите подигао на виши ниво.

Заштита од спољних вода једна је од првих водопривредних делатности 
које су се појавиле. На подручју Војводине почеле су да се примењују почет-
ком XVIII века. Нарочито интензивни радови на изградњи насипа уз реке 
обављени су крајем XIX и почетком XX века. Као последица поплава на 
Дунаву 1965. године усвојен је јединствен принцип изградње и реконструк-
ције одбрамбених линија у Војводини на меродавну 1% велику воду (воду 
која се јавља једном у сто година). Битно је напоменути да одбрамбени си-
стеми, нарочито изградња насипа у циљу смањења простора у који се река 
разлива, осим што су повећали одбрамбену безбедност подручја, довели су 
и до повећања нивоа великих вода. У последњих стотинак година ванредне 
одбране од поплава просечно су се јављале сваких 7 година.

Последице поплава су различите и обухватају широк спектар социо-
економске сфере живота, као што су:

1. Привреда: економски губитак у поплавама је велики. Тако, на при-
мер, поплаве које су задесиле Србију током пролећа 2014. године иза-
звале су материјалну штету у износу од 1,4 милијарди евра.11 Последице 
поплава би вероватно биле и теже да хидроелектране на Дунаву нису 

10    Одбрана од поплава, стручно-информативна брошура, Воде Војводине, Нови Сад, 2010, стр. 1.
11     http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Izvestaj-o-proceni-potreba-za-oporavak-i-

obnovu-posledica-poplava.pdf, приступљено 09. јануара 2017. године.



78 Миленко Џелетовић • Хатиџа Бериша

пропуштале максималну количину воде и тако омогућиле да Дунав при-
ми сву воду из слива река које су припадале поплављеном подручју. 

2. Околина: поплаве могу довести до оштећења путева, мостова или 
колапса саобраћаја и загушења, што може утицати на свакодневни рад 
становништва. Такође, превише воде може да проузрокује штете на 
пољопривредном земљишту. У тим поплавама 2014. године поплављено 
је око 900.000 хектара земље, оштећено је или уништено више стотина 
мостова, више стотина километара путева и пруга (од последица попла-
ва и од последица клизишта), више стотина јавних и пословних објеката 
и више хиљада објеката за становање (кућа и стамбених зграда).12

3. Људи: постоји велика могућност да дође до смрти људи у поплавама. 
У напред наведеним поплавама привремено је евакуисано више десетина 
хиљада лица, а од последица поплава и клизишта страдало је 57 лица.

4. Болест: поплаве обично доносе заразне болести, а честа је поја-
ва грознице, плућне куге, дизентерије, прехладе итд. У оним областима 
где дође до нестанка електричне енергије, тровање храном је уобичајена 
појава, јер се храна не може одржати смрзнутом.

Србија је од давнина препознала значај одбране од поплава. Пре-
вентивно деловање у периоду наиласка великих вода (спољних и уну-
трашњих) и предузимање појединих радњи, начин осматрања и евиден-
тирања хидролошких и других података, прогноза појава, обавештавања 
и остале радње − утврђени су и прописани одговарајућим законским и 
подзаконским актима. Мере и радови за одбрану од поплава на одређе-
ном, тј. угроженом подручју утврђују се општим и оперативним планом 
за одбрану од поплава, који морају бити међусобно усклађени.

Европска унија већ увелико ради на заштити од поплава. Њена Ди-
ректива о поплавама даје законски оквир за координисани приступ 
процени и управљању ризицима од поплава. То значи да Акциони пла-
нови за заштиту од поплава морају бити формулисани на нивоу подсли-
ва, како би на крају дошло до усвајања јединственог Плана за управљање 
поплавама дуж читавог тока Дунава. Акциони планови за поплаве су 
већ усвојени за 17 подсливова,13 током 2015. године урађени су и Плано-
ви за управљање ризицима од поплава (Вукмировић, 2011).

На основу наведеног, може се закључити да је заштита од поплава 
законски регулисана у Србији и осим што је фактичка нужност, она је и 

12     http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Izvestaj-o-proceni-potreba-za-oporavak-i-
obnovu-posledica-poplava.pdf, приступљено 09. јануара 2017. 

13    17 подсливова су: Горњи Дунав − Ин, ток Дунава кроз Аустрију − Морава, Вах, Хрон и Ипел, 
Средњи Панонски Дунав − Драва и Мура, Сава, Тиса, Јужни Панонски Дунав, Банат, Велика 
Морава, Бугарске притоке, притоке Јужне и Централне Румуније, коридор Доњег Дунава − Прут и 
Сирет, Делта Дунава Лиман.
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део прописаних обавеза и одговорности Републике Србије, аутономних 
покрајина и јединица локалне самоуправе, односно Владе, министарста-
ва, органа, организација, јавних предузећа и других субјеката који уче-
ствују у спровођењу одбране од поплава. Међутим, иако је ова област 
законским и подзаконским актима прилично уређена, поплаве из 2014. 
године нам указују на могућност катастрофалних последица. У спреча-
вању тих поплава ангажовани су готово сви републички органи, а вео-
ма значајно је било ангажовање људских и материјалних ресурса Војске 
Србије. Колико је ситуација била драматична, показује и чињеница да 
је за одбрану града Шапца био ангажован од стране Владе Републике 
Србије лично начелник Генералштаба Војске Србије. Јединице Војске 
Србије ангажоване су на готово свим угроженим подручјима, а најзна-
чајније ангажовање имале су јединице за евакуацију ваздухопловима, 
јединице за ојачање насипа на угроженим рекама. И поред тога, после-
дице поплава су биле огромне, најтеже у целокупној историји Србије, а 
до данашњег дана последице изазване на објектима и инфраструктури 
нису у потпуности отклоњене. Људске жртве у наведеним поплавама 
представљају ненадокнадив губитак и дају нам задатак да у наредном 
периоду, као друштво, том проблему приступимо на још озбиљнији на-
чин. То значи да, поред активности државних органа, у превенцији и 
заштити од поплава мора се деловати на друштво у целини ради поди-
зања друштвене свести, како би се организовала успешна одбрана од 
катастрофалних поплава и смањиле последице поплава. Одбрана од по-
плава је несумњиво од великог значаја за безбедност Србије.

Разграничење Србије и Хрватске

Недовршен процес разграничења између држава некадашње СФРЈ 
представља потенцијални извор сукоба и отежава успостављање пуне 
сарадње између држава.14 Безбедносни проблем европског Коридор 7 
представља спорно земљиште уз реку Дунав, односно погранично ре-
шење питања између Србије и Хрватске. У питању је спор око 11.000 
хектара земљишта, 10.000 на левој обали у Србији и 1.000 хектара на 
десној у Хрватској, односно утврђивање 145 км границе на Дунаву.15

Преговори о утврђивања границе на Дунаву почели су 2002. године 
формирањем комисије која ће донети закључак о разграничењу, али у 

14    Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, 2009, стр. 12. 
15     http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=29&nav_id=830170, приступљено 

06. јануара 2017. 
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решавању тог проблема Србија и Хрватска нису приближиле ставове. 
Србија сматра да граница треба да иде средином Дунава, тј. средином 
пловног пута. Хрватској не одговара авнојевска граница и позива се на 
земљишне књиге из времена Аустроугарске, по којима би државна гра-
ница ишла линијом рубних катастарских општина. Тако, према хрват-
ском тумачењу, велики делови општине Апатин, готово до самог уласка 
у град, припадају Хрватској.

За безбедносни проблем међудржавне границе уопште се не поставља 
питање да ли ће спор бити решен, него да ли ће то бити учињено дого-
вором између две државе или неком међународном арбитражом. Уколи-
ко спор дође пред међународну арбитражу, Србији би, поред законског 
разграничења из 1945. године и надлежности над тим подручјем скоро 
пет деценија, ишао у прилог и принцип разграничења на међународним 
пловним рекама. Такав принцип примењује се при разграничењу на Ду-
наву између Мађарске и Словачке и Србије и Румуније.

На основу наведеног, закључак је да Дунав као природна граница са 
Хрватском, до коначног решења проблема, представља изазов за безбед-
ност Србије. За њену безбедност овај проблем не представља ризик или 
претњу, јер је очигледно да ће проблем око разграничења бити решен, 
пре или касније, договором између суседа или међународном арбитра-
жом. Последњи догађаји показују све већу могућност међународне ар-
битраже, пошто комисија за 13 година није донела никакав став.16

Заштита животне средине

Животна средина је кључни елемент у свим људским активностима. 
Међутим, она не може да се разматра самостално, већ заједно са оста-
лим политичким областима. На пример, побољшање саобраћајне ин-
фраструктуре на европском Коридор 7 има позитиван утицај на послов-
но окружење, на атрактивности градова и региона или на мобилност 
грађана, али може негативно утицати на пејзаже, биодиверзитет, ква-
литет ваздуха, земљишта и воде. У енергетском сектору, пожељно је по-
већати производњу енергије из обновљивих извора, али се ово не може 
радити на штету биодиверзитета. Зато је неопходно заштиту животне 
средине разматрати кроз интегрисан приступ. Заштиту животне среди-
не у Дунавском региону потребно је посматрати кроз три приоритет-

16     http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1995518/%C5%A0arengradska+ada+sve+bli%C5%B
Ea+ arbitra%C5%BEi.html, приступљено 06. јануара 2017. 
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не области: (1) обнављање и одржавање квалитета вода; (2) управљање 
еколошким ризицима и (3) очување биодиверзитета, пејзажа и квали-
тета ваздуха и земљишта.17 Такође, сваку од ових области није могуће 
посматрати одвојено.

Обнављање и одржавање квалитета вода

Доступност и квалитет извора слатке воде јесте од есенцијалне 
важности. Екосистемима је потребна квалитетна вода како би ваљано 
функционисали и како би се обновио и одржао биодиверзитет. Дуна-
вски слив, који обухвата површину од преко 800.000 км2, обухвата више 
од 19 земаља од којих је њих 1418 потписало Конвенцију о заштити реке 
Дунав у Софији 1994. године.19 Осим самог Дунава, слив обухвата и дру-
ге већ поменуте реке, али на дренажно подручје Дунава такође утичу и 
два велика планинска венца: Алпи и Карпати.

Због тога је управљање водама кључно питање за Дунавски регион, 
нарочито зато што вода не познаје границе и зато што управљање во-
дама захтева добру координацију и чврсту међусобну сарадњу између 
земаља. Оваква координација је већ делимично омогућена уз помоћ 
Међународне комисије за заштиту реке Дунав, која је основана 1998. го-
дине. Уз то, неопходно је да управљање водама широм Европске уније 
буде усклађено са низом законских аката који доводе до конкретних 
активности и улагања у државама чланицама. Све ово има за циљ по-
бољшање квалитета вода, што је нарочито важно за Дунавски регион, а 
самим тим и за безбедност Србије. Конкретно, имплементација Оквир-
не директиве Европске уније о водама, Директиве за прераду градских 
отпадних вода и Директиве о нитратима требало би сама по себи да га-
рантује значајно побољшање квалитета воде. 

План за управљање сливом реке Дунав и његово потпуно спровођење 
издвојили су четири главна проблема у вези са квалитетом воде дуж 
Дунавског слива:

- органско загађење: проузроковано испуштањем делимично пре-
рађених или непрерађених отпадних вода које потичу од градских 

17     http://dcsf.danubestrategy.eu/system/fi les/Media/Events/mag37_sr.pdf, 
приступљено 06. јануара 2016. 

18     Земље са територијама слива већим од 2.000 км2 формално се сматрају делом Дунавског слива у 
складу са општим одредбама Конвенције о заштити реке Дунав.

19     Акциони план − прилог уз Стратегију Европске уније за Дунавски регион, Европска комисија, 
Брисел, 2010, стр. 34.
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подручја, индустрије и пољопривреде. Органско загађење доводи до 
поремећаја у нивоу кисеоника код површинских вода и има директан 
негативан утицај на водени екосистем;

- загађење нутријентима: проузроковано испуштањем фосфата и 
азота у пољопривреди (насталих као последица обраде земље − мине-
рална ђубрива или као последица сточарства − стајњак) и испуштањем 
непрерађених отпадних вода из индустрија и из градских подручја. За-
гађење хранљивим састојцима обично подстиче убрзани раст алги и 
других непожељних биљака које утичу на друге организме и напослетку 
смањују квалитет воде; 

- загађење опасним супстанцама: углавном проузроковано инду-
стријским отпадним водама, испуштањем материја насталих као после-
дица рударских активности и случајног испуштања. Загађење отровним 
супстанцама може озбиљно угрозити екосистем и директно утицати на 
здравље људи; 

- хидроморфолошке промене на рекама и језерима: прекидање реч-
ног и станишног континуитета, раздвајање суседних мочварних/плав-
них подручја и хидролошке промене значајно утичу на квалитет воде. 

Може се закључити да нам је исправна вода потребна како за пиће, тако 
и за наводњавање, индустрију и туризам, те је стога обнављање и одржа-
вање квалитета воде Дунава од великог значаја за безбедност Србије. 

Управљање еколошким ризицима

Промена климе представља највећи проблем за све делове Европске 
уније и захтева специфичне реакције, јер постоји могућност чешће поја-
ве екстремних временских феномена широм Европе, па тако и у Дуна-
вском региону, а самим тим и у Србији. Учесталост и интензитет поплава 
с једне стране, али и суша, шумских пожара, олуја, ерозија, залеђивање 
и недостатка воде, с друге стране, доводе до тога да ће управљање еко-
лошким ризицима представљати један од најзначајнијих безбедносних 
проблема у наредним годинама. Прекомерна топлота и оскудица воде 
такође представљају значајне проблеме, како за свакодневни живот 
људи, тако и за пољопривреду, индустрију и рекреативне активности. 

На нивоу Европе основан је Европски механизам за цивилну за-
штиту за подршку мобилизацији хитне помоћи у случају великих ката-
строфа. Механизам се може активирати као одговор на било коју врсту 
природне катастрофе или оне изазване људском грешком. Тренутно је 
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31 земља укључена у овај процес, од којих су 28 земаља чланице. Меха-
низам је доступан и земљама кандидатима и такође сарађује са осталим 
регионалним организацијама и трећим земљама.

У међувремену, све земље Дунавског региона изразиле су заједнич-
ку намеру да ојачају сарадњу у спречавању, припреми и правовременом 
реаговању на природне катастрофе и оне изазване људским фактором. 
Овакви догађаји негативно утичу на природне пејзаже и биодиверзитет, 
али такође за последицу имају и губитак живота и штету нанесену еко-
номској делатности и друштвеним инфраструктурама. 

Равнотежа између потражње и доступности воде достигла је крити-
чан ниво у многим деловима Европе (несташица воде). Уз то, на многе 
области неповољно утичу промене у хидролошком циклусу и устаље-
ном обрасцу падавина (повећана исушеност земљишта и учестале 
суше). Промена климе ће сасвим сигурно појачати неповољне утицаје 
у будућности, тако да се могу очекивати учестале и велике суше у свим 
државама Дунавског региона.

Заштита животне средине је приоритетан задатак прекограничне 
сарадње региона и држава дуж Дунава. Неке од заједничких активно-
сти које би могле бити предузете јесу: мониторинг загађивача, фор-
мирање базе података, анализирање фактора ризика и превентиве од 
акцидената, уз редукцију употребе хемијских и биолошких препарата у 
пољопривреди и индустрији, као и контрола испуштања отпадних вода 
у реку. Истовремено, треба радити на развоју унифицираних система 
еколошких индикатора, стандардизацији метода мерења и интерпрета-
ције резултата, али и на подизању свести локалног становништва о не-
процењивом значају река.

С обзиром на то да је најразвијенији део Србије у економском и попу-
лационом погледу дуж обала Дунава, на обалама ове реке лоцирани су и 
највећи загађивачи, међу којима доминантно место има индустрија. У 
циљу санације и заштите Дунава, осим учешћа у реализацији више међу-
народних еколошких пројеката, предвиђене су и дефинисане одређене ак-
тивности и у Нацрту Просторног плана Републике Србије до 2021. године.

Најзначајније у еколошком смислу биле би: ревитализација и рекул-
тивација површинских копова лигнита, шљачишта и пепелишта; гаси-
фикација индустријских центара, изградња обилазница око Београда, 
Панчева, Смедерева и Пожаревца; изградња станица за пречишћавање 
комуналних отпадака за Београд и комуналне центре (Панчево, Смедере-
во и Пожаревац) и контролисана примена хемикалија у пољопривреди.20

20    http://www.nekretnineprostor.com/dokumenta/Nacrt_prostornog_plana_Srbije_2021.pdf, приступљено 
06. јануара 2017. (стр. 91−104).
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Очување биодиверзитета, 
пејзажа и квалитета ваздуха и земљишта

Дунавски регион представља један међусобно повезан и међузависан 
екосистем који у себи садржи богату и јединствену флору и фауну. Он је 
разнолик и обухвата не само реку Дунав, која је у непосредној близини, 
њене притоке, равнице и невероватну делту, већ и највећи део Карпат-
ских планина, Стару планину (Балкан) и део Алпа.

Природа и екосистеми на подручју Дунава обезбеђују непроцењива 
добра и услуге природе (храна, влакна и слатка вода, регулисање кли-
ме и количине воде на тој територији, заштита земљишта, рециклирање 
хранљивих састојака, асимилација отпада). Осим тога, разнолики пеј-
зажи са нетакнутим мочварама и шумама могу ублажити ефекте кли-
матских промена. Они такође могу да апсорбују загађење и отпад. Ово 
је неопходно за социоекономски развој и добробит како човечанства, 
тако и грађане Србије. Стога је главни задатак за све грађане Дунавске 
регије да воде рачуна о здрављу природе. 

Међутим, расте притисак на ово јединствено природно добро. Био-
диверзитет и разноликост екосистема у региону постепено се смањују 
− нестају биљне и животињске врсте, простор за живот, мочваре и 
плавна подручја. Уз то, у порасту су и крчење шума, загађење ваздуха и 
земљишта. У руралним подручјима смањује се број становника, а земље 
има у изобиљу. Нагли развој и неконтролисано ширење индустрије, 
градова, саобраћаја и пољопривреде у протеклих неколико година ум-
ногоме су допринели овом стању: претераној експлоатацији природ-
них ресурса. Потребна еколошка инфраструктура још није довољно 
изграђена. Загађење земљишта се погоршава због нелегалних општин-
ских депонија и бројних контаминираних локација. Свест јавности о 
еколошким потребама недовољна је баш као и знање за коришћење нај-
бољих расположивих пракси.

Да би биле делотворне, мере за животну средину морају се планира-
ти тако да буду повезане са развојем потенцијала у областима као што 
су: туризам, грађевинарство, енергетика, саобраћај и пољопривреда. 
Такође треба узети у обзир и миграције људи, културолошке разлике, 
градски/рурални развој и регионалну безбедност. Требало би размо-
трити побољшање ефикасности постојеће инфраструктуре (енергија, 
потрошња по домаћинствима, транспорт) пре него што се изграде нове 
инфраструктуре. Пејзажно (просторно) планирање кључ је за израду 
добрих локалних стратегија за рурални/урбани развој. 
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Очување биодиверзитета, пејзажа и квалитета ваздуха и земљишта 
у околини Дунава од изузетне је важности за безбедност Србије, јер 
разнолики пејзажи са нетакнутим мочварама и шумама могу ублажити 
ефекте климатских промена, могу да апсорбују загађење и отпад, те да 
одрже идеалне услове за живот и рад њених грађана. 

Чишћење речног корита и безбедна пловидба

Транспорт унутрашњим пловним путевима јесте сигуран и чист, 
а може да буде и јефтин и поуздан, a због велике корисне носивости 
пловних објеката, веома је важан за развој и просперитет Србије. Овај 
вид транспорта је у Србији најразвијенији Дунавом и његовим сливом. 
Међутим, главне потешкоће за пловидбу и транспорт Дунавом јесу уска 
грла и постојање потопљених објеката из Другог светског рата.

На Дунаву уска грла се углавном јављају на деоници км 1.430 и км 
1.250. На тој деоници, дужине 180 км, идентификовано је 18 уских грла 
која махом чине оштре кривине и уски попречни профили. Уска грла 
која је потребно што хитније решавати јесу: Апатин − где на великој 
деоници постоји узан пресек, оштра кривина у близини Вермељ−Пет-
реша, и код Стаклара − где је полупречник кривине мањи од апсолут-
ног минимума од 750 м. Преостала уска грла су 4 оштре кривине, које 
имају полупречник мањи од 1.000 м, што је прихватљиво у посебним ге-
оморфолошким условима. Како ове кривине нису повољне за пловидбу 
и могу да угрозе развој речног саобраћаја, њихов полупречник мора да 
се повећа да би се побољшали услови за пловидбу на овим локацијама. 
Траса уског пловног дела реке у стеновитом делу Мохова делимично је 
прихватљива, јер због недовољне ширине могуће су незгоде услед удара 
брода у стеновито дно према. У случају потонућа пловног објекта до-
шло би до потпуног застоја саобраћаја. Железнички мост у Новом Саду 
такође се може сматрати великим уским грлом због ограничене пловне 
ширине и ограниченог слободног профила испод моста. Низводно од 
км 1.250 мањи су проблеми, који се односе на деонице са уским попреч-
ним пресеком, и то у сектору Ђердапа. Међутим, у овом делу Дунава 
проблем представљају потопљени немачки бродови из Другог светског 
рата.21 Овим се ствара озбиљна ситуација за пловидбу јер потопљени 
бродови значајно сужавају ширину пловног дела реке. Такође, потопље-
ни бродови негативно утичу и на животну средину.
21      Генерални Мастер план саобраћаја у Србији, Програм Европске уније за регион Балкана, Београд, 

2009, стр. 14.
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Може се закључити да је чишћење речног корита и уклањање по-
топљених објеката везано за уштеде у времену пловидбе бродова и 
смањење оперативних трошкова. Поред наведеног, системом канала 
Рајна–Мајна–Дунав отворена је могућност за развој наутичког туризма 
и појачани интензитет речног саобраћаја Дунавом, тј. „спајање“ Црног 
мора са Северним морем. Потопљени објекти на њему свакако пред-
стављају ризик за пловидбу Дунавом, тако да би чишћењем Дунава био 
смањен ризик пловидбе, а добиле би се вишеструке користи. Импера-
тив за реализацију ових пројеката свакако представља и чињеница да је 
Србија добијањем статуса кандидата за чланство у Европску унију от-
ворила могућност коришћења ИПА фондова кроз свих пет компонен-
ти.22 Компонента „регионални развој“ управо подразумева и пројекте у 
области саобраћаја који имају регионални значај, што у сваком случају 
чишћење европског Коридора 7 то и представља.

Економски развој

Проблеми економског развоја Србије услед вишегодишњих економ-
ских санкција и уништења виталних објеката привредне и саобраћајне 
инфраструктуре током НАТО бомбардовања имају за последицу бројне 
неповољне друштвене појаве, које су по свом укупном учинку значајан 
фактор ризика у процесу транзиције. Дунав може у великој мери да до-
принесе економском развоју Србије кроз повезивање, изградњу проспе-
ритета и институција у Дунавског региона.23

Повезивање Дунавског региона

Повезивање Дунавског региона усмерено је на питања у вези са са-
обраћајем, енергетиком и културом, тј. туризмом. Општи циљ јесте уна-
пређена повезаност у оквиру Дунавског региона, као и у остатку Европе, 
у смислу инфраструктуре, система и људи. Ово се може остварити по-
бољшањем координације у инфраструктурним радовима, као и у функ-
ционисању саобраћајног и енергетског система, разменом искуства у 
вези са чистом енергијом и промовисањем дунавске културе и туризма. 

22    http://www.seio.gov.rs/upload/documents/publikacije/ipa_pocetnike.pdf, приступљено 10. јануара 
2017. године.

23    Саопштење комисије Европском парламенту, Европском социоекономском комитету, Европском 
савету и Регионалном комитету, Европска комисија, Брисел, 2010, стр. 6.
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Повезивање држава на макрорегионалном нивоу даје могућност да се 
координираним акцијама у различитим секторским политикама оства-
ре бољи резултати и ефикасније користе ресурси него у појединачним 
иницијативама. У складу са тим Европска унија је и иницирала осни-
вање Дунавске стратегије у циљу искоришћења развојних потенцијала 
Дунавског региона.

Могу се издвојити три приоритетне области у процесу повезивања 
Дунавског региона: (1) унапређивање мобилности и мултимодално-
сти (чиме су обухваћени друмске, железничке и ваздушне везе, као и 
унутрашњи пловни путеви); (2) подршку одрживој енергији (чиме су 
обухваћени енергетска инфраструктура, тржишта и чиста енергија) и 
(3) промовисање културе и контаката међу људима. 

Унапређивањем мобилности и мултимодалности доприноси се па-
метном расту. Боља саобраћајна и енергетска инфраструктура пред-
стављају услове за иновацију (привлачење стручних истраживача и 
радника). Иновативна решења могу смањити трошкове, побољшати 
ефикасност и подстаћи одржива решења. Савремени, одрживи туризам 
такође приказује снажан потенцијал у региону.

Подршка одрживој енергији има за циљ да допринесе одрживом 
расту. Енергија може постати сигурнија и приступачнија. Подстиче се 
смањење потрошње електричне енергије, повећање обновљивих енер-
гија, модернизација саобраћајног сектора како би постао еколошки 
прихватљивији (нпр. промовисањем мултимодалности) и ефикаснији, и 
промоција екотуризма. Ово има за циљ унапређивање пословног окру-
жења и самим тим и конкурентност предузећа. 

Промовисање културе и контаката међу људима има за циљ да до-
принесе свеобухватном расту. Могу се створити нове пословне могућ-
ности. Пружа се подршка територијалној кохезији, нпр. путем бољих 
веза, које омогућавају људима и предузећима да модернизују чак и нају-
даљеније регионе. Развијањем дунавске културе контролише се разли-
читост људи у региону. Генерално гледано, повезивање Дунавског реги-
она има за циљ унапређивање повезаности и смањивање различитости 
у оквиру Дунавског региона, чиме се директно утиче на неутралисање 
фактора који негативно утичу на безбедност те регије.
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Изградња просперитета у Дунавском региону

Изградња просперитета у Дунавском региону усмерена је на инова-
цију, информатичко друштво, конкурентност предузећа, образовање, 
тржиште рада и маргинализоване заједнице. Општи циљ је да се побољ-
ша просперитет у Дунавском региону. Ово се може постићи бољом са-
радњом, како би се смањиле изражене разлике широм региона, у већи-
ни области које су обухваћене овим активностима. Ова сарадња може 
обухватити унапређивање законских прописа, размену искустава и 
спровођење заједничких пројеката. 

Могу се издвојити три приоритетне области у изградњи просперите-
та у Дунавском региону: (1) развијање друштва знања путем истражи-
вања, образовања и информационих технологија; (2) подршка конку-
рентности предузећа и (3) улагање у људе и знање (образовање и обука, 
тржиште рада и маргинализоване заједнице).

Развијање друштва знања путем истраживања, образовања и инфор-
мационих технологија доприноси паметном расту Дунавског региона. 
Остварује се преко све три теме ове области: иновације кроз побољшање 
оквирних услова за претварање идеја у тржишне производе и услуге; об-
разовања кроз побољшање људског капитала у региону; и стварања ди-
гиталног друштва, кроз побољшање приступа ннтернету и доступности 
електронских садржаја. 

Подршка конкурентности предузећа доприноси одрживом расту по-
што ће иновација и нове технологије допринети борби против климат-
ских промена; доприноси повећању енергетске ефикасности и смањењу 
загађења од саобраћаја. Поред тога, приоритетна област конкурент-
ности предузећа побољшаће пословно окружење, нарочито за мала и 
средња предузећа. 

Улагање у људе и знање доприноси свеобухватном расту пошто јача 
људски капитал кроз образовање и обуку. Ово ће бити употпуњено 
бољим функционисањем макрорегионалног тржишта рада. Њиме се та-
кође наглашава борба против сиромаштва, нарочито против маргина-
лизованих заједница. 

Може се закључити да се изградњом и побољшањем просперитета у 
Дунавском региону постиже боља сарадња и утиче се на смањивање из-
ражених разлика широм региона, чиме се кроз привредни и економски 
развој остварује утицај на безбедност целокупног региона.
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Изградња институција у Дунавском региону

Изградња институција у Дунавском региону има за циљ јачање функ-
ционисања демократских институција, државне управе и организација 
на централном, регионалном и локалном нивоу, са посебним освртом на 
сарадњу у региону. Посебан акценат је на претварању Дунавског региона 
у сигурније место за живот. Боље политичке, цивилне и административне 
структуре кључни су услови за паметан, одржив и свеобухватан раст.

Израженије учешће цивилног друштва може побољшати јавне служ-
бе и јачање поверења јавности према њима. То такође омогућава зајед-
ничко изналажење решења за проблеме кроз редован дијалог. У том 
смислу, територијална повезаност истиче додатну вредност партнерства 
са снажном локалном димензијом. Ово пружа гаранције да су политике 
осмишљене и имплементиране са локалним знањем, што би требало да 
допринесе њиховом успеху. 

Такође, врло је важна изградња институција која се баве борбом про-
тив корупције и организованог и озбиљног криминала, практичном са-
радњом у области политичког азила и спречавањем илегалних гранич-
них прелазака у Дунавском региону. Конкретне активности укључују 
кретање од простих информација и стратешких споразума са државама 
до оперативних споразума, са циљем да се виде јасни резултати. Закљу-
чак је да се изградњом институција у Дунавском региону стварају ус-
лови за сигуран и атрактиван живот, који су уз истински просперитет 
неопходни за безбедност целокупног региона.

ЗАКЉУЧАК

Европски Коридор 7 или Дунавски коридор има велики утицај како 
за Европску унију и остале земље кроз које протиче, тако и за Србију. 
Четвртина пловног Дунава пролази кроз нашу земљу и чини природ-
ну границу са две суседне државе. Скоро три милиона људи у Србији 
живи у подручјима која се ослањају на Дунав и његове притоке. Ако се 
узме у обзир укупан број становника, закључак је да Дунав директно 
или индиректно утиче на скоро половину становништва Србије, што 
представља огроман утицај на целокупну нашу земљу у безбедносном, 
привредном, економском и другом погледу.

Тероризам се у Стратегији националне безбедности Републике Ср-
бије третира као „један од највећих ризика и претњи за глобалну, ре-
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гионалну и националну безбедност“. Међутим, безбедност Србије није 
у великој мери угрожена могућим терористичким актима са или преко 
одређених пловила која саобраћају европским Коридором 7. Постоји 
реална шанса да дође до терористичке акције на неком од врло значај-
них објеката на Дунаву и његовом сливу, као што су: две рафинерије 
нафте (у Новом Саду и Панчеву) и две хидроелектране (Ђердап I и II) 
на Дунаву. Последице тероризма на овим објектима биле би огромне по 
безбедност Србије, али и по остале државе у Дунавском региону, како 
због могуће материјалне штете, тако и због еколошких последица које 
могу бити изазване оваквим једним терористичким актом. Оно што је 
најважније јесте да је препознат овакав вид тероризма, да су надлеж-
не институције препознале овакве терористичке акције као могућност 
угрожавања безбедности, као и да је отпочела обука снага за адекватан 
одговор легитимних снага на евентуалне терористичке акције овог типа.

Дунав, са свим својим притокама, може да угрози безбедност Србије 
кроз поплаве. Иако је поплава елементарна непогода, заштита од попла-
ва законски је регулисана у Србији и осим што је фактичка нужност, она 
је и део прописаних обавеза и одговорности на свим нивоима. Одбрана 
од поплава је несумњиво од великог значаја за безбедност Србије, али 
поред активности државних органа, у превенцији и заштити од поплава 
мора се деловати на друштво у целини ради подизања друштвене све-
сти, како би се организовала успешна одбрана од катастрофалних по-
плава и смањиле последице поплава.

Нерешена граница између Србије и Хрватске на Дунаву представља из-
азов за безбедност Србије. Опште је мишљење да је овај безбедносни про-
блем све ближи међународној арбитражи, пошто заинтересоване стране ни 
након 13 година нису могле да изнађу обострано прихватљиво решење.

Доступност и квалитет извора слатке воде од есенцијалне је важ-
ности за безбедност Србије, јер нам је исправна вода потребна како 
за пиће, тако и за наводњавање, индустрију и туризам. Промена кли-
ме представља највећи проблем за све делове Европске уније и дирек-
тно утиче на управљање еколошким ризицима на Дунаву. Ако се овоме 
дода и значај очувања биодиверзитета, пејзажа и квалитета ваздуха и 
земљишта у околини Дунава, јер разнолики пејзажи са нетакнутим мо-
чварама и шумама могу ублажити ефекте климатских промена и могу да 
апсорбују загађење и отпад, онда је јасно да заштита животне средине у 
Дунавском региону јесте од великог значаја за безбедност Србије. 

На основу свега изнетог, може се закључити да европски Коридор 7 
или Дунавски коридор има велики утицај на безбедност Србије. Ако се 
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узму у обзир и остали безбедносни изазови, ризици и претње који су на-
ведени у Стратегији националне безбедности Републике Србије, изузев 
претње у виду противправног једностраног проглашења независности 
Косова, може се дати одговор на основно питање да европски Коридор 
7, са својим безбедносним проблемима, чини скоро половину од укуп-
них изазова, ризика и претњи безбедности Србије.
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Summary
Th e paper starts from the characteristics of the European Corridor 7 

through the geographical and demographic dimension, both in general and in 
the part relating to Serbia. Th e geographical and demographic dimensions of 
the Danube River and the Danube basin countries will be analyzed, from the 
aspect related to the security of the Republic of Serbia will also be analyzed. 
Th e aim of the paper is to point out the security problems (challenges, risks 
and threats) that arise or may arise in the near and far future by passing 
the European Corridor 7 through our country. In addition to the security 
problems defi ned by the National Security Strategy, the security problems 
identifi ed by the European Union Strategy for the Danube Region (synonym: 
European Corridor 7) were also analyzed.

Key words: security, security problems, Danube, European Union, corridor, 
Republic of Serbia
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ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВИМА

Сажетак: Безбедносне агенције и службе у модерном свету не могу 
бити ефикасне без одговарајућег образовања и обуке. Ово нарочито важи 
за полицију као централну институцију задужену за безбедност у сва-
кој земљи. Полиција је и као функција и као организација/институција 
старија од полицијског образовања и обуке. Када су друштва постала 
сложена, и сама полицијска функција је постала сложенија, а обављање 
полицијских задатака постало је захтевније и подразумевало је потребу 
поседовања одређеног корпуса знања, вештина и навика, а током време-
на и усвајање одређених вредности. У одговору на ове захтеве настали су 
различити облици полицијског образовања и обуке на различитим ниво-
има са различитим начинима организације, квалитета итд. Полицијска 
обука разликује се од једне до друге земље. Међутим, у модерним полиција-
ма њихови припадници данас не могу успешно обављати своје послове и 
задатке без одговарајућег образовања и/или обуке и ова тема дошла је у 
центар пажње модерних и ефективних полицијских организација.  

Kључне речи: безбедност, полиција, обука, образовање, police training, 
police education, police 
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УВОД

Када се посматра историјски и компаративно, полиција је (и као фун-
кација и као организација/институција) старија од полицијског обра-
зовања/обуке. Она је у почетку попуњавана припадницима који нису 
морали да испуњавају неке посебне услове, осим одређених психофи-
зичких предиспозиција и, могуће, елементарне писмености. Такође, они 
нису морали да пролазе пре ступања у службу кроз неки институцио-
нализовани облик обуке. Обука за обављање полицијских послова била 
је базирана на приницпу „учење радећи“ (learnig by doing) и на учењу из 
искуства старијих колега (Milosavljević, 1997).

Током развоја друштава која су постајала све сложенија, усложавала 
се и сама полицијска функција (проширење мандата или компетанције 
за све већи број полицијских послова), тако да је обављање полицијских 
послова такође постало све сложеније и захтевније, те је условљавало 
нужност поседовања или стицања одређеног корпуса знања, вештина и 
навика, а током времена и усвајање одређених вредности од значаја за 
коректно обављање полицијског посла. Поред тога, у полицијским ор-
ганизацијама развила се интерна подела рада, односно интерна специја-
лизација за обављање одређених међусобно повезаних полицијских 
послова, међу којима су посебно место имали превенција и сузбијање 
криминала. У одговору на ове захтеве, појавили су се различити обли-
ци полицијског образовања и обуке1 на различитим нивоима. И раније, 
али и данас полицијска обука се разликује од земље до земље.2 

Без обзира на бројне разлике оно што је заједничко за све модерне 
полиције јесте чињеница да њихови припадници данас не могу успешно 
обављати своје послове без стицања и сталног ажурирања и усаврша-
вања релевантних знања, вештина и навика. Ово је предуслов за про-
фесионализацију полиције, али такође и судбина сваке организације у 
модерном, изузетно динамичном друштвеном окружењу „друштва које 
учи“ (learning society) и у коме су практично сви појединци осуђени на 
доживотно учење (longlife learning).

Полицијско образовање и обука данас су у центру пажње модерних 
1    Под термином образовање мислимо на стицање специјалних теоријских знања и одређених 

практичних вештина које воде ка стицању формалне квалификације (дипломе), које траје неколико 
година, док под појмом образовање подразумевамо стицање специфичног полицијског знања и 
вештина које не води стицању формалне дипломе, а може укључити издавање посебних сертификата, 
које је у принципу знатно краће, усмерено је примарно ка учењу конкретних практичних вештина 
и по обиму знатно ужег специјализованог фонда теоријског знања (Milosavljević, 1997: 54). 

2    На пример, Уједињено Краљевство, земља са модерном и веома ефикасном полицијом која ужива 
велики углед у јавности, нема институцију задужену за полицијско образовање у ужем смислу, али 
има врхунски систем полицијске обуке.
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и ефективних полицијских организација. Формирање полицајца који 
се ефикасно бори против све бројнијих и озбиљнијих безбедносних 
претњи на почетку XXI века, и који при том мора да води рачуна о за-
штити људских права, рестриктивно користи полицијска овлашћења, 
рационално алоцира и користи фондове, познаје модерне информа-
ционо-комуникационе технологије, средства и методе модерног поли-
цијског рада – све то је незамисливо без веома развијеног система по-
лицијског образовања и обуке. Ова полазишта су, мање или више, иста 
за све модерне полицијске снаге/службе, мада се специфична решења 
разликују. С друге стране, као последица глобализације и све интензив-
није међудржавне и међународне полицијске сарадње јављају се такође 
и тенденције конвергенције различитих система, унификације настав-
них планова и програма, имплементације нових наставних метода које 
нису усмерене на наставнике и предаваче, већ на ученике/студенте и 
полазнике обуке, развој њихове креативности и независно креативно 
решавање проблема. У потрази за оптималном равнотежом између те-
оријских и практичних садржаја, полицијске образовне институције се 
отварају и повезују са институцијама цивилног школства, док разлика 
између образовања и обуке почиње да бледи. 

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАЦИОНАЛНИХ СИСТЕМА 
ПОЛИЦИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКЕ 

У оквиру истраживачког пројекта Образовање и обука професио-
налних припадника полиције сагледани су модели образовања поли-
ције у укупно девет земаља – пет развијених западних земаља (Шведска, 
Канада, Енглеска, Немачка и Француска) и четири земље у транзицији 
(Република Чешка, Словенија, Хрватска и Румунија).3 Наравно да овај 
преглед/избор никако не покрива све релевантне земље за посматрану 
тему. Он је био пре свега условљен (не)доступношћу адекватних извора 
информација. Услед тога он и нема аспирацију да буде свеобухватан и 
вредна искуства других земаља која недостају треба надокнадити и са-
гледати у наредним истраживањима.  

Такође, ниво и квалитет увида у системе појединих земаља значајно 
варира, што је такође делом условљено доступношћу извора. Међутим, 
упркос ограничености овог увида, могу се извући одређени закључци и 

3    Истраживање је урађено на основу прегледа литературе и студијских посета установама задуженим 
за полицијску обуку у Уједињеном Краљевству (CENTREX), Kраљевини Шведској (Swedish National 
Police Academy) и Румунији (Police Academy Alexander Ioan Cuza). Налази и закључци су засновани 
на свим овим импутима, а референце су наведене на крају текста. 
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оцене. Они могу бити корисни и могуће применљиви током даљег раз-
воја система образовања и обуке полиције у земљама Западног Балкана. 

Најзначајнији налази упоредних искустава у организацији и функ-
ционисању система полицијског образовања и обуке могу се сумирати 
као што следи.

Сваки покушај да се опише историја или актуелна ситуација у обла-
сти полицијског образовања и обуке на глобалном нивоу јесте у најмању 
руку проблематичан подухват са неизвесним исходом. Једина ствар која 
је неупитна јесте чињеница да улазак у полицијску организацију у сва-
кој од анализираних земаља, а и, сигурно је, у великој већини других, 
није могућ без неког облика полицијског образовања, односно обуке. 
То је неопходан предуслов да би појединац постао припадник „плавог 
братства“ (blue brotherhood).

Сваки покушај да се изврши класификација земаља с обзиром на 
врсту/облик полицијског образовања и обуке такође се суочава са оз-
биљним потешкоћама и препрекама. Поред саме различитости система 
појединих земаља, покушаји класификације суочавају се и са концепту-
алним непрецизностима и терминолошком неконзистентношћу.4

Међутим, могуће је разликовати системе у којима више и високе ни-
вое образовања у области полицијских наука и безбедности обезбеђују 
цивилни колеџи и универзитети који су изван полиције, и полицијске 
институције које организују само полицијску обуку која укључује пре 
свега практична знања и вештине. Ова оштра дистинкција између тео-
рије која „припада“ универзитетима и праксе за коју су задужене поли-
цијске организације јесте карактеристика Уједињеног Краљевства, као и 
земаља англосаксонске традиције.

За европске земље карактеристично је да је полицијска обука по-
степено еволуирала у полицијско образовање на различитим нивоима 
у институцијама лоцираним унутар или изван полицијских органи-
зација, али које су мање или више функционално повезане са поли-
цијским организацијама. 

Поред тога, у Европи постоје полицијске школе чије су активности на 
граници између образовања и обуке.5 Такође, међународне институције 
задужене за обуку полиције показују све већу отвореност за спољашњи 
систем и утицај цивилног друштва и његових образовних институција. 

Коначно, неопходно је нагласити да се повећава конвергенција из-
4   Tако се, на пример, термин „полицијска академија“ односи на полицијске курсеве (обуку), а некада 

и на образовање полицијских службеника на универзитетском нивоу. Нема јасне дистинкције 
термина школовање, образовање/едукација, обука/тренинг итд. 

5   На пример, у Немачкој и посебно Шведској где је Национална Полицијска Академија акредитовала 
програм да би добила академски степен.
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међу ових система у оквиру система универзитетског образовања, по-
свећује се повећана пажња практичним знањима и вештинама и поли-
цијска обука траје све дуже и укључује све већи фонд теоријског знања 
из различитих дисциплина. Услед овога, практично једина разлика, од-
носно критеријум за дистинкцију образовања и обуке јесте издавање 
формалне дипломе која је екстерно валидна (образовање) или интерно 
валидног сертификата (обука).

У исто време постојећа разноликост у системима полицијског об-
разовања и обуке представља препреку за интеграцију и међународну 
сарадњу, али такође и за пројекте и друге заједничке активности и уна-
пређење капацитета полицијских служби за борбу против организова-
ног криминала, тероризма, кријумчарења људи, насилног криминала 
итд. Активности Савета Европе и Европске уније у настојању да хармо-
низују полицијску обуку у Европи дале су мало резултата. Међутим, од 
ове идеје се не одустаје. Напротив, све се озбиљније разматрају разли-
чите иницијативе које се припремају ради хармонизације полицијског 
образовања и обуке у смислу садржаја, као и у организационом и функ-
ционалном смислу у земљама чланицама ЕУ, као и у земљама које су у 
процесу придруживања ЕУ. 

МОДЕРНИ ТРЕНДОВИ 
У ПОЛИЦИЈСКОМ ОБРАЗОВАЊУ И ОБУЦИ 

У тексту који следи нагласићемо најзначајније акценте и трендове у 
развоју система образовања и обуке полиције који су заједнички за не-
колико или за већину анализираних земаља.

• Упркос постојању велике организационе разноврсности поли-
цијских школских институција,6 већину њих карактерише флексибилна 
организација са перманентним и блиским везама између институција 
задужених за полицијско образовање и организационих јединица које 
управљају људским ресурсима у полицијској организацији са којима ко-
ординирају и хармонизују образовне профиле са радним профилима 
(пре свега кроз редефинисање програма и садржаја наставе и периодич-
не процене њихове релевантности) и воде политику уписа у полицијске 

6   Да ли ће постојати једна централна или неколико регионалних и локалних полицијских школа, 
да ли ће оне бити опште или специјализоване, уско полицијски оријентисане или са широким 
академским приступом, или ће сви ови елементи бити комбиновани зависи од много фактора као 
што су величина земље, политичко територијална организација, полицијски модел, историјско 
наслеђе и административне традиције, различити друштвено-политички утицаји итд.  
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школе у складу са кадровском политиком и реалним потребама поли-
цијских агенција. Организациона јединица задужена за људске ресур-
се у полицији укључена је у процес провере знања студената, односно 
полагање финалног испита, што је један од начина евалуације рада по-
лицијских школских институција. Поред тога, постоји стална веза из-
међу полицијских школа и оперативних полицијских јединица у орга-
низацији и имплементацији студентске праксе студената полицијских 
школа. Веза полицијских службеника са образовањем и обуком траје 
током целе каријере, будући да напредовање у полицијској каријери, 
укључујући и највише менаџерске позиције, подразумева похађање раз-
личитих облика професионалног оспособљавања и усавршавања, а сама 
обука је степенована и прилагођена оперативним и стратешким нивои-
ма руковођења. У неким случајевима (нпр. у Немачкој) утицај (пр)оце-
не током основне полицијске обуке има значајан утицај на целу каснију 
полицијску каријеру.  

• Чине се континуирани напори ка максималној стандардизацији и 
објективизацији свих елемената полицијског образовања и обуке (се-
лекција, организација, наставни садржаји и њихова реализација, сту-
денти/полазници, наставници, наставни методи и методи процене/ева-
луације итд.).

• Oтвореност за промену у смислу константне ревизије курикулума 
и методе његове реализације уз спремност да се исправе слабости и не-
достаци (способност за саморегулацију).

• Иако се на образовање пре гледа као на инвестицију која смањује бу-
дуће трошкове, води се рачуна о односу инвестираних средстава и оче-
киваних ефеката. Међутим, генерално, значајни фондови се алоцирају за 
полицијско образовање (за кадрове, опрему, модернизацију) и запослени 
у овој области уживају висок углед у полицијским структурама. 

• Селекција полазника полицијских школа веома се пажљиво разма-
тра, полазећи од тога да је управо она од круцијалног значаја за успешну 
едукацију и каснију полицијску каријеру. Са кандидатима се обављају 
детаљни интервјуи од стране посебно обучених испитивача. Такође је 
уобичајена пракса да се поред тестова способности спроводе и тесто-
ви знања. Пажња се придаје прецизном утврђивању преформанси које 
указују да ће кандидат бити успешан полицајац. У том циљу су све друге 
организационе припреме максимално поједностављене и кандидати су 
унапред упознати са свим детаљима који се односе на селекциону про-
цедуру и релевантним критеријумима за пријем у полицију. Тестирање 
у циљу унапређења перформанси спроводи се у једногодишњим или 
двогодишњим циклусима. Постоји проактивна потрага/кампања да би 
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се за полицију добили најбољи могући кандидати, при чему се користе 
штампани и електронски медији, посете школама, црквама, клубови-
ма у којима се млади људи окупљају и предочавају им се изазови поли-
цијског посла. Током процеса селекције важан фактор о коме се води 
рачуна јесте репрезентативност студената/полазника у односу на попу-
лацију у смислу пола, етничке и расне припадности, региона из којих 
долазе итд. Кандидати се прате и анализирају током студија да би се што 
адекватније касније распоредили у полицијској организацији на посло-
ве за које имају највише афинитета. Истовремено, обука или образо-
вање су елиминаторни у смислу одстрањивања неадекватних кандидата 
на самом почетку образовног процеса, полазећи од тога да ако је неко 
неким случајем и прошао селекционо сито, боље је и за кандидата и за 
полицију да се што пре то открије и такав кандидат одстрани из поли-
цијског образовног система. 

• Полицијско образовање у земљама у транзицији карактеришу де-
милитаризација, деидеологизација, професионализација и демократи-
зација. Напуштају се милитаристички тип полицијског образовања и 
обуке (и у смислу садржаја наставе и њихове реализације и у смислу 
начина живота и рада у полицијски школама). Такође се појављују и 
иницијални елементи тржишног начина размишљања (у смислу само-
сталног стицања сопствених прихода од стране полицијских институ-
ција задужених за образовање/обуку).

• Полицијска обука је често степенована (основна и напредна, 
специјалистичка и посебно прилагођена по захтеву наручиоца) и при-
лагођена потребама обављања специфичних послова/радних позиција у 
полицијским организацијама. 

• Нема униформности у смислу курикулума. Међутим, уочава се да 
полицијско образовање све више има мултидисциплинарни карактер са 
нагласком на јачању социјалних компетенција, комуникационих веш-
тина, познавање информационих технологија, менаџерске вештине и 
познавање страних језика. Чине се значајни напори да се обезбеди да 
садржај наставе (као и методи његове реализације) буду у функцији 
обављања специфичне врсте полицијских послова и задатака. У том 
смислу праве се посебни образовни кластери да одговарају специјали-
зацијама у полицији. Често, поред обавезних предмета, постоје и избор-
ни предмети/курсеви. Модуларни студијски програм омогућава флек-
сибилан одговор на развој научних области, нове теорије и промене 
практичних потреба, као и друштвене и технолошке промене. 

• Што се тиче методологије извођења наставе треба нагласити да 
нови концепти и разумевање наставног процеса постају доминантни, са 
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нагласком на очигледну наставу, студије случаја и студентске активно-
сти. Програм основне обуке је у већини случајева заснован на проблем-
ском учењу. Студије случаја (најчешће реалне, односно узете из праксе) 
користе се у проблемском учењу, са фокусом на криминалистичким ис-
трагама, одржавању јавног реда и мира, превенције криминала и поли-
ције у заједници. Од учесника се више не очекује да пасивно седе и при-
мају знање слушајући традиционалне лекције или предаваче, већ се од 
њих захтева активно учешће у процесу учења. Главни задатак инструк-
тора није да буду предавачи него фасилитатори који користе методе по-
пут проблемског учења (укључујући и сценарије), индивидуализовани 
инструкциони модули и истраживачки задаци су међу најефективнијим 
инструкторским методама. Пошто је примарни циљ стварање „мислећег 
полицајца“, супшина образовања и обуке није у томе да полазници па-
сивно меморишу гомилу чињеница, већ да науче где и како могу доћи 
до потребних података и информација (медији, библиотеке, интернет, 
статистички заводи итд.) које могу користити у креативном (нерутин-
ском) решавању специфичних задатака (радних проблема). У том циљу 
постоје мале групе полазника, интердисциплинарни курсеви, семинар-
ски радови и оралне презентације, метод играња улога у учењу интер-
персоналне комуникације, електронско учење итд. 

• Класични испити се замењују кoнтинуираним праћењем и оцењи-
вањем студената током године. Постоји неколико начина евалуације 
учења: решавање случајева, писање есеја, симулације и евалуација усме-
них одговора у групи.

• Студенти (полазници) од објекта постају субјект или центар на-
ставног процеса. У складу са таквом улогом они све више учествују у 
органима управе у школама. Њихово мишљење о свим проблемима који 
се односе на наставни процес све више се уважава, а њихови ставови се 
испитују и прикупљају на различите начине уз трагање за најпримере-
нијим облицима сталне комуникације.

• Посебну улогу у образовном процесу имају ментори у школама и су-
первизори (полицајци) у пракси (у полицијским агенцијама). Стога и јед-
ни и други пролазе посебну обуку како би могли обављати ове функције.

Постоје студенти са различитим статусом (редовни и ванредни) на 
универзитетским институцијама, при чему су студије дуже ако студен-
ти уче уз рад.

• Поред полицијске обуке, у неким институцијама посебна пажња се 
посвећује и ваннаставним aктивностима учесника (култура, спорт итд.).

• Да би се обезбедиле перманентне релације са (најбољом) праксом 
и, такође, да би се одржала континуирана релевантност стеченог знања 
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(употребна вредност), полицијске школе и полицијске оперативне једи-
нице нису раздвојене, већ су партнери који се заједно боре за будућност 
и стандарде полицијске професије. У том смислу, полицијске станице 
су живе лабораторије за студенте и њихову праксу, као и извор из кога 
се регрутују полицијски инструктори за полицијске школе. Постоји 
стална циркулација која спречава окоштавање: најбољи полицајци на-
кон припрема и обуке и педагогије, дидактике, психологије итд. постају 
полицијски инструктори који проводе неколико година у полицијским 
школама. Након тога се враћају у полицијску праксу на неколико година 
са могућношћу да поново буду инструктори. 

• Ангажовање наставног особља са других факултета доприноси пове-
зивању полицијских школа са цивилним образовним системом. У не-
ким случајевима те везе су тако чврсте да се ради о својеврсном амалгаму.

• Постоји тесна веза између истраживања и наставе. Полицијске 
школе постају све више и истраживачке, а не само образовне институ-
ције, будући да се само тако обезбеђује да се најновије знање директно 
имплементира у образовни процес. У том циљу размена знања са ис-
траживачима из научне заједнице остварује се кроз научне и експертске 
састанке, округле столове, конференције итд. Полицијске високошкол-
ске установе настоје да постану експертска и саветодавна тела за без-
бедносне проблеме, као и да учествују у властитим иницијативама или 
коментарима и критичким освртима на легислативни процес и да пар-
тиципирају у креирању концепцијских материјала (стратегија и сл.) у 
области безбедности.

• Цео наставни процес (садржај наставе и методи реализације) ка-
рактерише високи динамизам, будући да су и друштвено окружење и 
безбедносне претње и проблеми, па тиме и услови и методи обављања 
полицијских послова изузетно динамични и варијабилни. У том смислу, 
као апсолутни императив намеће се стално праћење како напретка у те-
орији, модерним технологијама, тако и у полицијској пракси. Истовре-
мено, ни полицијске школе ни појединци у њима немају приписани 
(стални) статус, већ се кроз механизме реакредитације присиљавају 
да константно евалуирају наставни процес, методе и радне резултате у 
циљу промене и самоусавршавања. 

• Посебна пажња се посвећује eтичкој димензији образовања и 
обуке. Поред знања и вештина, учесници би требало да усвоје (инте-
риоризују) систем вредности који је прописан етичким кодексом поли-
цијске организације.

• Полицијске школске институције све више размишљају о кoме-
цијализацији својих активности, било да се ради о обуци намењеној 
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неполицијском особљу (сектор приватне безбедности, велике компа-
није и системи) или о амбицији неке школске полицијске институције 
да постане регионална (или чак светска/глобална као штo је случај са 
Centrex-ом у Уједињеном Краљевству), референтни полицијски центар 
за обуку за полицијске организације из других земаља.

• У новије време полицијске школе су почеле да обучавају полицијске 
службенике за учешће у међународним полицијским мисијама.

• Посебна пажња се посвећује међународној сарадњи полицијских 
образовних институција кроз учествовање у међународним конферен-
цијама и семинарима, учешћем у заједничким међународним пројекти-
ма, кроз учешће у међународним организацијама, ангажовање визитинг 
професора из иностранства и обезбеђивање мобилности наставног 
особља и студената у складу са интенцијама Болоњске декларације.

• Полицијске школске установе су задужене за полицијске часопи-
се, односно објављивање стручно теоријских часописа као својеврсних 
трибина актуелних теоријских погледа и најбоље праксе. Није ретко и 
да су полицијски музеји и полицијске спортске асоцијације (центри) ло-
цирани у полицијским школама.

ЗАКЉУЧАК

Полицијско образовање и обука данас представљају веома важан 
сегмент коме полицијске организације посвећују значајну пажњу и за 
које алоцирају адекватне људске, материјалне и друге ресурсе. То је тако 
динамичан сегмент да су неки од налаза који су били валидни у време 
истраживања већ потпуно превазиђени или нешто модификовани.

Иако не постоји универзални модел, постоје, посебно у најразвије-
нијим земљама, значајне сличности у полицијском образовању и обуци, 
као и тенденције конвергенције, а све у циљу да се достигне идеалан мо-
дел који даје „комплетног полицајца“ спремног да обавља захтевне по-
лицијске послове у све сложенијем и променљивијем окружењу након 
завршетка полицијске школе.
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Summary
Security agencies and services in the modern world can not be eff ective 

without proper education and training. Th is is especially true for the police that 
is the central agency in charge of security in each country. Th e police, both 
as a function and organization/institution, is older than police training and 
education. When the societies became more complex, the police function itself 
became more and more complex and the conduct of police tasks became more 
demanding, conditioning the necessity of owning certain corpus of knowledge, 
skills and habits, and in time, and the adoption of appropriate values. In response 
to these requests, various forms of police education and training emerged on 
diff erent levels, and in variety way of organization, quality, etc. Trainings for 
policing vary from country to country. In the modern police, their members 
today can not successfully perform their jobs without proper education and/or 
training and this issue came in the center of attention of modern and eff ective 
police organizations. In the paper most interesting expiriences and tendentcies 
in police training and education are presented. 

Key words: security, training, education, police 
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СЕКСУАЛНО И РОДНО 
ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ 

У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА 

Сажетак: Сврха овог прегледног рада јесте да укаже на проблем сексу-
алног насиља у оружаним сукобима, које се често погрешно приказује као 
„женско питање“. Наиме, већина истраживања, званичних извештаја и 
академских публикација бави се углавном сексуалним насиљем учињеним 
над женама и девојчицама, док је насиље над мушкарцима и дечацима 
углавном искључено из дискурса о сексуалном и родно заснованом на-
сиљу. Разлози за то су многобројни, почевши од већ постојеће родне не-
равноправности у друштву и маргинализације жена, чињенице да суко-
би и насиље несразмерно погађају жене и девојчице, до тога да мушкарци 
због стигме, стида, али и страха да ће бити оптужени за хомосексуал-
ност, насиље које је учињено уопште и не пријављују. Стога се и највећи 
број међународно-правних инструмената бави управо заштитом жена 
и девојчица од сексуалног и родно заснованог насиља, пружањем адек-
ватне помоћи и репарације, док је заштита мушкараца и дечака, као и 
одговор институција транзиционе правде на ово насиље изостављено. 
Без намера да се критикује постојећи дискурс родне равноправности, 
односно сексуалног и родно заснованог насиља, као и да се преиспитују 
напори међународне заједнице у решавању овог проблема, овај рад има 
за циљ да прикаже да се жртве сексуалног насиља у оружаним сукобима 
не могу посматрати у контексту припадности одређеном полу и/или 
роду. Жртве сексуалног насиља у оружаним сукобима могу бити сви, без 
обзира на пол и/или род, стога и заштита жртава, адекватна помоћ и 
репарација мора бити доступнa свима. 

Кључне речи: родно засновано насиље, сексуално насиље, оружани сукоби
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УВОД

Према дефиницији Канцеларије високог комесара Уједињених на-
ција за људска права, родно засновано насиље подразумева било какво 
штетно деловање усмерено против појединца или група, због припад-
ности одређеном полу и/или роду. Родно засновано насиље обухвата 
сексуално насиље, али се не ограничава само на њему, насиље у породи-
ци, трговину људима, принудни брак, као и насилне праксе, попут гени-
талног сакаћења, које се често правдају обичајима и традицијом (United 
Nations Human Rights Offi  ce of the High Commissioner, 2014). Једна од 
форми родно заснованог насиља јесте и сексуално насиље у сукобима 
(confl ict-related sexual violence − CRSV), које се може користи као „метод 
ратовања у циљу понижења противника, подривања њиховог морала, 
терорисања и контролисања цивила, присилног исељења људи, као и 
утицаја на етничку равнотежу“ (United Nations Police Standardized best 
practices Toolkit on Gender Mainstreaming Policing in Peacekeeping, 2015: 
171). У Извештају генералног секретара УН о сексуалном насиљу у су-
кобима наводи се да се сексуално насиље у оружаним сукобима односи 
на насиље које је у директној или индиректној вези са сукобом и које 
обухвата силовање, сексуално ропство, принудну проституцију, при-
силну трудноћу, присилни абортус, присилну стерилизацију и друге 
форме насиља упоредиве тежине (Оffi  ce of the Special Representative of 
the Secretary-General on Sexual Violence in Confl ict, 2017: 3). Сматра се да 
се данас сексуално и родно засновано насиље користи као оружје рата, 
док су силовање, трговина људима, сексуално ропство, намерно ширење 
сексуално преносивих инфекција, укључујући и вирус ХИВ-а, саставни 
елементи савремених оружаних сукоба (United Nations, 2002: 2).

Истраживање Женевског центра за демократску контролу оружаних 
снага показало је да је сексуално насиље документовано у 51 земљи које 
су биле погођене оружаним сукобом у последњих 20 година (Bastic et al., 
2007). Према проценама УН током геноцида у Руанди 1994. године сило-
вано је између 100.000 и 250.000 жена. Више од 60.000 жена силовано је 
током грађанског рата у Сијера Леонеу (1991–2002), више од 40.000 у Ли-
берији (1989–2003) и најмање 200.000 у ДРК од 1989. године.2 Према по-
дацима организације за заштиту људских права Амнести интернешнал, 
организација Боко Харам је од почетка 2014. године отела најмање 2.000 
жена и девојчица, и многе од њих присиљене су на сексуално ропство 
(Amnesty International, 2015: 59). У Сирији, припадници тзв. исламске 

2  Видети више на: Background Information on Sexual Violence used as a Tool of War, http://www.un.org/
en/preventgenocide/rwanda/about/bgsexualviolence.shtml (приступљено 04. новембра 2017). 
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државе заробили су више од 3.000 жена и девојчица припадница етно-
религијске групе Јазиди, ради трговине људима и сексуалног ропствa.3

Већина истраживања и извештаја о сексуалном и родно заснова-
ном насиљу у оружаним сукобима ограничава се на насиље учињено 
над женама и девојчицама, док је насиље над мушкарцима и дечацима 
углавном искључено из дискурса о родној димензији оружаних сукоба 
(Carpenter, 2006). У свом раду Сивакумаран (Sivakumaran) наводи да је 
сексуално насиље над мушкарцима присутно у готово свим оружаним 
сукобима и да је почињено од стране свих снага (Sivakumaran, 2007), 
али да се, нажалост, „у извештајима о родно заснованом и сексуалном 
насиљу, мушкарци и дечаци спомињу само у фуснотама“ (Sivakumaran 
cited in Lejeune-Kaba and Dobbs, 2012). Неки од разлога зашто се мање 
пажње посвећује сексуалном насиљу над мушкарцима у оружаним су-
кобима јесу ти што се случајеви овог насиља углавном не пријављују 
због стида, страха, кривице, конфузије и стигме (Sivakumaran, 2007), 
али и чињеница да оружани сукоб, као и насиље, несразмерно погађа 
мушкарце и жене због већ постојеће родне неједнакости у друштву (Пе-
киншка декларација, 1995). 

Без обзира на наведене разлоге, мора се имати у виду да су жртве 
сексуалног и родно заснованог насиља у оружаним сукобима и жене и 
мушкарци, што ће на основу анализе садржаја релевантних публикација 
бити и приказано у овом раду. Уједно, у раду ће укратко бити приказани 
и инструменти заштите жртава сексуалног и родно заснованог насиља 
у оружаним сукобима, чијом се применом, нажалост, остварује спор 
напредак у решавању овог проблема. За потребе рада анализирана су 
званична документа и извештаји УН, невладиних организација која се 
баве питањима људских права, као и академска истраживања и радови 
публиковани у међународним часописима.

СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА

Сексуално и родно засновано насиље представља обележје готово 
свих оружаних сукоба. Познати су многобројни случајеви силовања то-
ком Другог светског рата, попут „масакра у Нанкингу“, у којем су јапан-
ски војници силовали између 20.000 и 80.000 кинеских девојака и жена, 
пре него што су их погубили (Wood, 2004: 4). Потом случајеви масовних 

3  Видети више на: http://interactive.unwomen.org/multimedia/infostory/justicenow/en/index.html 
(приступљено 04. новембра 2017). 
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силовања која су учинили војници Црвене армије, силовања и мучења у 
нацистичким логорима, али и формирање војних бордела са тзв. „женама 
за утеху“.4 Међутим, у статутима Међународног војног суда у Нирнбергу, 
као и Међународног војног суда за Далеки исток са седиштем у Токију, 
који су основани за суђење особама које су учиниле ратне злочине током 
Другог светског рата, нису препознати злочини сексуалног насиља. 

Како се у периоду након Другог светског рата значајно променила 
природа ратовања, променио се и однос међународне заједнице према 
сексуалном и родно заснованом насиљу. Стога су ови злочини први 
пут дефинисани у Статуту Међународног суда за бившу Југославију 
1993. године. У складу са чланом 5 Статута који се односи на злочине 
против човечности, Међународни суд је надлежан да, између осталог, 
гони особе одговорне за дела силовања када су учињена у оружаном су-
кобу, било међународног било унутрашњег карактера (Ažurirani Satut 
Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, 2009: čl. 5). Међуна-
родни суд за бившу Југославију први је кривични суд који је изрекао 
осуђујуће пресуде за силовање као вид мучења и за сексуално поробља-
вање као злочин против човечности, а од почетка рада суда (закључно 
са 2016. годином) 78 лица од укупно 161 или 48% оптужених се између 
осталог теретило за сексуално насиље.5 Силовање као злочин против 
човечности, ратни злочин, али и акт геноцида препознат је и у стату-
тима Међународног кривичног суда за Руанду (1994), Специјалног суда 
за Сијера Леоне (2002), Специјалног суда за ратне злочине у Камбоџи 
(Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 2001), као и у Рим-
ском статуту (2002). Међународни кривични суд за Руанду уједно је и 
први суд који је 1998. године у случају Akayesu донео пресуду за сило-
вање као злочин геноцида.6

Иако се сексуално и родно засновано насиље у највећој мери по-
везује са женама и девојчицама, жртве овог насиља могу бити и муш-
карци и дечаци. Анализирајући сексуално засновано насиље над муш-
карцима и дечацима у оружаним сукобима, Карпентер (Carpenter) се 
критички осврће на истраживања из области људске безбедности која 
се првенствено фокусирају на насиље над женама. Он истиче да су и 
мушкарци често жртве сексуалног насиља, укључујући силовање, гени-
тално сакаћење, или су пак приморани да врше ово насиље над други-
ма (Carpenter, 2006). Према писању Хелене Кареирас (Helena Carreiras) 

4  Током Другог светског рата више од 200.000 жена из источне и југоисточне Азије било је заточено 
и присиљено да пружа сексуалне услуге јапанским војницима. 

5  Више на: http://www.icty.org/bcs/u-fokusu/zlo%C4%8Dini-seksualnog-nasilja/u-brojkama 
6  Више на: http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/pdf/AKAYESU%20-%20JUDGEMENT.pdf 
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мушкарци и дечаци су нарочито угрожени када су у притвору/логору 
или су присилно регрутовани од стране наоружаних група, и често не 
пријављују насиље због страха и стигматизације (Carreiras, 2013: 18). 

Расел (Russell) наводи да је сексуално насиље над мушкарцима и де-
чацима, укључујући силовање, сексуално мучење, генитално сакаћење, 
сексуално понижавање, сексуално ропство, присилни инцест и при-
силно силовање, пријављено у 25 земаља које су у последњој деценији 
искусиле оружани сукоб (Russell, 2007). Током 2010. године спроведено 
је истраживање које је обухватило интервјуе са мушкарцима жртвама 
сексуалног насиља у Демократској Републици Конго (ДРК), са циљем 
да утврдe мотиве и последице сексуалног насиља над мушкарцима, као 
и могућност пружања адекватне заштите жртвама сексуалног насиља. 
Као најчешћи мотиви издвојили су се понижавање и демаскулиниза-
ција: „они силују мушкарце да би нас понизили, показују да имају моћ да 
заробе сваког и све, униште мушкост и нашу културу, разоре породи-
це, покажу мушкарцима да су слаби и да немају моћ да заштите себе и 
своје породице“; „било је пет мушкараца и сва петорица су ме силовала. 
Сматрали су ме својом женом... морао сам да перем њихову одећу, бри-
нем о њиховој деци, силовали су ме сваки дан“ (Christian, M., Safari, O., 
Ramazani, P., Burnham, G. & Glass, N., 2011: 235−236). 

Последице сексуалног насиља су многобројне, од физичких повреда, 
полно преносивих болести, до посттрауматског стресног поремећаја. 
Међутим, сексуално насиље над мушкарцима ретко се пријављује, нај-
чешће због стигматизације, страха, конфузије. У појединим државама, 
попут Јужног Судана, хомосексуалност се сматра поремећајем, а сексу-
ални односи између два мушкарца кривичним делом. Стога жртве не 
пријављују насиље из страха да не буду оптужени за хомосексуалност 
(Amnesty International, 2017: 41).

Са друге стране, Ана-Марија (Anne-Marie) сматра да је доказано да, 
иако мушкарци могу бити жртве сексуалног насиља током сукоба, ово 
насиље „првенствено и несразмерно погађа жене, посебно када оно до-
стиже ниво геноцида, злочина против човечности и ратних злочина“ 
(De Brouwer, 2005: 26). Сматра се да је искуство жена и девојчица у ору-
жаним сукобима повезано са њиховим положајем у друштву, што је и 
наглашено у члану 135 Пекиншке декларације и Платформе за акцију 
(1995): „иако целе заједнице трпе последице оружаног сукоба и терориз-
ма, жене и девојчице су посебно погођене због свог статуса у друштву и 
свог пола“. У декларацији се истиче и да: „стране у сукобу често силују 
жене без кажњавања, понекад се користећи систематским силовањем 
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као тактиком ратовања и тероризма. Последице насиља над женама и 
кршења људских права жена у таквим ситуацијама доживљавају жене 
свих старосних доби, које трпе измештање, губљење дома и имовине, 
губитак или недобровољни нестанак блиских сродника, сиромаштво 
и одвајање и распадање породице; постају жртве дела убиства, теро-
ризма, мучења, сексуалног ропства, силовања, сексуалног злостављања 
и присилне трудноће у ситуацијама оружаних сукоба, посебно као по-
следица политике етничког чишћења и других облика насиља. Ово се 
комбинује са доживотним социјалним, економским и психолошким тра-
уматским искуством оружаног сукоба и стране окупације или стране 
доминације“ (Пекиншка декларација, 1995: чл. 135).

У извештају УН „Жене, мир и безбедност“ наводи се да се на жене и 
девојке често гледа као на носиоце културног идентитета, те на тај начин 
оне постају главне мете у оружаним сукобима (United Nations, 2002: 2). 
Многобројне су последице које ово насиље оставља, почевши од губитка 
живота, самоубистава, уништеног физичког и репродуктивног здравља, 
психолошких траума, нежељене трудноће, социјално-економских после-
дица, до стигматизације, изолације и одбацивања од стране породице и 
друштва (Nobel Women’s Initiative, 2011). Једно од истраживања које је 
спроведено у ДРК 2003. године, и које је обухватило интервјуе са 492 жене 
и девојчице жртве силовања, показало је да се у већини случајева сило-
вање дешава на јавним местима у присуству сведока и да је праћено му-
чењем: „узели су флашу воде која је стајала поред мене, ставили је у моју 
вагину и наредили ми да седнем. Један од њих ме је свом тежином гурао ка 
доле... крварила сам јер је моја вагина у потпуности била уништена...“ 
(Omanyondo Ohambe et al., 2005: 34). Неретко, случајеви злостављања зав-
ршавају се и убиствима: „... моја ћерка је одбила наредбу да скине одећу. 
Зато су јој рекли да бира између силовања и смрти. Изабрала је смрт. По-
чели су да је муче, секу груди, уши, а онда су потпуно распорили њен сто-
мак... Убрзо, моја ћерка је издахнула... Била сам беспомоћна, нисам могла 
да је заштитим. Од тада, нисам у могућности било шта да урадим, још 
увек сам под екстремном траумом“ (Omanyondo Ohambe et al., 2005: 35).

У Извештају генералног секретара УН о сексуалном насиљу повеза-
ним са сукобима за 2016. годину наводи се да је сексуално насиље у 2016. 
години пријављено у 19 земаља широм Африке, Азије, Европе и Јужне 
Америке (Оffi  ce of the Special Representative of the Secretary-General on 
Sexual Violence in Confl ict, 2017). Само у ДРК је током 2016. године Фон-
ду УН за становништво пријављено 2.593 случаја родно заснованог и 
сексуалног насиља, док је још 514 случајева овог насиља документова-
но од стране мисије УН у Конгу (United Nations Organisation Stabilisation 
Mission in the DRC) (Оffi  ce of the Special Representative of the Secretary-
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General on Sexual Violence in Confl ict, 2017: 16), што је и разлог због чега 
се ДРК често назива „светском престоницом силовања“, „срцем таме“ и 
местом у коме је теже бити жена него војник (FIDIH, 2013).

Имајући у виду распрострањеност сексуалног насиља и чињеницу да 
се оно и даље користи као оружје рата, на нивоу међународне заједнице 
учињени су многобројни напори да се ово насиље оконча и жртвама на-
сиља пружи адекватна помоћ и заштита. Међутим, како је у академском 
дискурсу и дискурсу родне равноправности питање сексуалног и родно 
заснованог насиља углавном поистовећено са насиљем учињеним над 
женама и девојчицама, тако се и већина међународно-правних инстру-
мената односи на заштиту жена и девојчица.

ЗАШТИТА ЖРТАВА СЕКСУАЛНОГ И РОДНО 
ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА

Луис наводи да постојеће међународно право не успева да спречи и 
адекватно одговори на злочине сексуалног насиља учињеним над муш-
карцима у оружаним сукобима (Lewis, 2009: 47). Са друге стране, он на-
глашава да су одређеним документима бар обухваћени дечаци, будући 
да се ова документа односе на заштиту жена и деце у оружаним суко-
бима. Први од таквих докумената јесте Декларација о заштити жена и 
деце у случају ванредног стања и оружаног сукоба, коју је 1974. године 
усвојила Генерална скупштина УН. Овом декларацијом је наглашено да 
је неопходно предузети све мере којима би се спречили прогон, мучење, 
кажњавање, деградирање и насиље, нарочито жена и деце (Declaration 
on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Confl ict, 
1974: арт. 4). Потом је Генерална скупштина УН 1993. године усвојила 
Декларацију о елиминацији насиља над женама, у којој је истакнуто да 
су „жене у ситуацијама оружаног сукоба посебно осетљиве на насиље“ 
(UN General Assembly A/RES/48/104, 1993), док је на Четвртој светској 
конференцији о женама одржаној у Пекингу 1995. године усвојена Пе-
киншка декларација и Платформа за акцију која посебно регулише пи-
тање насиља над женама у оружаном сукобу. 

Наведене декларације и конвенције поставиле су темеље за усвајање 
Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 – Жене, мир и 
безбедност, којом се позивају „све стране у оружаном сукобу да пре-
дузму посебне мере за заштиту жена и девојчица од родно заснованог 
насиља, нарочито силовања и других облика сексуалног злостављања, 
као и свих осталих облика насиља у ситуацијама оружаног сукоба“ (UN 
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Security Council S/RES/1325, 2000: арт. 10). Потреба заштите жена и деце, 
и посебно жена и девојчица у оружаним сукобима, али и постконфликт-
ним ситуацијама, истакнута је доношењем резолуција које се ослањају 
на УН Резолуцију 1325, као што су резолуције 1820 (2008), 1888 (2009), 
1889 (2009), 1960 (2010) и 2106 (2013). 

Резолуција Савета безбедности УН 1820 фокусира се на сексуално 
насиље у конфликтним и постконфликтним ситуацијама. То је прва ре-
золуција која сексуално насиље у оружаним сукобима препознаје као 
ратну тактику која може угрозити успостављање међународног мира и 
безбедности. Ова резолуција наглашава значај превенције сексуалног 
насиља над женама, као и значај кажњавања учинитеља ових злочина, 
који се могу сматрати ратним злочином, злочином против човечности, 
али и актом геноцида (UN Security Council S/RES/1820, 2008). Након ове 
резолуције усвојена је Резолуција 1888 која за основни циљ има зашти-
ту жена и девојчица од сексуалног насиља у оружаним сукобима (UN 
Security Council S/RES/1888, 2009).

Следећа резолуција Савета безбедности јесте Резолуција 1889 чији је 
фокус на заштити жена и девојчица у постконфликтним ситуацијама. 
Овом резолуцијом апелује се на државе чланице, међународне и регио-
налне организације да предузму додатне мере за унапређење и повећање 
учешћа жена у свим фазама мировних процеса, посебно у решавању 
сукоба, постконфликтном планирању и изградњи мира (UN Security 
Council S/RES/1889, 2009). Међутим, спор напредак у решавању питања 
сексуалног насиља у оружаним сукобима, посебно над женама и децом, 
довео је до усвајања Резолуције 1960, којом се настоји обезбедити систем 
одговорности странама у оружаном сукобу за које постоји веродостојна 
сумња да су учиниле или су одговорне за дела силовања или других об-
лика сексуалног насиља (UN Security Council S/RES/1960, 2010). 

Због спорог напретка у имплементацији важних аспеката Резолуције 
1960, усвојена је Резолуција 2106 којом се позива на ефикасније кораке 
у реаговању на случајеве сексуалног насиља, процесуирању виновника, 
што би знатно допринело одржавању међународног мира и безбедности. 
Значај ове резолуције огледа се и у томе што је ово прва резолуција Савета 
безбедности у којој се констатује да сексуално насиље у оружаном сукобу 
и постконфликтној ситуацији, иако се првенствено односи на жене и де-
војке, такође утиче и на мушкарце и дечаке, као и на оне који су посредно 
трауматизовани као присилни сведоци сексуалног насиља над члановима 
породице. Резолуција 2106 скреће пажњу на значај свеобухватног присту-
па транзиционој правди у оружаном сукобу и постконфликтним ситуа-
цијама и наглашава захтев за политичком вољом и одговорности власти, 
како би се спречили и процесуирали сексуални злочини учињени како у 
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оружаном сукобу, тако и у постконфликтној ситуацији, али и отклонили 
узроци овог насиља (UN Security Council S/RES/2106, 2013). 

Као одговор на сексуално и родно засновано насиље у оружаним 
сукобима, УН су покренуле и многобројне акције, попут Акције про-
тив сексуалног насиља у оружаним сукобима (UN Action Against Sexual 
Violence in Confl ict), која обједињује рад 13 ентитета система УН са 
циљем окончања овог насиља.7 Али, нажалост, и поред постојања вели-
ког броја правних докумената и акција међународне заједнице у циљу 
елиминације и спречавања сексуалног и родно заснованог насиља, оно 
је још увек присутно у готово свим сукобима, а жртве се и даље суо-
чавају са стигмом и маргинализацијом, као и немогућношћу приступа 
институцијама које пружају помоћ и адекватном репарацијом (Amnesty 
International, 2017; FIDIH, 2013; Kapur, Mudell, 2016; Rubio-Marín, 2012). 

Иако су на нивоу међународне заједнице учињени значајни кораци ка 
решавању овог проблема, попут усвајања Декларације из Најробија о пра-
ву жена и девојчица на правну заштиту и репарацију (2007), којом се на-
глашава да је „репарација саставни део процеса који помаже друштвима да 
се опораве од оружаног сукоба и којом се настоји осигурати да се историја 
неће поновити“ (Nairobi Declaration on women’s and girls’ right to a remedy 
and reparation, 2007: 2), као и усвајања смерница генералног секретара УН 
о репарацији за сексуалне злочине у вези са оружаним сукобом (United 
Nations, 2014), у многим постконфликтним друштвима репарација још 
увек није постала део агенде транзиционе правде. Многе земље нису спро-
веле адекватне реформе којима би се спречила политика некажњавања 
злочина, а жртве немају адекватан приступ правди. Тако се, на пример, у 
извештају о Конгу наводи да жртве морају да сносе трошкове судских про-
цеса, па чак и када желе да добију потврду о индигенцији како би смањиле 
судске трошкове, морају да је плате између 25 и 50 америчких долара. У 
земљи где више од 67% становништва живи са мање од 2 америчка долара 
на дан, плаћење оволиких сума готово је немогуће (FIDIH, 2013). 

Уједно, као што је то нагласио Луис, већина међународно-правних 
инструмената заштите жртава сексуалног насиља односи се на заштиту 
жена и девојчица, док је насиље над мушкарцима често изузето из кон-
текста сексуалног и родно заснованог насиља. Сматра се да заједнице 
и организације нису спремне да се суоче и баве мушкарцима жртвама 
сексуалног насиља, јер ово насиље подрива идеале друштвене конструк-
ције маскулинитета (Christian, M. et al., 2011). Стога мушкарцима жрт-
вама сексуалног насиља у оружаним сукобима недостаје приступ про-
грамима репродуктивног здравља и правне заштите. Они су као жртве 

7  Више на: http://www.peacewomen.org/resource/un-action-against-sexual-violence-confl ict
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често изостављени из дискурса сексуалног и родно заснованог насиља 
(Carpenter, 2006; Lewis, 2009), па самим тим изостаје и одговор институ-
ција на ово насиље (Kapur, Mudell, 2016).

ЗАКЉУЧАК

Сексуално и родно засновано насиље једно је од обележја оружаних 
сукоба и све више се користи као оружје ратовања. Иако се сексуално 
насиље дешавало у свим сукобима, тек са променом природе ратовања 
у периоду након Другог светског рата дошло је и до промене односа 
међународне заједнице према овом проблему. Тако су по први пут зло-
чини сексуалног насиља у оружаним сукобима дефинисани статути-
ма међународних и специјалних судова за бившу Југославију, Руанду, 
Камбоџу и Сијера Леоне, а донете су и прве пресуде за силовање као зло-
чин против човечности и злочин геноцида. Уједињене нације покренуле 
су многобројне акције и иницијативе, а Савет безбедности УН усвојио 
је низ резолуција којима настоји да спречи ово насиље, заштити жртве 
и омогући им приступ правди. Међутим, када се говори о сексуалном и 
родно заснованом насиљу, оно се често поистовећује са „женским пи-
тањем“, односно сматра се да су жртве овог насиља искључиво жене и 
девојчице. Мушкарци и дечаци жртве сексуалног насиља углавном су ис-
кључени из дискурса родне димензије оружаних сукоба. Разлози за то су 
многобројни, почевши од већ постојеће родне неравноправности и мар-
гинализације жена и чињенице да сукоби и насиље несразмерно погађају 
жене и девојчице, до тога да мушкарци због стигме, стида, али и страха 
да ће бити оптужени за хомосексуалност, насиље које је учињено уопште 
и не пријављују. Стога се и највећи број међународно-правних инстру-
мената бави управо заштитом жена и девојчица од сексуалног и родно 
заснованог насиља, пружањем адекватне помоћи и репарације. У пракси 
је, нажалост, примена ових инструмената спора. Жртве се суочавају са 
стигмом и маргинализацијом, одбацивањем од породице и друштва, мно-
гобројним здравственим и психолошким проблемима. У многим држава-
ма нису спроведене адекватне реформе којима би се спречила политика 
некажњавања злочина, а жртве немају приступ правди. Уједно, заштита 
мушкараца и дечака жртава сексуалног насиља у сукобима изостаје, као 
и одговор институција транзиционе правде на ово насиље. Стога се може 
закључити да пред међународном заједницом стоје многобројни изазови 
у погледу елиминације сексуалног и родно заснованог насиља у оружа-
ним сукобима, адекватне заштите жртава без обзира на пол и/или род, 
као и остваривања подједнаког приступа правди за све жртве. 
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SEXUAL AND GENDER 
BASED VIOLENCE (SGBV) 

IN ARMED CONFLICTS

Vanja Rokvić, Аssociate professor
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Summary
Th e purpose of this review paper is to point out the problem of confl ict-

related sexual violence, which is oft en misrepresented as a „women issue“. 
Namely, most surveys, offi  cial reports and academic publications deal 
exclusively with sexual violence committed against women and girls, while 
violence against men and boys is largely excluded from the discourse on sexual 
anf gender-based violence. Th e reasons for this are many, starting from the 
already existing gender inequality and marginalization of women in society 
and the fact that confl icts and violence disproportionately aff ect women 
and girls, to the fact that men because of stigma and fear being accused for 
homosexual activity, do not report violence. Th erefore, the largest numbers of 
international legal instruments deal with the protection of women and girls 
from sexual and gender-based violence, providing adequate assistance and 
reparation, while the protection of men and boys, as well as the response of 
transitional justice institutions to this violence, are oft en omitted. Without 
intent to criticize the existing discourse on gender equality, or sexual and 
gender-based violence, as well as to re-examine the eff orts of the international 
community in tackling this problem, this paper aims to show that victims of 
sexual violence in armed confl icts can not be viewed in the context belonging 
to a particular gender. Victims of sexual violence in armed confl icts may 
be all, regardless of gender, therefore protection of victims, assistance and 
reparations should be available for all. 

Key words: gender/based violence, sexual violence, armed confl ict, confl ict-
related violence 
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ПОСЛОВНО-ОБАВЕШТАЈНИ РАД 
УСМЕРЕН НА КОНКУРЕНТНОСТ

Сажетак: Пословно-обавештајни рад (Business Intelligence − BI) пред-
ставља скуп знања, вештина, техника и метода за прикупљање, сређи-
вање, анализу и дисеминацију информација које служе као подршка у про-
цесу доношења пословних одлука. С друге стране, пословно-обавештајни 
рад усмерен на конкурентност (Competitive Intelligence − CI) представља 
све оне недржавне обавештајне послове који се састоје из систематског 
прикупљања, одабира и анализе података из различитих извора, као и 
њихово тумачење. Стога ћемо у раду да се бавимо настанком и развојем 
првих интелектуалних осврта на област пословно-обавештајног рада 
усмереног на конкурентност, кључним разликама између појма BI и CI, 
најбитнијим одређењима пословно-обавештајног рада усмереног на кон-
курентност, типологијама ове врсте пословно-обавештајног рада која 
је препозната у научној и стручној литератури, затим техникама и 
методама које су карактеристичне за ову врсту пословно-обавештај-
ног рада у условима развијених информационих и комуникационих тех-
нологија и, на крају, прегледом врста услуга које се односе на пословно-о-
бавештајни рад усмерен на конкурентност, са акцентом на интернет 
порталима који ове услуге пружају на основу отворених (јавно доступ-
них) извора података.

Кључне речи: пословно-обавештајни рад, Business Intelligence, Com-
petitive Intelligence, конкурентност, отворени извори података
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„Знање има вредност, обавештајна информација моћ.“
Rothberg & Erickson, 2005

УВОД

Обавештајни рад традиционално се везује за област националне без-
бедности, с којом је овај појам нераскидиво повезан и данас. У том смис-
лу, обавештајни рад, или прецизније intelligence, односи се на неколико 
различитих појмова – обавештајни рад, обавештајни процес, обавеш-
тајну информацију, обавештајну анализу и обавештајну службу. Стога 
данас постоји на десетине различитих одређења овог појма, у зависно-
сти од тога на који аспект се мисли. На пример, Ворнер (Michael Warner) 
за обавештајни рад каже да не постоји његово општеприхваћено од-
ређење, те да се он одређује изнова сваки пут кад други аутор то покуша 
да учини (Warner, 2002). Он закључује да се ретко кад једно одређење 
гради на неком од претходно датих и поставља питање: „Без јасне идеје о 
томе шта обавештајни рад (intelligence) јесте, како ћемо развити теорију 
која га објашњава?“ (2002: 15). Оно што је нама за разумевање модерног 
појма „пословни обавештајни рад“ битно јесте да се од почетка усмери-
мо на intelligence у смислу обавештајне информације, те ћемо пружити 
преглед неколико најбитнијих одређења овог појма у том контексту.

Шерман Кент (Sherman Kent) је још 1949. године написао да су „оба-
вештајне информације знање које (наши) високопозиционирани цивили и 
официри треба да поседују због очувања националног добростања“ (Kent, 
1966: vii). Након њега је Волтерс (Vernon Walters) нагласио да су у питању 
„информације, не нужно јавно доступне, о снагама, ресурсима, капаците-
тима и намерама других држава које могу да утичу на (наше) животе и си-
гурност наших грађана“ (Walters, 1978: 621). На крају, Киркпатрик (Lyman 
B. Kirkpatrick Jr.) каже да су то „знање и предвиђање за којим државе трагају 
како би одговориле на спољне претње и заштитиле своје виталне интересе, 
а посебно добростање својих грађана“ (Kirkpatrick, 1997: 365).

С друге стране појам конкурентност (competetiveness) има два главна 
значења, у зависности од тога да ли је субјекат конкурентности држава 
или компанија. У питању је појам који је развијен у наукама менаџмен-
та и њиме се описује привредна моћ једне државе, али и положај ком-
паније (или компанија) и њен утицај на тржишту међу конкурентима. 
Процес глобализације један је од најзаслужнијих за повећан значај кон-
курентности у 21. веку, посебно у корпоративном домену, те су ком-



131Пословно-обавештајни рад усмерен на конкурентност

паније практично стално у обавези да улазе у трку с конкурентима на 
тржишту, било да је то тржиште локално, регионално или међународ-
но. Најкраће, конкурентност подразумева правовремен и економичан 
развој и/или производњу добара и/или услуга која испуњавају захтеве 
тржишта и потребе клијената/корисника.

Међутим, за разумевање значаја обавештајног рада за конкурентност 
у смислу положаја компанија на тржишту или тржиштима морамо да 
стекнемо увид у различите аспекте конкурентности у савременим усло-
вима. Оно на шта компаније данас усмеравају један део својих ресурса 
јесте управо стално унапређење конкурентности кроз следеће елементе: 
праћење убрзаног технолошког развоја и одржавање технолошког вођ-
ства, унапређење постојећих производа и услуга, развој и производња 
иновативних производа, употреба и прилагођавање на нове производе, 
услуге и технологије, привлачење и задржавање висококвалитетног ка-
дра у области технике и технологије, тачну процену захтева тржишта за 
новим производима и услугама итд. (NEC Group, 2017).

Као што се може видети из овог списка захтева, на начин сличан ономе 
у области националне безбедности, знање засновано на информацијама 
представља изузетно битан ресурс и у пословном окружењу, што је од по-
себног значаја, имајући у виду степен развоја информационих и комуни-
кационих технологија с почетка 21. века. Односно, „правилно тржишно 
позиционирање и развој корпоративних стратегија незамисливи су без 
разматрања информација које се односе на конкуренцију, како на акту-
елну тако и на потенцијалну“ (Gračanin, Kalač, Jovanović, 2015: 25). Орга-
низације данас користе обавештајни рад како би се упоредиле са другим 
организацијама, али и да би идентификовале ризике и могућности на тр-
жишту, као и провериле своје стратегије у односу на реакцију тржишта. 
Ово компанијама омогућава да доносе адекватно информисане одлуке.

Значај обавештајног рада у пословању данас је више него очигледан. 
Према појединим ауторима, постоји група чинилаца који нам указују на 
то због чега је у данашњим околностима овај значај толико изражен. На 
пример, Нелке (Margareta Nelke) и Хакансон (Charlotte Håkansson) наво-
де девет фактора који од савременог пословања захтевају повећана ула-
гања у пословно-обавештајни рад: глобализацију, индивидуализацију, 
конкуренцију, комплексност, потражњу за знањем, развој информацио-
них и комуникационих технологија, претње, кризе и заједнички поглед 
(Håkansson, Nelke, 2016). Поједини аутори у први план стављају развој 
информационих и комуникационих технологија, пре свега интернета, 
као главног покретача пословно-обавештајног рада (Cook, Cook, 2000). 
У том погледу, у даљем тексту ће бити покривени најбитнији аспекти 
пословно-обавештајног рада усмереног на конкурентност.
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НАСТАНАК И РАЗВОЈ ПОСЛОВНО-ОБАВЕШТАЈНОГ 
РАДА УСМЕРЕНОГ НА КОНКУРЕНТНОСТ

Вест (Chris West) истиче да прикупљање информација о конкурен-
цији постоји практично откад постоји и трговина, односно да су ком-
паније од самог почетка прикупљале одређене информације о својим 
конкурентима, у најгорем случају да би добиле неку нову идеју како да 
се пробију на тржишту. Због тога он разликује тај „интуитивни“ процес 
од онога што се назива пословно-обавештајним радом усмереним на 
конкурентност, за који каже да је „формално успостављена активност“ 
(West, 2001: 25). Зато што је у питању релативно млада како практична 
тако и научна дисциплина, појаву и развој пословно-обавештајног рада 
усмереног на конкурентност није тешко лоцирати у досад објављеној 
стручној литератури. Један од индикатора и добар пример научне уте-
мељености ове области јесте часопис Th e Journal of Competitive Intelligence 
and Management, који је 2003. године покренуло Удружење професиона-
лаца за стратегијски пословно-обавештајни рад и пословно-обавештај-
ни рад усмерен на конкурентност (Strategic and Competitive Intelligence 
Professionals − SCIP). Наравно, литературу у овој области могуће је пра-
тити уназад до 1970-их година, кад је у области маркетинга и менаџмен-
та ова тема актуелизована.

Мајкл Портер (Michael E. Porter) сматра се утемељивачем ове обла-
сти, захваљујући књизи „Конкурентна стратегија: технике за анализу 
индустрије и конкурената“ (Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 
Industries and Competitors) коју је објавио 1980. године.2 У њој је пред-
стављена структурална анализа индустрија, као и оквир за анализу 
конкуренције. Након њега, Фулд (Leonard Fuld) је 1985. године објавио 
књигу „Конкурентски обавештајни рад“ (Competitor’s Intelligence).3 Међу-
тим, тек је након радова Флејшера (Craig Fleisher) и Бенсузанове (Babette 
Bensoussan) дошло до помака у развоју техника и метода обавештајно-по-
словног рада усмереног на конкуренцију. У њиховој књизи „Стратегијска 
анализа и анализа конкуренције“ (Strategic and Competitive Analysis, 2002), 
ови аутори пружили су широк спектар техника које се користе у анализи 
пословних и података о конкуренцији, као што су анализа индустрије, 
анализа конкурената, модели за темпоралну анализу итд. Циљ ове књиге 
био је да се пословним аналитичарима и доносиоцима пословних одлука 

2  Портер је након ње објавио још неколико књига битних за разумевање области пословно-
обавештајног рада усмереног на конкуренцију (Competitive Advantage, 1985; Competition in Global 
Industries, 1986; On Competition, 1998). Видети: Porter, 1998.

3  Видети: Fuld, 1994.
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помогне да дођу до адекватних и релевантних закључака о тржишту на 
основу ограничене доступности правих података.4 У међувремену, вели-
ки број аутора из ове области објавио је књиге са прегледима и предлози-
ма употребе разноврсних техника и метода за CI, у зависности од нивоа 
на ком се спроводи ова врста пословно-обавештајног рада (Murphy, 2005; 
David, 2011; Calof et al., 2015; Goria, 2017).

До институционализације пословно-обавештајног рада усмереног 
на конкурентност као конкретне и формално успостављене функције 
и активности дошло је почетком 1980-их година, углавном у великим 
америчким компанијама, а до њихове експанзије након што су Бенџа-
мин Гилад (Benjamin Gilad) и Тамар Гилад (Tamar Gilad) објавили књи-
гу „Пословно-обавештајни систем“ 1988. године.5 У њој су ови аутори 
развили и предложили први организациони модел CI као корпоративне 
функције. У погледу CI као формалне активности, Вест је пружио пре-
глед развоја овог процеса у свакој великој компанији, тако што препо-
знаје три фазе: 1) свест о конкурентима, 2) осетљивост на конкуренте 
и 3) промишљање о конкурентима (West, 2001: 25−27), и дао је пресек 
кључних карактеристика за сваку од ових фаза (табела 1). На сличан 
начин, Хол (Chriss Hall) и Бенсузанова препознају „еволуционе фазе CI” 
где издвајају пет фаза: рудиментарну, несистематску, ad hoc, напредну и 
врхунску (Hall, Bensoussan, 2007).

Конкуренција Прикупљање 
података Примене Организација Системи за 

управљање CI

Свест Неформално Знатижеља Не постоји Не постоје

Осетљивост Неформално/ 
формално Имитација

Службеник 
за маркетинг 
менаџмент 
информације

Систем за 
маркетинг 
информације

Промишљање Формално Антиципирање

Менаџер за 
пословно-
обавештајни 
рад усмерен на 
конкурентност

Ручни или 
аутоматизовани 
CI системи

Табела 1. Три фазе развоја конкурентности (West, 2001: 27)

4  У следећој књизи, Business and Competitive Analysis, исти аутори разрадили су ове технике и методе. 
Видети: Fleisher, Besounssan, 2007.

5  Gilad, B., Gilad, T. (1988). Th e Business Intelligence System. New York: American Management Association.
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Од позитивних примера увођења посебних организационих целина 
које се баве пословно-обавештајним радом усмереним на конкурент-
ност, може се издвојити компанија Motorola, чији директор је 1983. го-
дине успоставио формалне групе за CI које су биле интегрални део тела 
за доношење одлука на самом врху компаније (управног одбора).6 Ову 
групу водио је бивши обавештајни аналитичар CIA и члан Националног 
обавештајног савета САД, а у самој групи било је још пет бивших при-
падника обавештајних агенција Сједињених Држава. Овај пример убрзо 
су следиле и друге велике компаније, као што су Exxon Mobil, Procter & 
Gamble, Johnson & Johnson (CI Radar, 2017).

Процењује се да је до 1998. године преко 80% компанија са годишњим 
приходима преко 10 милијарди америчких долара имало организоване 
интерне обавештајне структуре, док су се компаније средње величине 
које немају могућности за формирање интерних обавештајних тимо-
ва окренуле ангажовању спољних пружалаца ових услуга, као што су 
консултанти и специјализоване компаније. Чак су у том периоду и мале 
компаније почеле да прикупљају и анализирају што могу више инфор-
мација, на основу сазнања доступних са локалних тржишта и од ди-
ректних конкурената (CI Radar, 2017).

ПОЈАМ И ВРСТЕ ПОСЛОВНО-ОБАВЕШТАЈНОГ РАДА 
УСМЕРЕНОГ НА КОНКУРЕНТНОСТ

На почетку је веома битно направити разлику између два појма који 
се често користе као синоними. У питању су пословно-обавештајни рад 
(Business Intelligence − BI) и пословно-обавештајни рад усмерен на кон-
курентност (Competitive Intelligence − CI). Према Тарверу, „пословно-о-
бавештајни рад усмерен на конкурентност јесте процес разумевања 
индустрије у којој компанија функционише, као и конкурената у тој 
индустрији, како би компанија могла да доноси боље пословне одлуке, 
док се пословно-обавештајни рад односи на алате, софтвер и системе 
који имају кључну улогу у процесу стратегијског планирања компаније“ 
(Tarver, 2015). Поједини аутори сматрају и да је пословно-обавештајни 
рад усмерен на конкурентност део пословно-обавештајног рада, однос-
но да је у питању делатност која је по садржају ужа од онога што се обич-
но назива Business Intelligence.

6  О значају позиције сектора за CI у компанијама више у: Rodenberg, 2007.
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Поред овога, често се пословно-обавештајни рад усмерен на кон-
курентност поистовећује с појмом анализе конкуренције, међутим, 
CI превазилази уобичајену анализу конкурената јер захвата целокуп-
но тржишно окружење и све субјекте од интереса за то тржиште, а то 
су поред конкурената и добављачи, корисници услуга и/или клијенти, 
нове технологије, тржишни индикатори и други макроекономски пока-
затељи итд. Практично, „… CI можемо описати као системски процес 
који укључује прикупљање и анализу информација о променама у по-
словном окружењу, те трансформацију тих информација у стратешко 
знање погодно за доношење одлука“ (Brezovnjački, 2011). 

Најједноставније речено, пословно-обавештајни рад усмерен на 
конкурентност (CI) обухвата различите активности „утврђивања, при-
купљања, анализе и дистрибуције обавештајних информација о произ-
водима, клијентима, конкуренцији или било којим другим аспектима 
пословног окружења који су потребни за подршку директорима и ме-
наџерима у стратегијском доношењу одлука за одређену организацију“ 
(Turban et al., 2016: 257).7 То значи да је CI „разумевање и учење о томе 
шта се догађа у пословном окружењу како би се повећала конкурент-
ност“ (Entrepreneur, 2014). Према неким ауторима, „CI подразумева 
употребу јавно доступних извора како би се развили подаци о конку-
рентности, конкуренцији и тржишном окружењу. CI затим кроз анали-
зу трансформише ове податке у обавештајне информације“ (McGonagle, 
Vella, 2012: 9)8.

Оно што се често наглашава кад је у питању CI, то су следеће кључне 
тачке овог концепта: „1) у питању је морално прихватљива и легална по-
словна пракса, за разлику од индустријске шпијунаже која је противза-
конита; 2) фокус је стављен на пословно окружење; 3) постоји процес 
који обухвата прикупљање података, њихово претварање у послов-
но-обавештајне информације и њихову употребу у процесу доношења 
пословних одлука“ (McGonagle, Vella, 2003: 184).9 Ротбергова (Helen N. 
Rothberg) и Ериксон (G. Scott Erickson) наглашавају да је CI „проналажење 

7  Појам CI често се пореди са анализом усмереном на конкуренцију, с тим да CI обухвата много више 
од саме анализе јер циљ CI је да компанија/корпорација буде конкурентнија у односу на целокупно 
пословно окружење и заинтересоване стране (стејкхолдере).

8  Аутори наглашавају да под јавно доступним изворима података подразумевају све информације које 
се легално и етички исправно могу препознати, лоцирати и којима се на исти начин може приступити.

9  Међу професионалцима у овој области постоји став да, уколико прикупљени обавештајни подаци нису 
употребљиви или се из њих не може покренути одређена активност, онда то нису пословни обавештајни 
подаци, тј. информације. Овакав однос према резултатима обавештајног рада највероватније је преузет 
из државних обавештајних агенција. У овом смислу, драгоцена су искуства људи који су претходно 
радили као обавештајни аналитичари у области националне безбедности, због увида које имају у 
стратегијску обавештајну анализу. За добар пример ове праксе видети: Waters, 2010.
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онога што вам треба кроз употребу онога што знате“ (Liebowitz, 2006: 
20). У том смислу, они кажу да је компанија на правом путу да створи 
конкурентни капитал ако може да одговори на следећа три питања: 1) 
Да ли знате све што треба да знате пре доношења стратегијске одлуке? 2) 
Да ли знате где да пронађете то што треба да знате? 3) Да ли знате шта да 
радите са информацијама кад их пронађете? (Liebowitz, 2006: 21).

Пословно-обавештајни рад усмерен на конкурентност може се по-
сматрати и као процес, и у том смислу постоји неколико сличности са 
обавештајним процесом (обавештајним циклусом) који је карактери-
стичан за националну безбедност. У том смислу, CI обухвата одабир 
података, односно приоритетизацију потребних информација, претра-
живање релевантних информација, њихову обраду, адекватно комуни-
цирање са доносиоцима пословних одлука, верификацију информација, 
анализу и интерпретацију, и на крају извештавање (Hall, Bensoussan, 
2007: 21). Резултат овог процеса су, наравно, обавештајне информације 
које треба да испуне претходно наведене критеријуме.

Сумирајући најчешће цитирана одређења пословно-обавештајног 
рада усмереног на конкурентност, Прањић (2011) даје опште или све-
обухватно одређење овог појма на следећи начин:

У питању је „1) непрекидни процес праћења и анализе ситуација у 
појединим индустријама или на тржишту, 2) кроз јавно доступне изворе 
и етички исправне и легалне технике, 3) које се користе за препознавање 
тренутне и потенцијалне конкуренције (али такође и других спољних 
чинилаца који могу да утичу на пословање), 4) како би се разумело како 
њихове садашње, будуће, најављене и ненајављене активности могу да 
утичу на нашу компанију, 5) са циљем дефинисања одговора и 6) у сврху 
осигурања тренутне конкурентске позиције или будуће конкурентске 
предности“ (Pranjić, 2011: 278).

Као и код обавештајног рада у области националне безбедности, и код 
CI у пракси и стручној литератури постоје поделе ове делатности на раз-
личите врсте/типове у зависности од коришћеног критеријума. Слично 
као код врста обавештајних служби, према подели коју су дали Мекго-
нагл и Вела (McGonagle & Vella, 2003), пословно-обавештајни рад усме-
рен на конкурентност јавља се у активној и пасивној форми. Прва група, 
активни CI је оно што се најчешће и назива пословно-обавештајним ра-
дом усмереним на конкурентност, а који „обухвата развој обавештајног 
рада о свим аспектима пословања и конкурентског окружења“ (2003: 
1). Овде је битно нагласити да је активни CI усмерен на прикупљање и 
анализу података како би се пружиле конкретне обавештајне информа-
ције, што се суштински не разликује од класичног обавештајног рада у 
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области националне безбедности, с тим да „активни CI припрема једи-
ница за пословно-обавештајни рад усмерен на конкурентност, како би 
га користио интерни корпоративни клијент, екстерни консултант или 
истраживачка компанија“ (2003: 1). Насупрот активном CI, пасивни, 
односно одбрамбени CI представља „процес заштите компаније од CI 
напора конкурентских компанија“ (2003: 1). Пословно-обавештајни рад 
усмерен на конкурентност може се поделити и у зависности од верти-
калне и хоризонталне структуре компаније у којој се спроводи. Тако, CI 
може да буде тржишно оријентисан обавештајни рад, као и фокусиран 
на технологије, али и на правне аспекте пословања (Hall, Bensoussan, 
2007: 23). Поред тога, као у обавештајном раду у области националне 
безбедности, CI може да буде тактички и стратегијски обавештајни рад, 
у зависности од тога да ли су циљеви који су постављени пред посло-
вање краткорочни или дугорочни.

Поред ових подела, CI у смислу информација могу да буду примар-
не и секундарне (Hall, Bensoussan, 2007). Као и код обавештајног рада 
у области националне безбедности, примарне информације су оне које 
су добијене из директног контакта са извором информација (од конку-
ренције, преко тржишта и сл.), док су секундарне оне које се добијају 
посредно, преко различитих електронских извора као што су онлајн 
базе података, портали вести итд. О тим изворима података биће речи у 
наредном делу текста.

УСЛУГЕ ПОСЛОВНО−ОБАВЕШТАЈНОГ РАДА 
УСМЕРЕНОГ НА КОНКУРЕНТНОСТ

Поред пословно-обавештајног рада усмереног на конкурентност 
који је у великом броју компанија саставни део унутрашње организаци-
оне структуре у виду сектора или посебних организационих јединица, 
постоје и компаније које из различитих разлога ангажују спољне актере 
који ће CI да ураде уместо њих. Стога је данас веома честа појава специја-
лизованих агенција које пружају ове услуге компанијама (outsourcing). 
Као што је већ напоменуто, мале и средње компаније, посебно у фазама 
развоја у којима изградња конкурентности није професионализована, 
ангажују спољне експерте који им пружају различите врсте CI као услу-
гу. Међутим, за компаније које су у раној фази испитивања потенцијал-
ног тржишта, ризика, конкуренције и слично, често је од великог зна-
чаја постојање услуга и/или информација које није потребно користити 
на уобичајен начин.
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Верује се да око 90% информација о активностима конкуренције може 
да се нађе у јавно доступним изворима, као што су различите публика-
ције, дневна штампа, интервјуи, презентације, учешћа на сајмовима, из-
ложбама итд. (Pranjić, 2011: 278). Међутим, имајући у виду огромну коли-
чину ових података који су данас јавно доступни, од компаније се очекује 
да зарад праћења тржишта и посебно конкуренције треба да развије 
своје секторе који су адекватно технички и кадровски оспособљени за то. 
Управо из разлога практичне природе, посебно место у области услуга CI 
заузимају специјализовани интернет портали који пружају информације 
о конкуренцији, јавним и приватним компанијама, стању на тржишту и 
сл. Међу најпознатије у овој области спада Ден и Бредстрит Хувер онлајн 
(D&B Hoover’s Online)10 база података која за надокнаду пружа детаљ-
не информације о преко 18.000 јавних и приватних компанија, а поред 
тога омогућава бесплатни увид у базе података о конкурентима, праћење 
стања на берзама, почетним јавним понудама итд.

Компанија ТомасНет (Th omasNet)11 пружа податке о хиљадама ком-
панија у многобројним индустријама. Садржи основне информације и 
линкове ка преко пола милиона произвођача, дистрибутера и компанија 
које пружају услуге у Северној Америци, у преко 68.000 категорија про-
извода и услуга. Такође омогућава дубљи увид у податке о добављачима 
и њиховим производима, услугама и капацитетима компанија, а пружа 
и информације о оперативним и финансијским ризицима. Поред тога, 
ТомасНет кориснику даје могућност претраге ових компанија у односу 
на сертификацију квалитета, локацију, спецификације и сл.

Таламус (Th alamus)12 садржи податке о компанијама које се баве огла-
шавањем, укључујући капацитете за партнерства, контакт податке, до-
кумента, спецификације, податке о умрежавању, рецензије итд. Подаци 
су организовани у неколико категорија: према врсти оглашавања, врсти 
компаније, начину наплате и према држави. На крају, посебно битан он-
лајн ресурс јесте Фулдов Обавештајни интернет индекс (Fuld Company’s 
Internet Intelligence Index),13 инвентар преко 600 интернет презентација 
које садрже информације од макроекономских података до појединач-
них патената и информација са берзи.

Портали који пружају овакве услуге битни су из више разлога, јер је 
њихова употребна вредност од посебног значаја за мале компаније које 
тек треба да се позиционирају на тржишту. Значајни су пре свега због 
чињенице да омогућавају увид у реално стање на тржишту у односу на 
10  Доступно на: http://www.dnb.com/, http://www.hoovers.com/
11  Доступно на: https://www.thomasnet.com/
12  Доступно на: http://www.thalamus.co/
13  Доступно на: http://insights.fuld.com/internet-intelligence-index-fuld-and-company
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главне и специфичне области, индустрије итд., што може да буде добра 
основа за претходно упознавање са тржиштима, односно својеврсно 
„извиђање“ стања и могућности за покретање конкретног пословања. 
Такође, уколико је у питању компанија која већ послује на тржишту, 
подаци који се нуде на поменутим порталима могу да послуже као ге-
нерални показатељи трендова и потенцијалних ризика с којим се по-
словање може суочити, на основу чега компаније могу без претходних 
улагања да се усмере на процену конкретних ризика с којима би могле 
да се суоче у будућности.

ЗАКЉУЧАК

Обавештајни рад већ деценијама није професија ексклузивно на-
мењена држави и једној од њених најбитнијих функција, националној 
безбедности, односно службама безбедности. Компаније, а посебно 
велике корпорације чија пословања превазилазе националне границе 
(па и националне буџете појединих држава), због непредвидивости тр-
жишта и нарастајуће конкуренције, безбедности придају велику пажњу. 
Област безбедносног менаџмента и корпоративне безбедности стога је 
и развијена у великим компанијама, којима су сектори безбедности јед-
на од најважнијих организационих целина. Главни циљ постојања по-
словно-обавештајног рада усмереног на конкурентност у компанијама 
јесте да пружи подршку управљачким структурама у процесу доношења 
пословних одлука, како би те одлуке биле квалитетније и тиме утицале 
на повећање конкурентности компаније на тржишту.

Иако је деловало да ће индустријска шпијунажа постати стандард 
у области пословања, околности с краја 20. и почетка 21. века које су 
човечанству скратиле време за комуникацију и размену информација 
умногоме су утицале на прилагођавање не само система националне 
безбедности већ и безбедности у приватном сектору. Тако је у обавеш-
тајним агенцијама широм света интернет полако постао један од глав-
них извора података за производњу обавештајних информација, тако-
званих обавештајних информација заснованих на отвореним изворима 
података (Open-Source Intelligence − OSINT), а овај неизбежни тренд 
проширио се и на област пословања. О значају јавно доступних и често 
бесплатних база података у овој области најбоље говори огромни број 
интернет портала са информацијама о различитим аспектима тржишта 
и могућностима за пословање.
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Summary
Business Intelligence (BI) includes knowledge, skills, techniques, and 

methods aimed at collection, organization, analysis, and dissemination of 
information for support in the process of business decision-making. On 
the other hand, Competitive Intelligence (CI) covers all those non-state 
intelligence that covers systematic collection, selection, and analysis of data 
from various sources, and their interpretation. In this paper, we will try to 
deal with occurrence and development of the fi rst intellectual views about the 
Competitive Intelligence, key diff erences between Business Intelligence and 
Competitive Intelligence, the most important defi nitions of the CI, typologies 
of this sort of intelligence work recognized in scientifi c and professional 
literature, techniques and methods specifi c to this kind of intelligence in the 
context of information and communication technologies of today, and with 
the review of types of services related to Competitive Intelligence, with the 
focus on the Internet portals which provide this kind of service based on 
open-source data collected from publicly available sources.

Key words: intelligence, Business Intelligence, Competitive Intelligence, 
competition, open sources
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА 
НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА 

У ТЕОРИЈСКИМ ПОСТАВКАМА РЕАЛИЗМА

Сажетак: Предмет овог прегледног рада јесте начин концептуализа-
ције националног интереса у теоријским поставкама реализма. Прегле-
дом литературе створени су услови за увид у главне налазе досадашњих 
истраживања о појму национални интерес истакнутих реалиста – 
Ханса Моргентауа, Рејмона Арона и Кенета Волца. Сходно томе, су-
мирање обима и начина тематизације националног интереса у делима 
реалиста представљају циљеве овог рада. Детаљним прегледом постојећег 
научног фонда утврђено је да обим тематизације овог појма домини-
ра код представника реалистичке школе. Ипак, међу теоретичарима 
не постоји јединствена дефиниција око које постоји консензус, изузев 
оне да национални интерес представља и средство политичке акције и 
средство политичке анализе. Међу реалистима постоје изразита нес-
лагања, како при одређењу садржаја појма, тако и око његове функције. 
За Моргентауа у средишту националног интереса јесте моћ, Рејмон 
Арон га своди на задовољство, док Волц размишља о безбедности, однос-
но опстанку. У закључним разматрањима истакнуто је да је национал-
ни интерес категорија коју је тешко прецизно одредити, имајући у виду 
његову комплексност и различитост у теоријским промишљањима ис-
такнутих теоретичара.

Кључне речи: национални интерес, реализам, Ханс Моргентау, Реј-
мон Арон, Кенет Волц
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УВОД

Иако је национални интерес предмет научне тематизације од 30-их 
година прошлог века, идеје о овом концепту су много старије. Наиме, 
у литератури неретко наилазимо на историјска утемељења појма наци-
онални интерес. Позивајући се на Тукидида, Макијавелија или пак пе-
риод владавине кардинала Ришељеа, бројни аутори наглашавају његово 
интелектуално порекло. Имплицирајући важност националног интере-
са за државу, као и за оправдање политичко-безбедносног деловања др-
жаве (владара), појам национални интерес се углавном доводио у везу 
са „државним разлогом“ (raison d’état). Воља владара оличена кроз др-
жавну власт и закон, нарочито присутна у XVI и XVII веку, представља-
ла је персонификацију државе. Све оно што је монарх желео и радио, 
следствено је било у интересу државе (Винсент, 2008). Тако Кенет Волц 
(Kenneth Waltz) исцрпним објашњавањем реалполитике наводи основне 
елементе ове врсте политичког деловања. У том смислу, Волц истиче да 
су то „интереси владара, а затим и интереси држава који представљају 
извор акције“. Даље, Волц наставља да „од Макијавелија до данас, ин-
терес и нужност, као и фраза која их обухвата − raison d’état, остали су 
кључни концепти реалполитике“ (2008: 129). Слично износи и Џозеф 
Франкел (Joseph Frankel), када каже да су „воља владара“, „интерес дина-
стије“ и „raison d’état“ представљали претечу савременог схватања наци-
оналног интереса (1970: 20).

Велики број теоретичара (Clinton, 1944; Morgenthau, 1952; Wolfers, 
1962; Rosenau, 1968; Милетић, 1978; Нај, 2004; Burchill, 2005) у разуме-
вању националног интереса као предмета политичке анализе позива се 
на учење Чарлса Бирда (Charles Beard), америчког историчара, који је 
увидео широку употребу концепта националног интереса у политич-
ком јавном дискурсу САД и истицао неопходност његовог изучавања. У 
књизи „Идеја националног интереса“ (Th e Idea of National Interest, 1934) 
Бирд проучава како се национални интерес као средство политичке 
акције мењао и користио у америчкој спољној политици. Његов рад је 
очигледно утицао на многе ауторе с обзиром на то да велики број њих у 
тематизовању концепта националног интереса безрезервно црпи нала-
зе овог хроничара америчке спољне политике.

Управо се у литератури неретко уочава да се приликом објашњавања 
националног интереса користи шира полемика о његовом настанку и 
развоју. С једне стране, овакав историјски увид може послужити ње-
говом бољем разумевању, док са друге може представљати додатно оп-
терећење и ограниченост, знајући да су историјски налази о „почетку“ 
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углавном контроверзне садржине, тешко доказиве претпоставке или 
пак пука здраворазумска извођења. Иако не можемо оспорити радове 
Тукидида, Хобса и Ришељеа који су имали велики утицај на реалисте 
као „креаторе“ овог концепта, неопходна је свеобухватна анализа кон-
цепта националног интереса. Андрија Милетић такође истиче колико је 
заиста тешко одредити порекло овог концепта јер, како каже, „аутори 
не дају никакве прецизне податке, које би било могуће проверити или 
се на њих без резерве ослонити“ (1978: 261). Стога исцрпни покушаји 
утврђивања претече појма национални интерес нису отклонили потеш-
коће при његовом одређењу. Напротив, оне су и данас присутне.

Но, и поред његове свеприсутности, како у теоријском, тако и у по-
литичком смислу, међу теоретичарима студија безбедности не постоји 
усаглашеност око одређења националног интереса. Неодређеност и не-
конзистентност једног од средишњих појмова студија безбедности не 
произилази само из тумачења теоретичара различитих теоријских при-
ступа. Његова „неухватљивост“ почива на ставу да национални интерес 
није апсолутна категорија и нема јединствено значење, већ се разликује од 
државе до државе (Даниловић, 2008: 557, према: Јовић, 2013: 249).

Циљ овог прегледног рада јестте да се прикаже начин и обим темати-
зације појма национални интерес од стране најпознатијих реалиста који 
су писали о овом појму, те се стога квалификовали као најрепрезентатив-
нији представници овог правца. Овде се пре свега мисли на радове Ханса 
Моргентауа (Hans Morgenthau), Рејмона Арона (Raymond Aron) и Кенета 
Волца. Нису сви реалисти појам национални интерес сматрали важним, 
а камоли најзначајнијим појмом. Радови других теоретичара, као што су 
Едвард Х. Кар (Edward H. Carr), Џон Миршајмер (John Mearsheimer), Сти-
вен Волт (Stephen Walt) и Рандал Швелер (Randal Schweller), изостављени 
су. Аргумент који оправдава овакво опредељење јесте што ови последњи 
у својим радови нису аналитички обрађивали овај појам нити су поку-
шавали да га одреде. Стиче се утисак да се у њиховим радовима о овом 
појму пише као о некој подразумевајућој и неспорној категорији. Са друге 
стране, основни критеријум за одабир теоријског правца – реализма јесте 
што национални интерес представља један од кључних појмова катего-
ријалног апарата теоријских поставки реализма.
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ПОЧЕЦИ НАУЧНОГ ПРОБЛЕМАТИЗОВАЊА 
НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА

Углавном доминантан у реалполитичком концепту, појам национал-
ни интерес заокупио је пажњу бројних теоретичара. Једноставније ре-
чено, пре него што је постао предмет политичке анализе, овај појам је 
дуго био присутан у политичкој пракси (Милетић, 1978). Ослањајући се 
на учења Џејмса Розенауа (James Rossenau), да се концепт националног 
интереса користи као средство политичке акције, али и као средство по-
литичке анализе (1968), можемо претпоставити дијапазон његове упо-
требе – пре свега у погледу политичке акције. 

Како је национални интерес био централно место реалиста, али и 
доносилаца политичких одлука у хладноратовском периоду, Америчка 
академија политичких и друштвених наука (American Academy of Political 
and Social Science) 1952. године организовала је дводневну научну кон-
ференцију управо о овом појму. Један од учесника, Ханс Моргентау, 
нагласио је значај конференције истичући да је тај дводневни састанак 
показао колико је заправо појам национални интерес важан за спољну 
политику САД (Morgenthau, 1952: 1).

Контекст у којем је почело да се дебатује о овом појму веома је спец-
ифичан. Наиме, у делу „Ханс Моргентау и национални интерес“ Корне-
лија Навари (Cornelia Navari) објашњава како је професор Моргентау 
након свог текста из 1949. године Th e Primacy of the National Interest по-
зван од стране Џорџа Кенана да учествује у консултацијама око дефи-
нисања спољне политике САД према Совјетском Савезу (Navari, 2016: 
47−49). Основна идеја њеног рада јесте истраживање начина на који је 
Моргентау своја размишљања презентовао америчкој публици и доно-
сиоцима одлука. Свакако, Моргентау није први који је писао о нацио-
налном интересу, али је његов рад имао највећи утицај на даљи развој 
концепта у оквиру реалистичке парадигме студија безбедности. Аме-
рички историчар Чарлс Бирд 1934. године објављује рад „Идеја нацио-
налног интереса“ с циљем да скрене пажњу јавности, али и академским 
круговима о пречестој употреби овог појма од стране доносилаца одлу-
ка. Бирдов рад може потврдити поменуту идеју Розенауа да је концепт 
првенствено био присутан у политичкој пракси, пре него што је заиста 
постао предмет научне тематизације.
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НАУЧНА ТЕМАТИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА 
–  РЕАЛИСТИЧКА ПЕРСПЕКТИВА

Ханс Моргентау сматра се утемељивачем појма национални интерес 
у теоријским поставкама реализма. У свом капиталном делу из 1948. 
године „Политика међу нацијама: борба за моћ и мир“ (Politics Among 
Nations: Th e Struggle for Power and Peace) он не помиње концепт наци-
оналног интереса, док се са допуњеним издањем из 1952. године овај 
„недостатак“ надомешћује. Међутим, Моргентауов допринос одређењу 
националног интереса почиње објављивањем чланка „Друга велика 
дебата: национални интерес САД“ (Another Great Debate: Th e National 
Interest of the United States). Проучавајући односе међу државама, овај 
класични реалиста појам национални интерес посматра пре свега у кон-
тексту моћи (1952). 

Без обзира на теоријско становиште којем припадају, у одређењу на-
ционалног интереса код Моргентауа и Волца постоје извесне разлике. 
Тако је за Волца остваривање националног интереса усмерено на без-
бедност, односно опстанак државе (2008). Утемељивач теорије међуна-
родне политике Кенет Волц расправу о националном интересу илустра-
тивно представља, правећи паралелу између државе и предузећа (2008: 
148). На овом примеру, Волц илуструје идеју приоритетног интереса др-
жаве – неупитног опстанка. Међутим, у чланцима „Примат национал-
ног интереса“ (Th e Primacy of the National Interest, 1949) и „Главне побуде 
америчке спољне политике: национални интерес насупрот моралне ап-
стракције“ (Th e Mainsprings of American Foreign Policy: Th e National Interest 
vs. Moral Abstractions, 1950) Моргентау национални интерес доводи у 
везу са моралним принципима спољне политике, износећи закључак да 
„између два концепта спољне политике, националног интереса и морал-
них принципа, нема компромиса... тако да приликом доношења одлука, 
државници морају изабрати један или други пут као ултимативни стан-
дард одлучивања“ (1949: 212). 

Померајући тежиште у посматрању националног интереса на објек-
тивну сферу (независно од опажања), Александар Џорџ и Роберт Кохејн 
идентификују три национална интереса – физички опстанак, аутоно-
мију и економско благостање или, како их они поједностављено нази-
вају – „живот, слободу и имовину“ (Geogre and Keohane, 1980).

Ако пак национални интерес представимо као круцијалну вредност 
коју државе у међународним односима неупитно остварују, сасвим је 
релевантно Содерманово поређење националног интереса са „нацио-
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налним егоизмом“ (Soderman, 1977: 123). За Џозефа Фреанкела (Joseph 
Frankel), национални интерес је „нејасан“ (vague) појам (Frankel, 1970: 
15). Франкел је дистинктивно промишљао о националном интересу, де-
лећи га на две врсте – објективне и субјективне. Објективни интере-
си су они који су постојани – географија, историја, окружење, ресурси, 
величина популације и они не зависе од државника. О субјективним 
националним интересима одлучују владајуће елите. Ова категорија 
подразумева идеологију, веру, класу и идентитет. Како зависе од вла-
дајућих елита, они су подложни интерпретацији и променама (Frankel, 
1970: 15−17). Овакво одређење, мада доста конкретније, не разликује се 
од Моргентауовог одређења према коме се национални интерес састоји из 
два дела – један који је логичан и у том смислу нужан, и други који је про-
менљив и одређен околностима (1952: 972).

Када је у питању постхладноратовско реалистичко промишљање о 
националном интересу, Стивен Волт и Џон Миршајмер не посвећују ве-
лику пажњу овом концепту. Једини осврт на национални интерес као 
средство политичке акције уочавамо у њиховом заједничком делу „Из-
раелски лоби и америчка спољна политика“ (Israel Lobby and U.S. foreign 
policy). О националном интересу Миршајмер и Волт говоре пре свега из 
позиције спољне политике САД, док се садржај појма не преиспитује, 
већ се посматра као већ дефинисана вредност која представља смерни-
цу спољне политике (2006: 30−37).

О потешкоћама одређивања националног интереса као средства 
спољне политике САД писао је и Џозеф Нај (2004). Он нашироко дис-
кутује о проблемима са којима се суочавају САД након 2001. године, 
посебно у новој, информационој ери. Иако сматра да је у дефинисању 
националног интереса потребно сагледавање интереса других држава и 
противи се унилатералној политици коју заговарају традиционалисти, 
он национални интерес ипак посматра првенствено у контексту моћи 
и опстанка. Када говори о редефинисању националног интереса кроз 
укључивање глобалних вредности попут људских права, подстицање 
демократије и развоја приватног сектора, Нај истиче да национални 
стратешки интереси јесу они који су витални и да немогућност њихове 
заштите директно доводи у питање опстанак (2004: 199). Реалистичка 
теза о опстанку као неопходним условом спољне политике за Наја је-
сте кључна, али има алтернативу – „то није једино што постоји у спољ-
ној политици“ (Ibid.). Нај схватање националног интереса као средства 
спољне политике измешта из надлежности доносилаца одлука и смешта 
га у један шири политички демократски процес. Он заправо нуди модел 
за одређивање националног интереса кроз широку и јавну политичку 
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дебату. У том смислу он истиче да је легитимитет јавног мњења кључан 
у овом процесу. „По мом мишљењу, у демократији, национални интерес 
је просто оно што грађани, након одговарајућег размишљања, кажу да 
јесте. Он је шири од виталних стратешких интереса, мада су они његов 
пресудни и најзначајнији део“ (2004: 200).

Слажући се око аналитичког значаја, национални интерес је превасход-
но проблематизован у погледу анализе спољне политике државе. Фавори-
зовањем државе и националног интереса као смернице државног деловања, 
јасно је да је међу реалистима вођена најзначајнија дебата о овом појму.

ТЕМАТИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 
РАДОВИМА ХАНСА МОРГЕНТАУА

У делима Ханса Моргентауа, овај појам заузима централно место. 
Моргентау у делу Dilemmas of Politics каже да „теорија политике, домаће 
или међународне, захтева средишњи концепт. За општу теорију полити-
ке, централно место управо заузима концепт интереса дефинисан као 
моћ, док теорија међународне политике мора бити усредсређена на кон-
цепт националног интереса“ (Morgenthau, 1958: 54). Осврћући се на не 
толико прецизно Моргентауово одређење, Милетић се позива на Тома-
са Робинсона2 како би указао на комплексност концепта у погледу пре-
цизног дефинисања. Користећи бројне епитете, а не толико прецизан 
језик науке, Моргентауова операционализација појма националног ин-
тереса у неку руку само показује колико је то заиста тешко. Тако Робин-
сон примећује да Ханс Моргентау помиње различите врсте националног 
интереса – заједнички, примарни, секундарни, супротстављени, леги-
тимни, специфични, нужни и сл. У делу Th e Impasse of American Foreign 
Policy Моргентау помиње трајне националне интересе (1962: 56−57), док 
у делу What is the National Intrest of the United States? препознаје базич-
не и елементарне националне интересe (1952: 4−7). Још једна критика 
Моргентауовог схватања долази од Војина Димитријевића. Он сматра 
да је Моргентауов покушај одређења националног интереса неуспешан 
зато што се ослањао на такође неодређен појам, као што је моћ (Дими-
тријевић, 1973: 28−29). И поред бројних критика, Моргентауови неисто-
мишљеници не оспоравају његов допринос и утицај који је оставио у 
теоријском утемељењу концепта националног интереса.

2  Томас Робинсон је написао докторат на тему „Моргентауово схватање националног интереса“. Део 
докторске дисертације објављен је у књизи Џејмса Розенауа „Међународна и спољна политика“. 
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Оваква разуђена одређења можда показују да је овај појам незахвал-
но одређивати. Међутим, појмови у теоријама никада не представљају 
апсолутне категорије. Појмови се концептуализују и операционализују 
на различите начине. Ипак, оваква разуђена одређења појма нацио-
нални интерес указују на његову предетерминисаност и неодређеност. 
Можда је Милетић у праву када каже да би се стога могло говорити о 
концептима националног интереса, пре него о неком јединственом кон-
цепту (Милетић, 1978: 42).

Постулати политичког реализма

Како бисмо разумели Моргентауово концептуализовање национал-
ног интереса, неопходно је да сагледамо неке од постулата политичког 
реализма. Најпре, политички реализам је уверење по коме политика, 
као и друштво уопште, функционише на основу објективних закона 
који своје корене имају у људској природи. Следећи постулат који исти-
че Моргентау јесте национални интерес дефинисан у терминима моћи, 
који заправо служи као путоказ који усмерава политички реализам кроз 
дешавања у међународној политици. Према њему, државници мисле и 
делују руковођени интересом дефинисаним као моћ, што је историјски 
и доказано (2014: 5). То ће нам створити услове да сагледамо будуће по-
литичке акције које предузимају државници:

„Мислећи у терминима интереса дефинисаног као моћ, ми мислимо 
као и они, и као незаинтересовани посматрачи схватамо њихове мисли 
и акције можда боље но што то чине они у својству актера на политичкој 
сцени... Појам интереса дефинисаног као моћ намеће интелектуалну дис-
циплину посматрачу, убацује рационални ред ствари у предмет политике 
и на тај начин чини теоријско разумевање политике могућим“ (2014: 5).

Трећи постулат наглашава да је за реализам појам интереса, дефини-
сан у терминима моћи, његов главни појам који представља универзал-
но важећу објективну категорију. Моргентау се ограђује од апсолутних 
ставова, те истиче да појам национални интерес, дефинисан као моћ, не 
значи да поседује значење које му је дато једном заувек (2014: 10).

Појам национални интерес повезан је са политичком акцијом, од-
носно одређује правац акције коју предузимају државе. Ипак, то није 
константа и непроменљива смерница, већ зависи од културног и поли-
тичког контекста у коме се спољна политика формулише (2014: 10). Тако 
је након Другог светског рата национални интерес САД био усмерен 
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на искорењивање комунизма или „црвене пошасти“, док је окончањем 
хладног рата ова „смерница“ попримила сасвим нове облике.

Појам национални интерес у смислу динамичне категорије садржи 
два елемента: један који је променљив, односно „политички и културни 
контекст“, и један „нужан“ који је логичан и својствен самом концеп-
ту. О овом другом елементу, Моргентау је дискутовао у делу Dilemmas 
of Politics. Моргентау сматра да је други елемент националног интереса 
сталан, а његов континуитет произилази из три важна чиниоца. Први 
чинилац тиче се природе интереса који је неопходно заштитити. Ове 
интересе он сврстава у релативно сталне и примарне, а под њима под-
разумева заштиту интегритета националне територије, њених политич-
ких институција и њене културе (1958: 65−69). Он овде увиђа одређене 
научне потешкоће. Пре свега, сводећи национални интерес на опстанак 
и националну безбедност, сматра да је утврђивање садржаја национал-
ног интереса лако. Са друге стране, он истиче ограниченост научне ана-
лизе у погледу одређивања садржаја другог, променљивог елемента на-
ционалног интереса.

Други чинилац трајности елемента националног интереса тиче се ста-
ва или пак Моргентауовог уверења да природа претњи са којом се држава 
суочава остаје током дугог временског периода подједнако стална.3

Последњи чинилац који утиче на трајност елемента националног ин-
тереса у вези је са људским разумом. Без људског разума, концепт наци-
оналног интереса био би апстрактна и неприменљива категорија која 
се не би могла трансформирати у практичну спољну политику. Људски 
разум као генератор значења националног интереса за спољну политику 
мора имати рационални карактер јер се на тај начин долази до нужних 
реконструкција прошлих и до разумевања садашњих спољних политика 
(Morgenthau, 1958: 66−67).

Моргентауов рад сврстава се у класични реализам који се бави про-
учавањем конфликата међу државама на најнижем, јединичном нивоу 
– позивањем на људске карактеристике и слабости. Језиком класичног 
реализма, Моргентау тако истиче да ми можемо да разумемо мисли до-
носилаца одлука, да се ставимо у њихов положај и на тај начин разуме-
мо њихове акције (Morgenthau, 1958: 67). Ово је важно из разлога што 
Ханс Моргентау сматра да се акције које предузимају државници, а које 
3  Моргентау не даје неки одређени временски период који би се тицао могућих промена природе претњи, 

нити га разматра као могућу варијаблу која би утицала на промене у схватању трајности елемента 
националног интереса. Имајући у виду време када је Моргентау писао, ово је сасвим разумљиво. 
Такође, заштита интегритета националне територије, институција и културе неминовно су остали 
важни интереси спољне политике САД. Занимљиво је ипак да у делу A New Foreign Policy for the United 
States Моргентау изоставља културу као примарни амерички интерес (Morgenthau, 1969: 241).
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су усмерене на заштиту тврдог језгра националног интереса, одигра-
вају у једном уском оквиру где нема превише одступања. У овим иска-
зима заправо лежи објашњење „објективног“ и оног „независног“ које 
не зависи од воље оних који доносе одлуке. Тако национални интерес 
представља нешто објективно што ограничава акције државника, па 
чак и ако су противне њиховим вољама и жељама. Ове идеје Морген-
тау илуструје у свом раду „Главна побуда америчке спољне политике: 
национални интерес насупрот моралне апстракције“ (Th e Mainspirings 
of American Foreign Policy: Th e National Interest vs. Moral Abstractions). Он 
наводи пример учешћа САД у Првом светском рату, где сматра да је 
објективна снага националног интереса натерала чак и Вудруа Вилсона, 
који је важио за идеалистички и моралистички оријентисаног човека, 
да се укључи у Први светски рат и отклони опасности које би поремети-
ле равнотежу снага у Европи (Morgentau, 1950: 835). Постојање и значај 
објективног националног интереса истицали су и други реалисти, по-
пут Џорџа Кенана и Хенрија Кисинџера.4

Моћ као средишња вредност националног интереса

Како бисмо разумели Моргентауова гледишта о националном инте-
ресу уопште, неопходно је да сагледамо начине концептуализовања овог 
појма у терминима моћи. Пре свега, о овом појму Моргентау је писао у 
различитим радовима. Друго, тај однос и веза између националног ин-
тереса и моћи није најјасније представљена.5 Треће, чини се да је појам 
моћ заправо суштина националног интереса. Ово се намеће као закљу-
чак зато што Моргентау силу и моћ посматра као најважнија средства за 
остваривање циљева спољне политике.6 Стога је моћ, било као средство, 
било као циљ спољне политике, неминовно тесно повезана са национал-
ним интересом. Без тежње за детаљним представљањем сложеног појма 
моћи, осврнућемо се још на додатно појашњење односа националног 
интереса и моћи. 

Како је држава према реалистима централни референтни објекат без-
бедности, а природа националног интереса „себичног“ карактера јер су 

4  Видети: Kennan, G. (1951). American Diplomacy 1900−1950. Chicago: University of Chicago Press и 
Kissinger. H. (1969). Th e American Foreign Policy, Th ree Essays. New York: Th e Free Press.

5  За веома добар критички осврт о овом проблему погледати Милетић, А. (1978). Национални интерес 
у америчкој теорији међународних односа. Београд: Савремена администрација, стр. 46 и даље. 

6  Овакве идеје делили су и Спајкман и Липман. Видети: Spykman, N. (1942). America’s Strategy in World 
Politics, Th e United States and the Balance of Power. New York: Harcount, Brace & Co, и Lippmann, W. 
(1946). Спољна политика Сједињених Држава. Београд: Athenaeum.
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државе „у својим међународним акцијама мотивисане сопственим инте-
ресима“ (Моргентау, 2014: XXVII), јасно је да ће у међународном систему 
свака држава тежити да очува свој национални интерес, а пре свега његово 
„чврсто језгро“ – територију, институције и културу. У том смислу, тежња 
за увећањем моћи јесте природна зарад заштите и очувања примарних 
националних интереса. Уколико се пак вратимо на схватање националног 
интереса као националне безбедности или опстанка, поново ћемо доћи 
до идеје о моћи јер, како Моргентау напомиње, „... национални интерес 
схваћен на тај начин – као национална безбедност – представљао је само 
срце гаранције политичке јединице у њеном континуитету, који диплома-
тија мора бранити без компромиса и чак ризикујући и рат“ (Моргентау, 
2014: XXVI). У том смислу, он је у своја три позната рада „Шта је нацио-
нални интерес САД?“ (What is the National interest of the United States?), „У 
одбрану националног интереса“ (In Defence of the National Interest) и „Нова 
спољна политика САД“ (A New Foreign Policy for the United States) истакао 
да се амерички национални интерес састоји од равнотеже снага у Европи, 
тако да ниједна држава не сме да угрози јединствену позицију САД и да 
би нарушавање равнотеже снага у Азији имало веома сличне последице 
(1952: 4−7; 1952: 5−6, 11; 1969: 157).

Морал и национални интерес

У претходном делу текста приказано је како је Ханс Моргентау про-
мишљао и писао о односу између националног интереса и концепта 
моћи. Ма колико парадоксално звучало, овај теоретичар заступао је и 
тезу о моралности која је такође повезана са националним интересом. 
Можда је Моргентау разматрајући овај однос и уводећи морална начела 
покушао да ублажи пређашње идеје о односу моћи и интереса.

Дебатујући о односу између моралних начела и националног интере-
са, Ханс Моргентау елаборира своју идеју првенствено кроз политички 
реализам, као рационалну стварност у којој се доносе спољнополитичке 
одлуке. Моргентау је свестан јаза између добре, у његовом случају ра-
ционалне спољне политике, и спољне политике каква она у стварности 
јесте. Наглашава да политички реализам подразумева не само да се те-
орија мора концентрисати на рационалне елементе политичке стварно-
сти већ и на нужност да спољна политика треба да буде „рационална у 
погледу својих сопствених моралних и практичних циљева“ (Морген-
тау, 2014: 10). Моралне вредности у међународној политици имају из-
весну ограничавајућу улогу:
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„Ако се упитамо шта су све државници и дипломати спремни да ура-
де да би спровели циљеве својих држава и шта, у ствари, при том чине, 
установићемо да чине мање но што би могли и што су иначе стварно 
чинили у разним историјским периодима... Морална правила из наве-
дених разлога спречавају и само разматрање спровођења извесне поли-
тике“ (Моргентау, 2014: XXVIII).

Тај однос моћи и интереса у спољној политици управо је ограничен 
моралним начелима. Ипак, Моргентау је о односу између морала и на-
ционалног интереса писао поприлично скептичним и песимистичним 
тоном јер је међународна политика у XX веку била управо супротна 
од онога што се може назвати моралним. У том смислу, он је истицао 
забринутост у погледу ограничавања националних интереса или било 
какве могућности у погледу компромиса између држава (2014: XXX). Па 
ипак, Моргентау приказује на који начин морална начела утичу на наци-
онални интерес: морал има ограничавајућу улогу на националне инте-
ресе и средства којима сила тежи како би се они остварили; морал одо-
брава извесне циљеве и средства који тиме постају не само политички 
изводљиви него и морално вредни и тако улазе у састав самих интереса 
којима сила стреми; на крају, морал служи као идеолошко оправдање 
интереса и силе (према Милетић, 1978: 125).

Можда би улога моралних вредности и начела била ограничавајућа у 
међународним односима када би државе биле „приморане“ да праве ком-
промисе, а одређене националне интересе уклањале са политичке агенде. 
Међутим, уколико је Моргентауов став још увек актуелан − да су државе 
„највише моралне јединице“ које теже изједначавању својих моралних 
вредности са универзалним моралним правилима − веома је тешко да ће 
доћи до било каквог ограничавања, а камоли компромиса. Стога је Миле-
тићева поента на месту када каже да „универзална морална начела служе 
као изговор или средство за вођење националне политике и остваривање 
њених циљева... док је основна функција морала идеолошка“ (1978: 125). 
Поменуту Моргентауову скепсу можемо наћи у његовим ставовима где 
је за уништење моралног система кривио промене у клими идеја, између 
осталог, и појаву и пораст национализма (1952: 60). Занимљиво је да је ње-
гов поглед на ограничавајућу улогу моралних начела националног инте-
реса неколико година раније био супротан, тврдећи да између ових двеју 
концепција не може бити компромиса (1949: 212).
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НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 
У РАДОВИМА РЕЈМОНА АРОНА

Рејмон Арон се сматра творцем новог историјско-социолошког прав-
ца у међународним односима који се састоји у анализи политичке ствар-
ности (Словић, 2014: 87, у: Липовац и Живојиновић, 2014). Иако се бави 
анализом политичких појава и процеса кроз историјске чињенице, он 
је пре теоретичар, неголи историчар. Без обзира на овај „нови“ приступ, 
Арон важи за теоретичара реализма који односе између држава посматра 
кроз силу и моћ. У погледу концепта националног интереса, за разлику од 
објективистичког приступа Моргентауа, Арон овом концепту приступа 
кроз субјективну перспективу.

Да је национални интерес ипак придавао потешкоће реалистима, го-
вори и Аронов став да ова „теоријска формула“, према којој се државе 
понашају у међународним односима, заправо није стриктно дефинисана, 
као и да нема никакво значење (Aron, 1967: 194). Он сматра да не може-
мо забранити једној држави да своју спољну политику заснива на нацио-
налним интересима, докле год ти интереси нису јасно дефинисани. Иако 
је овакав Аронов став поприлично конфузан, он се није директно бавио 
појмом национални интерес, већ га је користио као илустрацију за испи-
тивање односа између теорије и идеологије, односно теорије и псеудотео-
рије (Аron, 1967). Са друге стране, Арон је, заступајући субјективистички 
приступ, критиковао могућност постојања „објективног“ националног 
интереса. Аронов аргумент се односио на то да је сам концепт интереса 
двосмислен и неодређен, те да је веома тешко доћи до неке прецизне де-
финиције. Према томе, правећи паралелу са економијом, он сматра да су 
одређене економске мере пре инспирисане субјективним одликама доно-
силаца одлука, него што могу бити научно одређене (Aron, 1962: 101). Још 
једна критика која долази од овог теоретичара усмерена је на немогућност 
свођења овог концепта на само један чинилац – моћ.

Ма колико га критиковао и оспоравао његову неодређеност и 
двосмисленост, национални интерес је, према Арону, ипак користан „у 
ограниченој мери“ јер указује на дугорочне циљеве државе, а грађане 
подсећа да су они привремени чланови једне трајне политичке јединице 
(Аron, 1967: 101, према Димитријевић, 1973: 29). Такође, Арон под наци-
оналним интересом подразумева безбедност, као надисторијски инте-
рес који је својствен свим државама, затим славу и идеју (Аron, 1967: 82 
и даље, према Димитријевић, 1973: 29). Стога и сам каже да „национал-
ни интерес опомиње владајуће једног времена да безбедност и величина 
државе морају да буду циљеви дипломата, без обзира на идеологију на коју 
се позивају“ (Аron, 1967: 101, према Димитријевић, 1973: 29).
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Смештајући национални интерес у спољнополитички концепт, 
Рејмон Арон уводи варијаблу „задовољства“ државе. Тако су јаке и 
развијене државе задовољније у односу на слабе и неразвијене. У за-
висности од (не)задовољства, државе одређују своје циљеве – циље-
ве поседовања, циљеве средине, директне и индиректне националне 
интересе (Арон, 1962: 67, према: Словић у: Липовац и Живојиновић, 
2014: 90−91). Проблематизујући концепт националног интереса, Арон 
не улази у покушаје прецизног одређења овог појма, већ наглашава ње-
гове облике, односно врсте. Он заправо поистовећује циљеве државе и 
национални интерес. Тако сматра да ревизионистичке државе никада 
неће бити задовољне политиком дефинисаном као status quo. Стога, 
задовољство државе, као извесну вредност или циљ, дели на циљеве 
поседовања – стицање (нечега) ван граница државе, и циљеве средине 
– тежња да се постојећи услови у оквиру граница државе побољшају 
(Арон, 1962: према: Словић, 2014). Уколико би нека држава у међуна-
родном систему била задовољна својим положајем и статусом, као и 
признањем и препознатљивошћу, њени национални интереси би били 
усмерени на јачање постојеће позиције, односно остваривање циљева 
средине у оквиру те државе. Са друге стране, оне државе које нису за-
довољне међународном положајем или стреме ревизионистичкој по-
литици, спољнополитичко деловање усмериће на остваривање циљева 
поседовања, што се најчешће манифестује акцијама изван постојећих 
државних граница. Слично Арону, теоретичар Арнолд Волферс прави 
разлику између директних националних и индиректних националних 
интереса (1962: 75). Под директним националним интересима и Арон 
и Волферс подразумевају безбедност и независност државе.

На крају, можемо сагледати недостатке концепта националног инте-
реса које наглашава Арон. Првенствено, Арон сматра да је веома тешко 
постојање колективног интереса (у који сврстава и национални интерес, 
имајући у виду да нација као таква представља врсту колективитета) 
због супротстављених интереса различитих група и група и појединаца. 
Стога постоје тешкоће у погледу научног тематизовања и метода којима 
би се ова апстрактна категорија проучавала. Други недостатак тиче се 
неизвесности очувања националних интереса безбедности и опстанка 
јер у анархичном међународном систему свако мора бринути за себе, 
имајући у виду да не постоји „ни суд ни полиција“. Последњи недостатак 
се односи на то да национални интерес не може бити сведен искључиво 
на максимизацију моћи државе.
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НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС У ТЕОРИЈИ 
СТРУКТУРАЛНОГ РЕАЛИЗМА КЕНЕТА ВОЛЦА

У чувеном делу „Теорија међународне политике“, проучавајући 
структуралне узроке и економске последице, као и саму структуру 
међународног система, Кенет Волц даје један краћи увид у сопствена 
размишљања о појму национални интерес. Пре свега, Волц уопште не 
улази у дискусију о значају овог концепта за спољну политику или држа-
ву. Заправо, Волц не оспорава овај концепт, као што је случај код Арона, 
јер је по његовом мишљењу сасвим природно да свака држава покушава 
да задовољи одређене интересе (2008: 149). Међутим, оно што је важно 
напоменути јесте то да Волц сматра да „и није претерано интересант-
но“ то што неко тежи да задовољи интересе, односно да их оствари. То 
што нека држава тежи да оствари своје националне интересе за Волца 
је апсолутно неважно, јер „нећемо моћи да формулишемо то које је ак-
тивности потребно предузети да би тај интерес био успешно остварен“ 
(2008: 148). Битније је, дакле, утврдити активности које држава треба да 
предузме да би успешно остварила национални интерес. Ове ставове 
Волц представља правећи аналогију са економијом: 

„Неухватљив појам национални интерес постаје јасан онда када упо-
редимо државе и предузећа. Према претпоставци, економски актери 
теже томе да увећају очекиване добити, а државе томе да обезбеде оп-
станак. Водеће фирме су у ситуацији самопомоћи, када њихов опстанак 
зависи од тога колико се оне труде унутар ограничења утврђених зако-
ном. Све док су у ситуацији самопомоћи, опстанак фирми представља 
циљ који је испред профита, пошто је опстанак предуслов за оствари-
вање осталих циљева“ (Волц, 2008: 148).

Волц тако закључује да држава, након што је размотрила своје без-
бедносне потребе, а вероватно и сам опстанак као основну вредност, 
може деловати у међународној политици у складу са националним ин-
тересима и у покушају да их задовољи. Овде такође можемо видети да 
национални интерес представља одређену вредност за државу, али и 
смерницу спољнополитичког деловања. Враћајући се на идеју форму-
лисања активности за задовољење интереса, Кенет Волц сматра да кон-
цепт остварења националних интереса „подразумева то да дипломатски 
и војни потези морају бити пажљиво планирани како не би био угрожен 
опстанак земље“ (2008: 149).

Волцова размишљања о националном интересу нису остала незапа-
жена. У делу „Национални интерес у теоријама међународних односа“ 
Скот Бурчил (Scott Burchill) износи неколико запажања у погледу неоре-
алистичког схватања појма национални интерес Кенета Волца. Имајући 
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у виду основне постулате неореализма, односно структуралне теорије 
коју је развио Волц, Бурчил примећује да већина држава има исти на-
ционални интерес, будући да се готово увек ради о опстанку. Са друге 
стране, изглед јединица међународног система (држава) јесте ирелеван-
тан, те је национални интерес заправо одређен анархичном структуром 
међународног система (Burchill, 2005: 44−46). Бурчилов закључак је одр-
жив с обзиром на то да, према Волцовој теорији, исходи држава не за-
висе само од њихових квалитета, него и од промене структуре у оквиру 
које оне спроводе акције (Волц, 2014: 6). Такође, према неореaлистичком 
становишту, карактеристике јединица међународног система се искљу-
чују, осим основне претпоставке о опстанку државе у анархичном свету.

ЗАКЉУЧAK

Чињеница је да је појам национални интерес, пре него што је теоријски 
утемељен, заузимао важно место у политичком општењу. Иако постоје из-
весни покушаји утврђивања претходнице појма, прецизних налаза о томе 
нема. Наравно, радови и размишљања Тукидида, Макијавелија и Ришељеа, 
као и концепти „воље владара“ и „државног разлога“, умногоме су утица-
ли на схватања националног интереса, посебно реалиста. Тек неколико 
година после Другог светског рата долази до снажнијег теоријског про-
блематизовања и то, пре свега, од стране представника реализма. Појавом 
Моргентауових радова о међународној политици, политичком реализму 
и националном интересу долази се до академске афирмације концепта, 
схваћеног у терминима моћи. Реалисти су успели (мада то није толико ни 
било тешко, имајући у виду период научне продукције) да наметну овакво 
објективистичко схватање као друштвену чињеницу. Тај објективистички 
приступ умногоме је песимистичан: рат је извесна појава, људска природа 
је искварена, у међународном поретку је анархија, национални интереси 
су себични, а државе гледају само себе и свој опстанак. Поред такве, како 
каже Милетић, „антрополошко-филозофске песимистичне премисе“, по-
стоји и субјективистичко схватање националног интереса.

Субјективно-објективна дихотомија разумевања националног инте-
реса, доминантна код англосаксонских теоретичара, посебно је изра-
жена на релацији теорија (теоријски приступи) – пракса (спољна по-
литика). Објективистички приступ је изражен код реалиста, на челу са 
Моргентауом, где се национални интерес одређује у терминима моћи. 
Субјективистичка схватања доминирају код социјалних конструктиви-
ста који указују да је појам национални интерес социјално конструисан 
од стране доносилаца одлука.
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Прегледом богате и разнородне литературе створена је могућност 
сагледавања разноврсности одређења садржаја појма. Размимоилажења 
у погледу одређења садржаја националног интереса код реалиста до-
ста су изражена. То се пре свега односи на сам садржај појма, као и на 
оно што би се њиме требало постићи (Липовац и Димитријевић 2015: 
3). Национални интерес тако за неке ауторе има ортодоксну вредност, 
сведену на моћ, док за друге представља конструисану категорију. Док 
га једни одређују као објективан, апстрактан и метафизички концепт, 
код других је јасан, прецизан и недвосмислен. У неким случајевима му 
се додељује аналитички значај, а у неким му се наглашава методолошка 
проблематичност. За неке је користан и нужан, за друге неухватљив и 
двосмислен. Код једних је поистовећен са вредностима, код других са 
циљевима. Неки се уопште не баве његовом садржином, већ га сматрају 
подразумевајућим; неки се уопште не баве националним интересом. Он 
представља и крајњи циљ, али и полазну тачку спољне политике. За ре-
алисте је важан културни контекст, за конструктивисте идентитетски. 

Неуједначеност у ставовима теоретичара такође не треба да пред-
ставља научни дефект. Напротив, свака специфична операционализација 
појма у зависности од предмета конкретног истраживања може пружи-
ти известан научни допринос у погледу развијања аналитичког модела за 
анализу конкретних спољних и безбедносних политика држава. 
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CONCEPTUALIZATION OF NATIONAL INTEREST 
WITHIN THE THEORETICAL FRAMEWORK 

OF REALISM
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Summary
Th e subject of this article is to explore ways how the notion of national 

interest was conceptualized in within the theoretical framework of realism. 
Literature review created conditions for gaining insights into the work of  
prominent realists such as Hans Morgenthau, Raymond Aron, and Kenneth 
Waltz. Th erefore, summing up and comparing their conceptualizations of 
national interest represent the main goals of this paper. A detailed review of the 
existing literature showed that national interest dominantly occupies interest 
of realist theorists. Nonetheless, there is no consensus among them when it 
comes to a single defi nition of national interest, except for the one defi ning 
it as means of political action and political analysis. Additionally, there are 
signifi cant disagreements, both in determining the content of the concept and 
its function. For instance, Morgenthau underlined power as central element of 
national interest, Raymond Aron singled out state satisfaction, whereas Waltz 
emphasized survival as key feature of this concept . In concluding remarks, 
it is pointed out that the national interest is diffi  cult to determine precisely, 
bearing in mind its complexity and diversity in the theoretical considerations 
of the prominent theorists.

Key words: national interest, realism, Hans Morgenthau, Raymond Aron, 
Kenneth Waltz
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Настанак концепта безбедносне дилеме у реализму 
као теоријском приступу студија безбедности

НАСТАНАК КОНЦЕПТА БЕЗБЕДНОСНЕ 
ДИЛЕМЕ У РЕАЛИЗМУ КАО ТЕОРИЈСКОМ 

ПРИСТУПУ СТУДИЈА БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак: Реализам као теоријски приступ студија међународних 
односа, и студија безбедности које се сматрају њиховим интегралним 
делом, представљао је доминантан теоријски приступ током већег 
дела 20. века. Период његове доминације на теоријском плану паралелан 
је временском периоду хладног рата у међународним односима. Основна 
карактеристика реализма јесте државноцентрични приступ у проуча-
вању безбедности. Држава представља једини референтни објекат без-
бедности, па у складу са тим, безбедносна агенда овог приступа укључује 
искључиво војне претње безбедности. Заснован на овим постулатима, 
у оквиру класичног реализма настао је концепт безбедносне дилеме. На 
теоријском плану, концепт безбедносне дилеме осликавао је парадигму 
хладноратовског периода и трке у наоружавању. Аутор који је први упо-
требио концепт под називом ,,безбедносна дилема“ био је Џон Херц 1950. 
године. Од тада, концепт безбедносне дилеме постепено добија пажњу 
великог броја аутора и заузима централно место у дискусијама пред-
ставника реализма. Циљ овог рада јесте представљање настанка кон-
цепта безбедносне дилеме у реализму као теоријском приступу студија 
безбедности. У првом делу рада биће приказан класичан реализам, ње-
гова одређења и основни постулати. Централни део рада чини приказ 
настанка концепта безбедносне дилеме, кроз радове представника кла-
сичног реализма који су концептуализовали безбедносну дилему. У делу 
који обухвата концептуализацију безбедносне дилеме биће обухваћене 
дефиниције и одређења концепта, као и основни елементи концепта 
које идентификују аутори класичног реализма.

Кључне речи: безбедносна дилема, класични реализам, Џон Херц, Хер-
берт Батерфилд, Арнолд Вулферс
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УВОД

Реализам изворно представља теоријски приступ студија међународ-
них односа, а касније и студија безбедности које се сматрају њихови ин-
тегралним делом. Настао је 40-их година 20. века, и током овог периода 
представљао је доминантан теоријски приступ студија безбедности. И 
поред чињенице да је овај теоријски приступ настао у првој половини 20. 
века, представници реализма сматрају себе делом једне шире историјске 
традиције, која према њихвом схватању води порекло од пре неколико 
стотина, па и хиљада година. Стога, реалисти у интелектуалну тради-
цију реализма убрајају ауторе попут Тукидида (Tucidyides), Макијаве-
лија (Niccolo Machiavelli), Хобса (Tomas Hobbes) и многе друге ауторе. 
Њихова учења уживају посебан значај у оквиру реализма, а сматра се да 
су у њиховим теоријским становиштима дефинисани основни принци-
пи овог теоријског приступа, пре свега, класичног реализма. Полазећи 
од аутора који се убрајају у интелектуалну традицију реализма, пред-
ставници овог правца у свој фокус постављају питање људске природе, 
као и питања моћи и рата. Према реалистима, воља за моћ је укорењена 
у људској природи, па се државе непрекидно ангажују у борбама како 
би увећале своју моћ (Вилијамс, 2012: 57). Рат се сматра неизбежном по-
следицом егоистичне људске природе која тежи моћи. Зачетник новог 
правца у оквиру реализма као теоријског приступа, Кенет Волц (Kenneth 
Waltz) истиче да је истраживачки фокус реалиста био и остао усмерен 
на државу, као најзначајнију јединицу анархичног међународног систе-
ма (Волц, 2008). Државноцентрични приступ у проучавању безбедности 
чини једну од основних карактеристика реализма као теоријског при-
ступа студија безбедности.

Настанак концепта безбедносне дилеме непосредно је везан за вре-
менски период хладног рата. Сагледавајући праксу међународних одно-
са, блоковску поделу света, представници класичног реализма настоја-
ли су да постојећу хладноратовску парадигму, која се огледала кроз трку 
у наоружавању, адекватно теоријски уобличе. Као резултат тог напора 
настао је концепт безбедносне дилеме. Перцепција безбедности на овај 
начин утицала је на то да државе помно прате потезе других држава, пре 
свега њихово војно јачање, и да ове потезе опажају као потенцијалну 
или непосредну претњу. Научник који се сматра аутором концепта без-
бедносне дилеме јесте Џон Херц (John Herz). Он је 1950. године у свом 
научном чланку Idealist internationalism and the security dilemma први пут 
употребио концепт који је назвао ,,безбедносна дилема“. Од тренутка 
настанка, концепт безбедосне дилеме постепено задобија пажњу вели-
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ког броја представника реализма. Заједно са осталим концептима, као 
што су ,,рат“ ,,анархија“ и ,,стратегија“, концепт безбедносне дилеме свр-
става се у групу основних концепата реализма као теоријског приступа 
студија безбедности.

Циљ овог рада јесте представљање настанка концепта безбедносне 
дилеме у оквиру реализма као теоријског приступа студија безбедности. 
Стога, прво ће бити представљен реализам, односно класични реализам 
као први правац овог теоријског приступа, интелектуална традиција, 
основни принципи и одређења овог приступа. Централни део овог рада 
чини концепт безбедносне дилеме. У оквиру овог дела биће обухваћен, 
настанак, одређења и дефиниције, као и основни елементи овог концеп-
та које препознају аутори класичног реализма, који су у својим радови-
ма концептуализовали безбедносну дилему.

РЕАЛИЗАМ КАО ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП 
СТУДИЈА БЕЗБЕДНОСТИ

Реализам као теоријски приступ настаје у првој половини 20. века 
и представља доминантан теоријски приступ током већег дела овог 
периода. Реализам уједно представља теоријски приступ како студија 
међународних односа, тако и студија безбедности, које настају из сту-
дија међународних односа и чине њихов интегрални део. Веома често 
се одређује као доминантан правац у оквиру студија међнародних од-
носа (Forde, 1992: 373). Суштину овог правца чини схватање политике 
која је одређена људском природом и недостатком међународне владе 
(Donnelly, 2000: 9). Амерички теоретичар Стивен Волт (Stephen Walt) ис-
тиче да представници реализма сматрају себе делом једне шире исто-
ријске традиције (Walt, 2002: 198). У складу са схватањем o постојању 
дуге историјске традиције реализма, представници овог теоријског при-
ступа сматрају да се фундаментални принципи овог приступа могу про-
наћи у делима аутора, далеко у прошлости. Према схватању аутора ре-
ализма, део шире историјске традиције чини период од античке мисли, 
па до аутора који су стварали у периоду хуманизма и ренесансе. У том 
смислу, неопходно је поменути ауторе и њихова становишта како би се 
испратила хронолошка нит промишљања која су претходила реализму 
као теоријском приступу. 

Аутор који је у свом раду први препознао и обухватио елементе који 
се данас сматрају кључним принципима овог приступа јесте Тукидид, 
који је стварао у 5. веку пре нове ере. Он се сматра првим класичним по-
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литичким теоретичарем. У делу Th e history of Peloponnesian war Тукидид 
је поставио основе реализма. Његов рад је представљао инспирацију за 
будуће теоретичаре реализма, као што је био Хобс. Тукидид је обухва-
тио сет свих премиса на којима почива политички реализам, а то су: 
егоизам, анархија, моћ, држава, морал и безбедност. Основна премиса 
класичног политичког реализма јесте зла и егоистична људска природа, 
стање анархије у односима међу државама, што узрокује бригу о соп-
ственој безбедности, као и скептичност према моралним принципима у 
међународној политици (Korab-Karpowicz, 2017).

Први прави политички реалиста, како истиче Едвард Харлет Кар 
(Edward Hallett Carr), био је Николо Макијавели (Carr, 1946: 63). Овај ита-
лијански политички филозоф полази од дубоко песимистичног гледишта 
на људску природу, проблематизујући питање владавине, снажних и ефи-
касних владара, за које су безбедност и моћ главне бриге (Elman, 2007: 12). 
Његово учење названо ,,Макијавелизам“ сврстава се у радикални поли-
тички реализам. Својим учењем он је обухватио како унутрашњу тако и 
међународну политику. Његов рад инсистира на релативизовању морал-
ности у политици, одобравао је неморалност у политици зарад достизања 
политичких циљева, а његово дело ,,Владалац“ представља скуп савета за 
успешну владавину лишену моралности (Korab-Karpowicz, 2017).

Веома значајно место међу ауторима које реалисти сврставају у ин-
телектуалну традицију реализма заузима енглески филозоф Томас Хобс 
(Tomas Hobbes). Он је у свом делу Leviathan, оригинално објављеном 
1651. године, критиковао класичну политичку филозофију која је била 
заснована на идеалистичкој перспективи, гледајући на људе као на ра-
ционална и морална бића, способна да раздвоје добро и лоше. Оспора-
вајући ово гледиште, Хобс истиче да су људска бића себична и индиву-
далистички оријентисана. Њихова природа је узрок борбе за моћ, они 
нису рационални нити морални. Његова схватања и идеје представљају 
значајан допринос; сматрају се фундаменталним основама реализма у 
међународним односима, нарочито неореализма. То укључује каракте-
рисање људске природе као егоистичне, концепт анархије на међународ-
ном нивоу као гледиште да политика укорењена у борби за моћ може 
бити рационализована и научно проучавана (Korab-Karpowicz, 2017). 
Хобсово схватање међуљудских односа и људске природе изражено је 
кроз његов најпознатији став, homo homini lupus est. Људи су по приро-
ди егоистични и зли и, у таквом стању, сви представљају претњу за све. 
Већина ставова поменутих аутора усвојена је у највећој мери од пред-
ставника класичног реализма.
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Како истиче Колин Елман (Colin Elman), дуготрајна историја по-
стојања реализма доноси му предност у односу на друге релативно 
,,младе“ алтернативне правце, пре свега у односу на либерализам. Ипак, 
треба имати у виду чињеницу да су интерпретације античких дела че-
сто супротстављене међу представницима реализма. Према Елману, 
основна подела реализма своди се на две основне варијанте: класични 
реализам и неореализам. Поред тога, разликују се четири варијанте сав-
ременог реализма: реализам успона и пада (великих сила); неокласични 
реализам, дефанзивни и офанзивни структурални реализам. Наведена 
подела не сугерише строг временски или интелектуални след. Ипак, 
сматра се да је класични реализам први реалистички истраживачки 
програм двадесетог века (Elman, 2007: 12).

У складу са Елмановом основном поделом реализма, на класични ре-
ализам и неореализам, класични реализам теоријски је утемељен у првој 
половини 20. века, тачније 1939. године, објављивањем књиге Th e Twenty 
years Crisis Едварда Халета Кара. Оно што карактерише овај правац јесте 
схватање према којем је воља за моћ укорењена у исквареној људској 
природи. Државе се непрестано ангажују у борбама како би увећале 
своју моћ (Вилијамс, 2012: 57). У складу са својим схватањем о борби за 
моћ различитих политичких јединица, као кључном карактеристиком 
класичног реализма, Ханс Моргентау (Hans Morgenthau) подразумева да 
универзални морални принципи не могу бити примењени на понашање 
држава (Morgenthau, 1948: 13). Кенет Волц истиче да је истраживачки 
фокус реалиста био и остао усмерен на државу, као најзначајнију једи-
ницу анархичног међународног система (Волц, 2008). Државноцентрич-
ни приступ у проучавању безбедности, заједно са схватањем људске 
природе као искварене, чини једну од основних карактеристика реа-
лизма као теоријског приступа студија безбедности. Како истиче Мајкл 
Спритас (Michael Spritas), одсуство онога што у међународним оквири-
ма одговара влади једне државе јесте услов који допушта да људска воља 
слободно влада. Укратко, класични реализам објашњава конфликтно 
понашање позивањем на људске слабости. Рат се, на пример, објашњава 
посебно агресивним државником или унутрашњим политичким систе-
мом који похлепним ускогрудим групама пружа прилику да спроводе 
своју себичну експанзионистичку спољну политику. За класичне ре-
алисте, међународна политика се може описати као зло: лоше ствари 
се догађају зато што су људи који воде спољну политику понекад лоши 
(Spritas, 1996: 400, према: Вилијамс, 2012: 58).

Одређивање појма класичног реализма подразумевало је углавном 
покушаје аутора да идентификују основне принципе на којима он почи-
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ва. Већ поменути аутор, Едвард Халет Кар, одредио је три принципа на 
којима почива класични релизам: историја представља низ узрока и по-
следица, чији се ток може анализирати и разумети интелектуалним напо-
рима; теорија не креира праксу, али пракса креира теорију; политика није 
у функцији етике, већ је етика у функцији политике (Carr, 1946: 63−64).

Готово је немогуће дискутовати о основним принципима класич-
ног реализма, а не поменути Ханса Моргентауа, аутора који је познат 
по томе што је утемељио класични политички реализам у делу Politics 
among nations: Struggle for power and peace. Призма из које реализам као 
теоријски приступ студија међународних односа, а касније и студија 
безбедности, сагледава стварност најбоље је изражена кроз дело Хан-
са Моргентауа. Његово одређење класичног реализма засновано је на 
шест основних принципа: политика, као и друштво у целини, руковође-
на је објетктивним законима који своје корене имају у људској природи; 
угаони камен теорије јесте концепт интереса дефинисан у смислу моћи; 
овај концепт има трајну вредност у условима подељености света на на-
ционалне државе; политички реализам не негира морални значај по-
литике, али он морал подређује политичкој реалности; моралне тежње 
једне државе се не могу поистовећивати са универзалним моралним за-
конима; и у научноистраживачком смислу политичка сфера је аутоном-
на (Morgenthau,1948: 13). 

Поред аутора који су покушали да детаљно и таксативно наброје 
принципе које они сматрају суштином класичног реализма, као што су 
то учинили Моргентау и Кар, са друге стране, неки представници реа-
лизма настојали су да дефинишу класични реализам истицањем кључне 
карактеристике овог теоријског приступа. У ред таквих аутора убраја 
се Роберт Гилпин (Robert Gilpin). Он истиче да реализам усмерава свој 
фокус на значај безбедности и моћи у политичком животу (Gilpin, 1986: 
305, према: Donnelly, 1992: 85). Људска природа представља полаз-
ну основу реализма. За реалисте, суштина људске природе налази се у 
егоизму, што води томе да мушкарци и жене буду зли (Donnelly, 1992: 
86). Моргентау сматра да је борба за моћ вечна у времену и простору 
(Morgenthau, 1948: 9). Џон Херц, у свом делу Political realism and political 
idealism, истиче да суштину политике чини ,,борба за моћ и позиције 
моћи између појединаца и група унутар различитих политичких једи-
ница, где се борба води за остварење премоћи у датој јединици − др-
жави, племену, цркви, и између самих тих јединица, где борба постаје 
међунационално, међуплеменско и слично надметање“ (Словић, 2014: 
105, према: Липовац и Живојиновић).
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Сумирањем ставова представника реализма долази се до закључка да 
борба за моћ представља императив политичког живота, како на нижим 
нивоима, тако и на вишим нивоима друштвеног организовања. Такво 
стање нужна је последица природе човека, која је зла и егоистична. Иако 
овакво схватање људске природе није идентично за све представнике 
класичног реализма, оно ипак чини суштину овог правца. Другачије 
схватање износи Николас Спајкман (Nicholas Spаykman), који истиче да 
људи не теже искључиво моћи, па моћ није једини аспект међународ-
них односа (Spykman,1942: 7, према: Donnely, 2000: 161). Људска приро-
да чини полазну основу за објашњење свих односа, како међуљудских, 
тако и међудржавних. Несавршеност људске природе, која тежи моћи 
и доминацији, извор је сукоба, који се преносе са индивидуалног на 
државни ниво. Држава, као највиши облик друштвеног организовања, 
представља централни предмет интересовања и учења представника 
класичног реализма. 

НАСТАНАК КОНЦЕПТА БЕЗБЕДНОСНЕ ДИЛЕМЕ 
У РЕАЛИЗМУ

Основне премисе реализма заснивају се на схватању о анархично-
сти међународне политике, која је лишена свих моралних принципа. 
У таквом стању, државе осећају константан страх од напaда или издаје 
других држава. Корен таквог стања налази се у природи човека, који је 
егоистичан, зао и тежи моћи. Индивидуалне тежње преносе се на више 
облике друштвеног организовања, па тако и на државни ниво. Засно-
вана на овим принципима, спољна политика државе аналогна је пона-
шању човека; као и човек, свака држава тежи увећању моћи у страху за 
свој опстанак. Константна неизвесност и страх у погледу намера других 
држава узрок су напора усмерених на увећање сопствене моћи. Свака 
активност других држава тумачи се као потенцијална претња која зах-
тева одговор, а такво стање назива се безбедносном дилемом. Концепт 
безбедносне дилеме заснован је на основним принципима реализма, и 
као такав осликава његову суштину. Уједно, овај концепт представља 
један од кључних концепата реализма као теоријског приступа студија 
безбедности. Концепт безбедносне дилеме настао је у другој половини 
20. века. Међутим, аутори који се сматрају интелектуалном претечом 
реализма далеко у прошлости, у оквиру својих теоријских становишта, 
описали су односе тадашњих политичких јединица на начин и у контек-
сту који одговара ономе што је Џон Херц 1950. године назвао ,,безбед-
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носна дилема“. Стога, оно што чини суштину безбедносне дилеме било 
је предмет интересовања различитих аутора далеко у прошлости, пре 
него што је овај концепт створен.

Један од представника либерализма као теоријског приступа студија 
безбедности Роберт Киохејн (Robert Keohane) сматра да је Тукидид био 
први теоретичар који је у свом делу Th e history of Peleponessian war, опи-
сујући узроке избијања рата, изразио проблематику и суштину безбед-
носне дилеме. Он истиче да је прави узрок рата управо онај који је нај-
мање био запажен, пораст моћи Атине који је довео до узбуне Спарте, па 
је рат био неизбежан (Keohane, 1986: 7). Као што је већ наведено, иако је 
концепт безбедносне дилеме релативно нов концепт, поједини аутори су 
пре неколико десетина векова изразили суштину овог концепта. Један 
од њих био је и Ксенофон (Xenophon) у свом делу Th e Persian expedition. 
У оквиру разговора који се у поменутом делу води између представника 
две политичке јединице налази се Ксенофонов опис стања које се да-
нас назива безбедносном дилемом. Ксенофон у поменутом разговору, 
обраћајући се представнику друге политичке јединице, истиче да при-
мећује да друга страна посматра њихове потезе мислећи да су неприја-
тељи, а они примећујући то посматрају њихове потезе. При томе, истиче 
да познаје сувише догађаја из прошлости у којима су људи због разних 
клевета, а некада само због снажне сумње, постали уплашени једни дру-
гих и онда услед анксиозности одлучују да нападну први, пре него што 
се њима нешто догоди. Понашајући се тако, учинили су ненадокнадиву 
штету онима који нису намеравали нити желели да им причине никакву 
штету (Akavia, 1991: 29). Ксенофон је био веома свестан чињенице да 
погрешне информације, сумња и неизвесност воде у кризе и сукобе који 
се иначе никада не би десили. 

Ставови који се сматрају интелектуалном претечом концепта без-
бедносне дилеме могу се пронаћи и у делу ,,Левијатан“ Томаса Хобса. 
Говорио је о природном стању, које је у суштини стање анархије које 
карактерише недостак моћи потребне за владавину, што не подсти-
че међусобну сарадњу људи. Појединци ће се по природи понашати у 
свом најбољем интересу, без сарадње у име заједничких добитака. Сто-
га, засновано на поменутом објашњењу, међународна арена може бити 
схваћена као ,,стање рата“, без постојања међународног ауторитета који 
би постојао изнад суверених држава. Индивидуалне државе у ,,стању 
рата“ понашају се онако како би се понашали појединци у ,,природном 
стању“, тежећи да задовоље сопствене потребе, креирајући на тај начин 
перманентно ,,стање небезбедности“. Фаталистичка природа безбеднос-
не дилеме креира песимистичан поглед на међународне односе, у којем 
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могућност рата никада неће бити избегнута, што чини есенцијалним 
питањем истраживања овог модела и његове ескалације (Steans, 2001: 3).

И поред богате историје људског сукобљавања и бројних образаца по-
нашања који чине оно што данас називамо безбедносном дилемом, овај 
концет створио је амерички научник из области међународних односа 
и права Џон Херц 1950. године у научном чланку Idealist internationalism 
and security dilemma. Стога, концепт безбедносне дилеме настаје на по-
четку хладног рата, и као такав представљао је теоријско објашњење 
хладноратовске парадигме која се огледала кроз трку у наоружавању. 
У поменутом раду, он први пут користи концепт под називом ,,без-
бедносна дилема“, али га теоријски не разрађује детаљано, као што то 
чини у монографији Political realism and political idealism из 1951. године. 
Описијући тада актуелну ситуацију и почетак хладног рата, он истиче 
да је највећа слабост биполарног света последица постојања екстрем-
не манифестације дилеме, која у суштини представља дилему са којом 
се људска друштва одувек суочавају. Узрок томе налази се у чињеници 
да социјални живот укључује постојање мноштва међусобно повезаних 
група које нису организоване у вишу заједницу. Где год је постојало так-
во анархично друштво, настало је нешто што би се могло назвати ,,без-
бедносном дилемом“ људи, група и њихових лидера (Herz, 1950: 157). 
У овом раду, Херц даје и своје прво одређење безбедносне дилеме. Он 
наводи да су, постојањем у анархичној констелацији односа, појединци 
и групе уобичајено забринути за своју безбедност. Забринутост се одно-
си на то да би они могли бити нападнути, контролисани, уништени или 
потчињени од стране других појединаца и група. Тежећи да очувају без-
бедност у односу на такве врсте напада, доводи до тога да су они вођени 
жељом да акумулирају моћ, што је више могуће, како би избегли утицај 
увећања моћи других. Ово доводи до обрта у којем се други осећају не-
безбедно и припремају за најгоре. Како се нико никада не може осетити 
апсолутно безбедним у свету међусобног такмичења јединица, борба у 
увећању моћи следи као резултат тога, и тако настаје ,,зачарани круг“ 
гомилања моћи и безбедности (Herz, 1950: 157).

Питање људске природе (била она добра или лоша) нема значај пре-
ма Херцовом схватању, а оно што је кључно јесте социјална сфера, а не 
антрополошка или биолошка. Ситуација homo homini lupus est не ис-
кључује могућност сарадње као једног од кључних елемената социјал-
ног живота. Међутим, сарадња и солидарност теже томе да постану део 
конфликтне ситуације, њихове функције јесу консолидација и јачање 
појединих група у њиховој борби са другим групама. Стога, породице 
и племена су спремна да превазиђу своје унутрашње сукобе како би се 
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супротставили другим породицама и групама. На исти начин, борба за 
безбедност се подиже са индивидуалног нивоа на више нивое друштве-
ног организовања; нације су способне да превазиђу своје унутрашње 
сукобе како би се супроставиле другим нацијама (Herz, 1950: 157−158). 
Осврћући се на политички идеализам, идеје о интеграцији и стварању 
светске заједнице, Херц истиче да је и за политички идеализам каракте-
ристична утопијска визија света. Таква визија подразумева свет у којем 
је заастарела политика моћи и ратова. Херц истиче да, насупрот идеа-
лизму чије време тек долази, застарела теорија државне суверености, 
политике моћи и рата једноставно не примеђује супротну тенденцију, 
која расте из техничке независности суверених држава у свету. Суочене 
са растућом независношћу, али и безбедносном дилемом, њихов излаз 
из ове ситуације био је у увећању индивидуалне моћи, економске моћи 
(у намери да буду самоодрживе у рату) и стратешке моћи (у намери да 
обезбеде своје одбрамбене потребе). Ово је међународни провинција-
лизам, међутим, тешко је пронаћи начин како би се он избегао у услови-
ма, још увек, анархичног света (Herz, 1950: 173).

У монографији Political realism and political idealism, издатој 1951. го-
дине, Херц је посветио много више пажње концепту безбедносне ди-
леме, а у прилог томе говори неколико одређења овог концепта, као и 
идентификовање елемената који чине суштину концепта безбедносне 
дилеме. У једном од одређења безбедносне дилеме, Херц наглашава да 
у стању анархије недостатак врховног ауторитета који би гарантовао 
безбедност и опстанак води томе да су државе принуђене да увећа-
вају своју моћ како би очувале безбедност. Такве активности доводе до 
сличне реакције других држава, што их уводи у ,,зачарани круг“ сумњи, 
контрасумњи, такмичења за моћ, трке у наоружању и на крају до рата 
(Herz, 1951: 14). Стога, безбедносна дилема настаје као резултат анар-
хичности међународног поретка (недостатак врховног суверена), који 
узрокује несигурност држава у односу на намере других држава и до-
води до напора за стицање што је више могуће моћи (Herz, 1951, према: 
Tang, 2009: 590−591). У једном од одређења безбедносне дилеме, Херц 
истиче да она настаје као резултат напора држава да брину о својим 
безбедносним потребама, случајно или са намером, а то доводи до по-
раста небезбедности коју осећају други субјекти, који је тумаче сваки на 
свој начин и одређују средства неопходна за одбрану, узимајући у обзир 
средства других који представљају потенцијалну претњу (Herz, 1951: 7). 
Значај поменуте монографије огледа се и у томе што је Херц одредио 
шест елемената које сматра основом безбедносне дилеме: њен узрок је 
анархија (недостатак врховног ауторитета); неизвесност и страх држа-
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ва у односу на намере друге државе; акумулација моћи; увећање моћи 
не доноси и увећање безбедности; безбедносна дилема може узрокова-
ти рат, али она није узрок свих ратова; динамика безбедносне дилеме 
се огледа у ,,зачараном кругу“ њене ескалације (Herz, 1951, prema: Tang, 
2009: 591). Његово схватање безбедносне дилеме, иако настало као део 
класичног реализма, категоризује га и као првог офанзивног реалисту, 
а самим тим и неореалисту. Херц је дао неколико одређења безбедносне 
дилеме и у великом броју тих одређења он је истакао неизвесност као 
један кључних елемената. Када је реч о људској природи и њеној улози у 
објашњењу концепта, Херц истиче да питање да ли је човек по природи 
добронамеран и спреман на сарадњу или агресиван и жељан домина-
ције уоште није важно. Његова неизвесност и анксиозност према наме-
рама својих суседа јесте оно што смешта човека у основну безбедносну 
дилему и чини да принцип homo homini lupus est постане део човековог 
социјалног живота. Инстинкт самоочувања је оно што уводи у ,,зача-
рани круг“ безбедносне дилеме, у којем постоји такмичење за стицање 
што више моћи (Herz, 1951, prema: Tang, 2009: 590−591). 

У монографији International politics in atomic age, издатој 1959. годи-
не, Херц поново концептуализује безбедносну дилему и доноси нове 
закључке. Он примећује да су током 17. и 18. века европске државе биле 
задовољне минимумом захтева за безбедности и нису проузроковале 
пораст небезбедности у свом суседству. Током 19. века европске државе 
су откриле да се међусобно боре за моћ, а као резултат ширења њихових 
царстава суочили су се са безбедносном дилемом. Потези једне стране 
су сада постали супротни интересима других, пре свега безбедносним 
интересима. За време хладног рата, биполарност је учинила безбеднос-
ну дилему проблемом највећег значаја. Одређење безбедносне дилеме 
у овој монографији поново наглашава значај неизвесности и трагедије. 
Једна од трагичних последица безбедносне дилеме јесте да заједнички 
страх од онога што иницијално можда никада није постојало може кас-
није довести до онога чега су се највише плашили (Herz, 1959: 239−41).

Поред Џона Херца, други кључни аутор класичног реализма који је 
концептуализовао безбедносну дилему у својим радовима био је бри-
тански историчар Херберт Батерфилд (Herbert Batterfi eld). Батерфилд је 
у монографији History and human relations, објављеној 1951. године, дао 
своје одређење концепта безбедносне дилеме и идентификовао елементе 
који чине суштину безбедносне дилеме. За разлику од Херца, Батерфилд 
је био прави класични политички реалиста, а то се јасно рефлектовало и 
на његово схватање природе безбедносне дилеме. У једном од одређења 
концепта безбедносне дилеме он је описује као ситуацију у којој може 
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доћи до сукоба између два или више актера, када ниједан од актера не 
жели такав исход. Рат се може десити и без ревизионистичких или рево-
луционарних актера који желе да измене свој status quo (Butterfi eld, 1951: 
19−20). Објашњавајући зашто долази до сукоба, Херберт истиче кључ-
ни елеменат безбедносне дилеме − неизвесност државника приликом 
тумачења намера других, што доводи до раста страха и сумње. Осим 
неизвесности, Батерфилд указује на страх као један важан чинилац, али 
страх схваћен у Хобсовом тумачењу, страх за живот у ситуацији када 
траје bellum omnium contra omnes. Он се усредсређује на појединца, а не 
на међународни систем, сматрајући да нема излаза из страха за своју 
безбедност. У објашњењу кључног елемента безбедносне дилеме, Батер-
филд истиче да јединствена карактеристика ситуације коју он описује 
јесте да један човек сам може осећати живописан страх у односу на дру-
гог човека, али не може ући у осећање страха другог човека или разуме-
ти зашто би он био посебно нервозан. Један човек за себе зна да не жели 
другом никакву штету и да не жели ништа од другог, осим гаранција 
за сопствену безбедност. Али никада један човек не може бити свестан 
да други човек не може никада видети шта се налази у његовом уму, и 
никада не може имати исто уверење о намерама друге стране, које та 
страна има (Butterfi eld, 1951: 19−20, према: Collins, 2000: 4).

Батерфилд је сматрао да безбедносна дилема може довести до рата 
чак и када државе не желе да нашкоде један дргуој. У осврту на ову кон-
статацију он истиче да највећи рат у историји може бити проузрокован 
без интервенције великих криминалаца, који би могли намерно проуз-
роковати штету у свету. Он може бити проузрокован од стране две ве-
лике силе, од којих су обе очајнички анксиозне да избегну сукоб било 
које врсте (Butterfi eld, 1951: 19−22). Када је реч о елементима који чине 
основу безбедносне дилеме, као и Херц, Батерфилд идентификује шест 
елемената: њен главни узрок је страх; она подразумева неизвесност у по-
гледу намера других; она је ненамерна у основи; она производи трагичне 
последице; може бити погоршана психолошким факторима; и узрок је 
свих људских конфликата (Butterfi eld, 1951: 19−22).

Иако су им почетна схватања била комплементарна, Херц је променио 
своје схватање природе безбедносне дилеме (првобитно је сматрао да је 
безбедносна дилема узрок свих конфилката) и у томе се налази и разли-
ка у погледу елемената које они сматрају основом безбедносне дилеме, 
мада обојица сматрају неизвесност (у односу на намере других држава) 
једним од кључних елемената (Herz, 1951, према: Tang, 2009: 590−591). 
Као представници класичног реализма, Херц и Батерфилд утемељили 
су појам безбедносне дилеме. Почев од тада, појам безбедносне дилеме 
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долази у центар пажње представника реализма и почиње да се развија 
кроз нове правце овог теоријског приступа. Како Алан Колинс (Alan 
Collins) примећује, заједничко за схватања безбедносне дилеме двојице 
поменутих аутора јесу два елемента: неизвесност и бенигна природа, јер 
је она трагедија. Кључна разлика зачетника концепта безбедносне диле-
ме огледа се у тумачењу узрока њеног настанка, Батерфилд сматра да је 
она део људске природе, док Херц сматра да је узрок безбедносне диле-
ме социјалне природе. Заједничко за обојицу је схватање о безизлазном 
стању до којег доводи безбедносна дилема (Collins, 2000 : 5). 

Поред поменутих утемељивача концепта безбедносне дилеме, аутор 
класичног реализма, познат по свом раду посвећеном безбедносној ди-
леми, јесте Арнолд Вулферс (Arnold Wolfers). У монографији Discord and 
collaboration essays on internationaln politics, Вулферс истиче да је суштина 
реализма као теоријског правца осликана кроз поимање политике као 
тежње државе да увећа своју моћ. Све државе се понашају на исти начин, 
ако не могу да максимализују своју моћ, оне теже увећању моћи у мери 
у којој је то могуће (Wolfers, 1962: 82). Он истиче да су представници 
реализма покушали да објасне зашто се државе понашају на предвиђени 
начин, односно шта их присиљава да се тако понашају. У њиховим одго-
ворима на ово питање могу се пронаћи два различита објашњења. Прво 
објашњење подразумева да људска природа води томе да се људи, као 
индивидуе и као нације, понашају као звери или као плен, вођени пожу-
дом за моћи. Друго схватање полази од тога да жеља за моћи у суштини 
јесте жеља за безбедношћу (Wolfers, 1962: 83−84). Осврћући се на Џона 
Херца, који је установио концепт безбедносне дилеме, он истиче да је 
друго објашњење понашања држава засновано на схватању о небезбед-
ности анархичног поретка, који мноштво суверених актера присиљава 
на тежњу ка максимилизовању своје моћи, чак иако то води супротно 
ономе што оне желе. На тај начин, сви актери су присиљени да делују 
у корист сопствене безбедности, у стању свеопште борбе за опстанак, 
што води у стање веће небезбедности (Wolfers, 1962: 84). 

Вулферс одређује безбедносну дилему као ситуацију у којој државе 
угрожене новим потенцијалним нападима одговарају својим мерама, 
стављајући прву државу у неизвеснију, ако не и лошију позицију од прет-
ходне. Чини се да нема начина да се избегне ова последица коју проузро-
кује јачање једне државе, осим да она на различите начине убеди другу 
државу да њена сила није намењена и никада неће бити употребљена 
за напад (Wolfers, 1962: 158−159). Питајући се како избећи безбеднос-
ну дилему, Вулферс сматра да би одговор на то питање могао бити у 
безбедносној политици. Избегавање безбедносне дилеме могуће је само 
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путем безбедносне политике, која би била већином самоограничавајућа 
и умерена, нарочито у погледу одређивања циљева. Он сматра да никада 
није целисходно подстицати безбедносну политику која би била провока-
тивна и подстицала пропаст других зарад сопственог јачања националне 
релативне моћи и способности отпора. Питање која средства би била це-
лисходна за увећање моћи додатно отежава већ мучан проблем (Wolfers, 
1962: 159). Осврћући се на идеалистичку школу мишљења 20. века и стра-
тегије мира које она промовише, Волферс истиче да би остварање претпо-
ставки ове школе − разоружање и јачање међусобног поверења, као и раз-
умевања у оквиру колективне организације − имало шансе за успех. Само 
хистерија би могла да проузрокује рат за моћ између држава које имају за 
циљ опстанак. Висок степен безбедности који би државе у таквом систе-
му веровале да уживају могао би да их успава и учини индиферентним 
према увећању своје моћи, па би могле бити освојене од држава које теже 
проширењу своје територије, а тако би опет настала безбедносна диле-
ма, као последица жеље држава да сустигну оне државе које су задовољне 
својом безбедношћу (Wolfers, 1962: 98).

ЗАКЉУЧАК

Период хладног рата снажно је утицао на обликовање и дефинисање 
реализма као теоријског приступа студија међународних односа, од-
носно студија безбедности. Равнотежа снага заснована на биполарној 
подели света, као и не толико давна прошлост два светска рата, утица-
ли су на то да фокус овог приступа буде на држави као кључном рефе-
рентном објекту безбедности. Из тако постављене безбедносне агенде, 
војне претње су препознате као једина безбедносно релевантна претња. 
Класични реализам полази од људске природе, која представља основу 
за објашњење односа и политике међу државама. Људска бића су исква-
рена, похлепна и у суштини зла, па теже моћи у страху за свој опстанак. 
Борба за моћ се са појединачног нивоа преноси на групне нивое (поро-
дице, племена и државу). Тежа ка моћи уједно је и разлог зашто се држа-
ве константно сукобљавају. Рат је неизбежна последица жеље за моћ у 
стању анархије, која чини сваку државу потенцијалним агресором, али 
и пленом. За представнике класичног реализма, држава заузима цен-
трално место у оквиру свих расправа. Безбедност као циљ и претње без-
бедности везују се само за државу. Стање анархије узрокује константан 
страх и неизвесност у погледу опстанка, па зато, тежећи безбедности 
државе, као циљ постављају увећање моћи.
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На претходно наведеним принципима класичног реализма настао је 
концепт безбедносне дилеме. Овај концепт рефлектује основну природу 
и логику класичног реализма. Пре свега, државноцентричан приступ без-
бедности који заговара реализам снажно утиче на обликовање овог кон-
цепта, који у центар пажње поставља државе. Поред државноцентрично-
сти, схватање о томе да све државе теже увећању своје моћи, нарочито 
војне, доводи до тога да као последица ових тежњи долази до међусобног 
такмичења држава, које унапређење војних потенцијала друге државе 
перципирају као претњу. Концепт безбедносне дилеме настао је 1950. го-
дине у раду Џона Херца. Временски период настанка овог концепта јесте 
период тада актуелног хладног рата и трке у наоружању. Овакво стање 
међународних односа створило је потребу да се на теоријском плану за-
снује концепт који би пружио адекватно објашњење. Пракса међународ-
них односа која је делом била основа за настанак овог концепта, поред 
хладног рата, јесу и два светска рата. Концепт безбедносне дилеме указао 
је на парадокс који увећање моћи, дефанзивних и офанзивних, носи са со-
бом. Тај парадокс се огледа у чињеници да увећање одбрамбених моћи не 
значи и унапређење безбедности, већ, напротив, може довести у лошији 
положај државу која је предузела мере у циљу увећања своје моћи. Раз-
лог тога јесте двосмисленост активности које државе предузимају ради 
увећања моћи; дефанзивне активности се тумаче као офанзивне. Овај па-
радокс се манифестује кроз реакцију државе која мере усвојене од стране 
друге државе, ради увећања своје моћи у смислу одбрамбених капаците-
та, опажа као претњу безбедности и предузима активности које имају за 
циљ да мере друге стране анулирају, успоставе нарушену равнотежу или 
поврате изгубљену надмоћ. Ове активности доводе до ,,зачараног круга“ 
трке у наоружању, која ескалира у рат.

Током периода хладног рата, у складу са доминацијом реализма на 
теоријском плану, концепт безбедносне дилеме чинио је групу конце-
пата који су заузимали централно место у оквиру теоријских распра-
ва. Окончањем овог периода и настанком нових теоријских приступа, 
који оштро критикују државноцентрични приступ реализма, не дола-
зи до маргинализовања овог теоријског приступа. Кључни концепти, 
претпоставке и аутори реализма и даље заузимају значајно место у 
студијама безбедности.
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ESTABLISHING THE CONCEPT OF SECURITY 
DILEMMA IN REALISM AS A THEORETICAL 

APPROACH OF SECURITY STUDIES

Dušan Kesić, Teaching fellow
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary
Realism as a theoretical approach to the study of international relations, and 

sеcurity studies considered as their integral part, was the dominant theoretical 
approach during much of the 20th century. Th e period of its domination on the 
theoretical plan, is parallel to the time period of the Cold War in international 
relations. Th e basic characteristic of realism is the state-centric approach to 
security studies. Th e state is the only referent security object, accordingly, 
the security agenda of this approach includes exclusively military threats to 
security. Based on these principles, within the framework of classical realism, 
the concept of security dilemma was created. On the theoretical basis, the 
concept of security dilemma depicted the Cold War period and arms race 
paradigm. Th e author who fi rst used the concept called „security dilemma“ 
was John Herz in 1950. Since then, the concept of security dilemma gradually 
gained the attention of a large number of authors and occupies a central 
place in the discussions of realism representatives. Th e aim of this paper is to 
present the establishing of the concept of security dilemma within realism as 
a theoretical approach of security studies. In the fi rst part of the paper, will 
be presented, classic realism, its defi nitions and basic principles. Th e central 
section of the paper presents an overview of the establishing of the concept 
of security dilemma through the works of representatives of classical realism 
that conceptualized the security dilemma. In this section, will be presented, 
the defi nitions and designations of the concept, as well as the basic elements 
of the concept that are identifi ed by the authors of classical realism.

Key words: security dilemma, clasicall realism, John Herz, Herbert 
Batterfi eld, Arnold Wolfers
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СЕКУРИТИЗАЦИЈА МИГРАЦИЈА
У СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ2

Сажетак: Секуритизација миграција – представљање миграција као 
безбедносне претње предмет је истраживања овог текста. Конкретније, 
применом Хјусмансовог приступа секуритизацији миграција настојало 
се испитати постојеће стање у стратешким документима Европске 
уније у вези са овом појавом. Сходно томе, циљ овог рада јесте опис секу-
ритизације миграција на простору Европске уније у стратешким доку-
ментима из области безбедности и области миграција у односу на три 
референтна објекта безбедности Хјусмансовог приступа – унутрашњу 
безбедност и унутрашње тржиште, европске културне вредности и ев-
ропски систем благостања. Најпре је представљен методолошки оквир 
и квалитативна анализа садржаја искуствене грађе као главни истра-
живачки поступак. У централном делу рада, фокус је стављен на процес 
примене Хјусмансовог приступа секуритизацији миграција у анализи 
стратешких докумената ЕУ и главне исходе такве анализе. Резулта-
ти истраживања указали су на унутрашњу безбедност и унутрашње 
тржиште као референтни објекат безбедности који је најугроженији 
феноменом миграција, након чега следе закључна разматрања.

Кључне речи: секуритизација, миграције, Хјусмансов приступ секу-
ритизацији миграција, квалитативна анализа садржаја, стратешка 
документa Европске уније

2  Рад представља прилагођен део мастер рада Хјусмансов приступ у анализи секуритизације 
миграција у стратешким документима Европске уније који је одбрањен 15. септембра 2017. године 
на Факултету безбедности Универзитета у Београду.
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УВОД

Секуритизација миграција – представљање миграција као безбеднос-
ног питања, тј. њихово означавање као безбедносне претње – дешава се 
почетком 90-их година прошлог века. Оваквој динамици највише је до-
принео крај хладног рата и једно шире схватање безбедносних претњи. 
У том тренутку, са интензивирањем европског интеграционог процеса, 
приметно је укључивање миграционих политика у уставне структуре 
ЕУ. Проблематика везана за феномен миграција нарочито добија на зна-
чају након 11. септембра 2001. године, терористичких напада у Мадриду 
и Лондону, док је мигрантска криза 2015−2016. године као последица 
„Арапског пролећа“ поново актуелизовала овај проблем. 

Према Хјусмансовом3 мишљењу, суштина секуритизације лежи у 
„циркуларној логици дефинисања и модулације угрожавајућих фактора у 
циљу супротстављања њима политичким и административним механиз-
мима“ (2006: 61). Безбедност посматра као праксу или, шире, као оквир 
успостављен од стране како јавне реторике политичара, тако и провајдера 
(„професионалаца“) безбедности, безбедносних агенција и технолошких 
решења. Чињеница да је одређено питање имплементирано у свакодневне 
безбедносне праксе или политичке оквире, без експлицитног одређења 
тог питања као претње, конституише га као претњу одређеној вредности. 
Сходно томе, третирање миграција на стратешком нивоу једне наднаци-
оналне организације каква је Европска унија, у једном безбедносном кон-
тексту, представља их као значајно безбедносно питање.

Бавећи се изучавањем феноменологије секуритизације миграција у 
ЕУ, Хјусманс је идентификовао три домена небезбедности која су резул-
тирала кулминацијом процеса секуритизације миграција на европском 
простору. То су унутрашња безбедност и унутрашње тржиште, ев-
ропске културне вредности и европски систем благостања. С обзиром 
на то да су ове вредности према Хјусмансовом приступу представље-
не као миграцијама најугроженији референтни објекти безбедности 
унутар европске заједнице, у овом истраживању ће се секуритизација 
миграција кроз анализу европских стратешких докумената испитивати 
управо кроз призму ова три референтна објекта безбедности.4 

3  Џеф Хјусманс (Jef Huysmans) један је од најзначајнијих представника Паришке школе студија 
безбедности. Оно што ову школу студија безбедности карактерише у највећој мери јесте тежња ка 
емпиријским истраживањима безбедности.

4  Објашњење тога шта представљају ова три референтна објекта безбедности, тј. операционализација 
ових појмова, уследиће у каснијем делу текста, у виду дефинисања листе категорија и поткатегорија.
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МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

У овом истраживању следимо истраживачки дизајн примењен у раду 
Веза између миграција и безбедности у домену небезбедности: квали-
тативна анализа садржаја две скорашње политике ЕУ (Oberngruber, 
2016). Квалитативном анализом садржаја два стратешка документа ЕУ 
(Европске стратегије безбедности (2003) и Глобалног приступа мигра-
цијама и мобилности (2005)), аутор поменутог рада настоји да одговори 
на питање које вредности у Европској унији миграције највише угро-
жавају. Полазећи од три идентификована референтна објекта безбед-
ности у оквиру Хјусмансовог приступа (унутрашње безбедности и уну-
трашњег тржишта рада, европских културних вредности и европског 
благостања), аутор настоји да одговори која од те три вредности јесте 
најугроженија миграцијама усмереним ка ЕУ. Користећи квалитативну 
анализу садржаја као главни истраживачки поступак, аутор испитује 
појаву „тема и образаца“ у поменутим политичким документима који 
стоје у вези са три идентификована референтна објекта безбедности и 
тако дефинише три категорије које ће испитивати: 

1.  миграције као претња унутрашњој безбедности и унутрашњем тр-
жишту;

2. миграције као претња европским културним вредностима;
3. миграције као претња европском благостању.
Аутор је операционализацијом три референтна објекта безбедности 

Хјусмансовог приступа утврдио поткатегорије које ће му помоћи у ис-
питивању заступљености ових референтних објеката у поменутим стра-
тешким документима, и то у контексту њихове угрожености миграција-
ма. Анализом докумената дошао је до закључка да категорија Миграције 
као претња унутрашњој безбедности и унутрашњем тржишту рада 
показује највећи степен корелације између референтних објеката и ана-
лизираних докумената (Oberngruber, 2016: 42). Другим речима, мигра-
ције представљају највећу претњу по први референтни објекат – уну-
трашњу безбедност и унутрашње тржиште рада.

Ова истраживачка студија, сходно дефинисаном предмету истражи-
вања, бави се применом Хјусмансовог приступа у анализи секуритиза-
ције миграција у стратешким документима Европске уније из области 
безбедности и области миграција. Као основа за ту анализу послужиће 
листа категорија и поткатегорија коју је операционализацијом рефе-
рентних објеката Хјусмансовог приступа развио Бернард Обернгрубер 
(Bernhard Oberngruber, 2016).5 

5  Листа категорија са поткатегоријама која је коришћена за потребе овог истраживања представљена 
је графички у каснијем делу текста.
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За разлику од Обернгрубера који је у свом истраживању спровео 
анализу само два стратешка документа ЕУ, ово истраживање ће, поред 
тих докумената, укључити још три скоро усвојена документа на нивоу 
ЕУ у 2015. и 2016. години. Разлог за то јесте редефинисање политика на 
нивоу Европске уније у контексту последње мигрантске кризе, као и на-
чина на које су те промене уткане у сама документа. На тај начин, жели 
се стећи увид у то да ли је доношење нових докумената на стратешком 
нивоу у ЕУ резултовало новим виђењем миграција као претњи по три 
референтна објекта безбедности Хјусмансовог приступа. Овде је важно 
истаћи да анализа садржаја поменутих докумената неће подразумевати 
искључиво нормативну анализу аката, већ и анализу контекста у којем 
су та документа донесена, политичких порука које садрже и сл. 

Извори података

Један од многих начина на који једна наднационална политичка 
заједница (у овом случају Европска унија) реагује када се суочи са не-
ким проблемом (у овом случају миграцијама) јесте доношење стратегија 
које за циљ имају интеграцију главних циљева, политика и активности у 
јединствену целину. Како би се испитао феномен секуритизације мигра-
ција у европским стратешким документима сходно Хјусмансовом при-
ступу, неопходно је узети у обзир кључна таква документа из области 
безбедности и области миграција. 

Европска стратешка документа чији ће се садржај анализирати ус-
ловно се могу поделити у две групе. Документа која чине прву групу 
јесу Европска стратегија безбедности (2003) и Глобални приступ ми-
грацијама и мобилности (2005) као документа која су усвојена пре на-
станка мигрантске кризе 2015−2016. Другу групу докумената чине она 
документа усвојена као резултат интензивирања мигрантске кризе, од-
носно документа из 2015. и 2016. године – Европска агенда о миграција-
ма и Европска безбедносна агенда (као документа из области миграција 
из 2015. године) и Глобална европска стратегија (као документ из обла-
сти безбедности из 2016. године). 
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Квалитативна анализа садржаја

Имајући у виду да се овим истраживањем настоји испитати феномен 
секуритизације миграција коришћењем Хјусмансовог приступа кроз 
анализу садржаја стратешких докумената Европске уније, као главни 
истраживачки поступак користиће се управо анализа садржаја,6 однос-
но њена квалитативна варијанта. 

Разлог за одабир квалитативне анализе садржаја као главне истра-
живачке методе односи се на могућности које употреба квалитативне 
анализе садржаја пружа у истраживању одређеног проблема. Наиме, „... 
она делује у контексту холистичког приступа истраживању друштве-
них појава, односно разумевања значења појединих појава у контексту“ 
(Илић, 2012: 485). Према Крацауеру, примењујући квалитативну ана-
лизу садржаја, испитивач може неоптерећен квантификацијом и огра-
ниченошћу на манифестни садржај уочити значајне категорије које би 
му у противном могле промаћи и продрети знатно дубље у суштину 
садржаја (Kracauer, 1952). Такође, имајући у виду да ово истраживање 
подразумева анализу европских стратешких докумената донетих пре и у 
току мигрантске кризе 2015−2016, овај метод је врло погодан за анализу 
докумената у настојању да се открију могући обрасци и промене током 
времена у тим документима (Berg & Lune, 2012). У вези са овом методом, 
Балзак нарочито истиче како је анализа садржаја погодна у студијама 
секуритизације, с обзиром на то да њена квалитативна варијанта може 
много тога пружити у одговору на питање да ли је секуритизујући оквир 
присутан или не (Balzacq, 2010). С обзиром на то да ово истраживање 
не подразумева искључиво нормативну анализу документационог ма-
теријала, већ испитивање одређених категорија и поткатегорија у кон-
тексту њиховог јављања и међусобног односа, квалитативна анализа 
садржаја намеће се као очигледан избор за конкретну студију.

Основу примене овог поступка представљају категорије анализе 
које се граде током саме анализе у складу са истраживачким питањи-
ма, теоријом која усмерава истраживање и садржином искуствене грађе 
(Манић, 2014: 48). У вези са дефинисањем категорија анализе, Мејринг 
издваја индуктивни и дедуктивни приступ (Мayring, 2000). Док се код 
индуктивног приступа категорије анализе дефинишу на основу иску-
ствене грађе истраживања (дефинисане категорије анализе треба да на-

6  У вези са овом методом истраживања треба истаћи како у методолошкој литератури не постоји 
консенсуз око њеног прецизног одређења. Тако поједини аутори истичу њену квантитативну 
(Berelson, 1952; Милас, 2009; Neuendorf, 2002; Шушњић, 1973), односно њену квалитативну 
димензију (Kohlbacher, 2006; Hsieh i Shannon, 2005; Mayring, 2000). Осим ова два облика анализе 
садржаја, поједини аутори, попут Бранковића и Фајгеља, указују на постојање мешовитог облика 
анализе садржаја у ком се комбинују елементи квантитативног и квалитативног.
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стану у што ближем додиру са искуственом грађом),7 дедуктивни при-
ступ подразумева да се дефинисање категорија врши на основу сазнања 
која претходе упознавању са искуственом грађом.8 Будући да у овом ис-
траживању најпре полазимо од унапред дефинисаних категорија, може 
се рећи да ова студија следи дедуктивни приступ.

Како се категорије анализе при примени квалитативне анализе садр-
жаја могу изводити на различите начине, може се разликовати и више 
облика овог поступка. Саја и Шенон (Hsieh & Shannon) разликују три 
основне врсте: конвенционалну, усмерену и сумативну квалитативну 
анализу садржаја (2005: 1277). Кључне разлике између ова три присту-
па тичу се кодних схема, порекла кодова и питања поузданости − док 
се код конвенционалане анализе садржаја9 категорије изводе директно 
из искуствене грађе, сумативна анализа садржаја10 подразумева бројање 
и упоређивање обично кључних речи и садржаја праћено тумачењем 
основног контекста (Ibid.). Са друге стране, код усмерене анализе са-
држаја, теорија или резултати релевантних истраживања представљају 
основу за дефинисање категорија (Hsieh i Shannon, 2005). Усмерена ана-
лиза садржаја почива на употреби дедуктивног приступа у дефинисању 
категорија: „Циљ усмереног приступа анализи садржаја јесте да потвр-
ди или прошири концептуално теоријски оквир или теорију“ (Hsieh i 
Shannon, 2005: 1281).11 С обзиром на природу овог истраживања, где се 

7  Детаљније о индуктивном приступу погледати у: Манић, Ж. (2014). Примена и могућности метода 
анализе садржаја у социологији. Докторски рад. Београд: Филозофски факултет.

8  Сходно томе, дедуктивни приступ подразумева да се већ постојећи подаци преиспитају у новом 
контексту (Catanzaro, 1988, према: Elo & Kyngäs, 2007: 111). Другим речима, најпре се на основу 
релевантне теорије одређују категорије анализе, а онда примењују на проучавани материјал. 

9  Манићева конвенционалну анализу садржаја поистовећује са индуктивним приступом дефинисања 
категорија. Наиме, „она (конвенционална анализа садржаја, прим. аут.) се обично користи када 
је циљ истраживања описивање проучаваног проблема, односно када су емпиријска сазнања о 
предмету интересовања ограничена, а релевантна теорија не постоји или је недовољно развијена. 
Услед садржинске непотпуности расположивих података истраживачи избегавају дефинисање 
категорија унапред, већ се оне конструишу на основу саме искуствене грађе, која се ишчитава у 
потпуности више пута да би се проникло у њену суштину и холистички карактер“ (2014: 50).

10  Сумативна анализа садржаја врши се на основу квантификације проучаване грађе, мада 
представља врсту квалитативне анализе садржаја. Оно што је не сврстава у облике квантитативне 
анализе садржаја јесте управо потреба за проучавањем контекстуалне употребе речи. Наиме, „... 
квантификација има само улогу средства за разумевање контекстуалне употребе проучаваних речи 
или других јединица, што значи да је сумативна анализа заинтересована за латентни садржај и да 
се њеном применом врши интерпретација значења. Дакле, њеном употребом се не открива само 
колико се често јавља одређени садржај већ и чиме је његово јављање условљено“ (Манић, 2014: 52).

11  Истраживач најпре на основу познатих информација идентификује кључне концепте као почетне 
категорије и операционализује их. Затим следи кодирање искуственог материјала, које се може 
вршити на два начина, у зависности од природе грађе и циљева истраживања. Први начин кодирања 
почива на ишчитавању целокупне грађе и означавању свих њених делова који представљају 
проучавану појаву. Обележени делови се затим приписују постојећим категоријама, а ако првобитне 
нису довољне, формирају се додатне категорије. Другим речима, кодирање грађе се не врши одмах, 
већ након детаљног упознавања са њеном садржином. Други начин кодирања почива на употреби 
само оних категорија које су унапред дефинисане, што значи да се подаци који се не могу подвести 
под њих анализирају касније ради утврђивања да ли се могу сматрати поткатегоријама постојећих 
или треба формулисати нове категорије. Анализу резултата истраживања ће усмеравати претходна 
сазнања на основу којих су категорије формулисане (Манић, 2014: 51−52).
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полази од већ дефинисаних категорија и поткатегорија насталих опера-
ционализацијом референтних објеката Хјусмансовог приступа, реч је о 
усмереној анализи садржаја.

Уз мање разлике, међу ауторима генерално постоји консензус по пи-
тању фаза реализације анализе садржаја. Углавном су то: одређивање 
популације саопштења; формирање узорка; одређивање јединица ана-
лизе; одређивање категорија; кодирање и интерпретација налаза. У тек-
сту који следи представљен је сам процес, односно начин реализовања 
фаза анализе садржаја стратешких докумената ЕУ из области безбедно-
сти и области миграција.

Одређивање популације саопштења

Као што је поменуто раније, извори података, односно европска стра-
тешка документа чији ће се садржај анализирати у циљу испитивања 
стања секуритизације миграција у европским стратешким документима 
коришћењем Хјусмансовог приступа, условно се могу поделити у две 
групе. Ова документа међусобно се разликују по обиму, структури и са-
држају. У циљу остваривања увида у њихову структурираност и садржи-
ну, неопходно је укратко их представити, при чему ће најпре бити речи 
о стратешким документима из области безбедности, а затим о страте-
гијама из области миграција, распоређених према хронолошком крите-
ријуму њиховог усвајања.

Европска стратегија безбедности (2003) јесте документ који садр-
жи петнаест страна, чију структуру чине Увод и Закључак и три глав-
не тематске целине: Безбедносно окружење: глобални изазови и кључне 
претње; Стратешки циљеви; Политичке импликације за Европу. У 
оквиру прве тематске целине (Безбедносно окружење: глобални изазо-
ви и кључне претње) изложене су подтеме Глобални изазови и Главне 
претње. Другу тематску целину (Стратешки циљеви) чине подтеме 
Бављење претњама, Изградња безбедности у нашем суседству и Међу-
народни поредак заснован на делотворном мултилатерализму. Трећа 
тематска целина (Политичке импликације за Европу) не садржи подте-
ме, већ се у виду таксативног набрајања наводи каква би требало да буде 
природа деловања ЕУ у управљању кризама. Свака подтема у виду антр-
филеа истиче кључне поруке садржане у овом документу.

Глобална европска стратегија (2016) документ је који садржи шездесет 
страна, чију структуру чине Уводна реч Високог представника за спољне 
послове и безбедносну политику ЕУ (односно уводна реч потпредседни-
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ка Европске комисије), Резиме и четири главне тематске целине: Глобал-
на стратегија за промовисање интереса наших (европских) држављана; 
Водећи принципи наше спољне акције; Приоритети наше спољне акције 
(са подтемама: Безбедност наше Уније; Државна и социјетална отпор-
ност нашег Истока и Југа; Интегрисани приступ конфликтима и кри-
зама; Кооперативни регионални поредак; Глобално управљање за XXI 
век) и Од визије до акције. Свака подтема садржи антрфилее којима се 
истичу најзначајније поруке садржане у овом документу.

Глобални приступ миграцијама и мобилности (ГПММ) (2005) садр-
жи двадесет пет страна, при чему његову структуру чине Увод и Закљу-
чак и шест главних тематских целина: Кључни циљеви; Тематски при-
оритети; Географски приоритети; Механизми за имплементацију; 
Оперативни приоритети; Финансирање и мониторинг. У оквиру цели-
не Оперативни приоритети, у виду подтема, представљена су четири 
главна стуба европске миграционе политике која промовише овај доку-
мент. На крају сваке тематске целине налазе се антрфилеи у виду препо-
рука којима се заправо, у виду таксативног набрајања, резимира садржај 
сваке тематске целине. 

Европска безбедносна агенда (април, 2015) садржи двадесет једну 
страну и четири главне тематске целине: Побољшана заједничка безбед-
носна сарадња; Јачање стубова европских акција; Три приоритета; Даљи 
кораци. У оквиру прве тематске целине дескриптивно је представљено 
пет кључних принципа заједничке безбедносне сарадње. Друга тематска 
целина садржи три подтеме које се односе на јачање стубова европских 
акција: Боља размена информација; Појачана оперативна сарадња; Ак-
ције подршке: обучавање, финансирање и иновације. Трећа тематска це-
лина обухвата три подтеме које се односе на три препознате безбедносне 
претње – тероризам и радикализацију, организовани и високотехнолош-
ки криминал. Свака од ове три подтеме садржи антрфилее у оквиру којих 
су таксативно наведене акције које је неопходно предузети. 

Европска агенда о миграцијама (мај, 2015) јесте документ који са-
држи двадесет две стране и четири главне тематске целине: Увод; Тре-
нутно деловање; Четири стуба бољег управљања миграцијама; Даљи 
кораци. У оквиру тематске целине Тренутно деловање истакнуто је пет 
подтема које се односе на тренутне акције Европске уније као одговора 
на мигрантску кризу 2015−2016. На крају ове целине, у виду антрфи-
леа, таксативно су набројане кључне мере које карактеришу тренутно 
деловање ЕУ. Тематска целина Четири стуба бољег управљања мигра-
цијама садржи четири подтеме од којих се свака односи на одговарајући 
стуб, при чему свака подтема обухвата конкретне мере које је неопходно 
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предузети у циљу њихове реализације. Такође, те конкретне мере су на 
крају сваке подтеме резимиране и представљене у виду таксативног на-
брајања. Целина Даљи кораци разложена је набрајањем конкретна три 
корака. На крају самог документа, у виду прилога, налази се текстуално 
и табеларно представљен европски програм премештаја и пресељења 
миграната у оквиру чланица Европске уније.

Одређивање јединица анализе

Под јединицама анализе12 подразумевају се целине које истраживачи 
разликују у садржају комуникације, а могу представљати део поруке или 
поруку у целости. У питању су сегменти садржаја грађе која се анали-
зира, и то различите величине, што зависи од предмета анализе, циља, 
врсте искуствене грађе на коју се примењује итд.

Када је реч о одређивању јединица анализе, овај корак је од фунда-
менталне важности за резултате ове студије будући да „разлике у од-
ређивању јединица анализе могу утицати на одлуке које се доносе у 
вези са кодирањем, као и на степен упоредивости са резултатима других 
сличних истраживачких студија“ (De Wæver et al., 2006, према: Zhang & 
Wildemuth, 2009: 3). Тако се јединице анализе обично односе на „поједи-
начне теме“ или „идејне изразе“ пре него на „физичке језичке јединице“ 
попут реченица у пасусима (Zhang & Wildemuth, 2009: 3). Сходно томе, 
одређивање јединица анализе у овој студији детерминисано је трима ре-
ферентним објектима безбедности у контексту Хјусмансовог приступа 
секуритизацији миграција: унутрашњом безбедношћу и унутрашњим 
тржиштем, европским културним вредностима и системом европског 
благостања. Кодиране изјаве и поруке садржане у овим документи-
ма које се уклапају у одређену категорију (миграције као претња уну-
трашњој безбедности и унутрашњем тржишту, миграције као претња 
европским културним вредностима и миграције као претња европском 
систему благостања) нису увек посматране одвојено, већ се, када се то 
показало неопходним, у обзир узео шири контекст који је омогућио 
сврставање једне јединице у одређену (пот)категорију. Другим речима, 
онда када се за тим указала потреба због самог контекста, оне су гру-
писане у логичке јединице које су омогућиле њихову категоризацију. У 
циљу извођења релевантних закључака у складу са дефинисаним истра-
живачким питањима, неопходно је и идентификовати односе између 
категорија кроз „откривање образаца“ (Bradley, 1993).

12  У постојећој литератури, јединице анализе се још називају и јединицама класификације.
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У контексту овог истраживања, јединице анализе одређене су након 
пажљивог ишчитавања анализиране популације. У већини случајева, ове 
јединице анализе чине један или два међусобно повезана пасуса анализи-
раних стратешких докумената. Овде је важно напоменути да се, онда када 
је то било потребно, извршило сажимање појединачних јединица анализе 
у логичке јединице, будући да су налази усмерени управо ка откривању 
тих логичких јединица које су потом смештане у одговарајуће (пот)кате-
горије. Развијена листа кодова помогла је лакшем сврставању одређених 
јединица анализе у унапред дефинисане категорије и поткатегорије.

Одређивање категорија

Након што су јединице анализе издвојене, њихова анализа врши се 
сврставањем у унапред утврђене и јасно дефинисане категорије. Број и 
врста категорија зависе од сложености предмета истраживања, а пред-
стављају основу за кодирање. С обзиром на то да је у овом истраживању 
реч о усмереној анализи садржаја, дефинисање категорија претходило 
је проучавању документационог материјала. У вези са овим, требало 
би подсетити да постоје три категорије у које ће се јединице проуча-
ване грађе сврставати: миграције као претња унутрашњој безбедности 
и унутрашњем тржишту; миграције као претња европским културним 
вредностима и миграције као претња европском систему благостања. 
Листа категорија са поткатегоријама које ће се користити у овом истра-
живању представљена је графички:

КАТЕГОРИЈА 1 – Миграције као претња унутрашњој безбедности 
и унутрашњем тржишту

Поткатегорија Одређење поткатегорије Пример
1. Јачање контролних 
механизама и 
спољашњих граница

1) јачање средстава којима 
се настоји контролисати и 
регулисати прилив људи у ЕУ. 
Уобичајени механизми јесу: 
визне политике, уговори о 
реадмисији са трећим земљама, 
радне и боравишне дозволе.

2) изјаве са акцентом на порасту 
граничних контрола насупрот 
процесима усклађивања тржишта.

„Владе земаља 
чланица ЕУ охрабрују 
се да одржавају своје 
визне политике према 
држављанима земаља 
Трећег света како би 
осигурале што лакши 
гранични прелаз.“
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2. Довођење у 
везу тероризма 
и (нерегуларних) 
миграција

Успостављање очигледне 
везе између тероризма и 
(нерегуларних) миграција. Често 
повезана са злоупотребом азила 
у циљу заобилажења граничних 
рестрикција.

„Разарајуће 
могућности терориста 
који злоупотребљавају 
процедуре за азил 
како би се домогли 
европских земаља 
постају нарочито 
видљиве након 11. 
септембра 2001.“

3. Заштита 
унутрашњег 
тржишта рада

Све мере којима се штити 
унутрашње тржиште рада. 
Обично се те мере подржавају 
све док се празнине на тржишту 
рада не могу „попунити“ 
држављанима ЕУ.

Мере које су усмерене на заштиту 
унутрашњих тржишта рада и 
оправдане с обзиром на његов 
ограничен капацитет.

„С обзиром на 
ограничености у 
запошљавању у овом 
тренутку, кључно је те 
празнине на тржишту 
рада попунити 
најпре држављанима 
ЕУ како би се 
одржала ниска стопа 
незапослености.“

КАТЕГОРИЈА 2 – Миграције као претња европским културним вредностима

Поткатегорија Одређење поткатегорије Пример
1. Значај културолошког 
порекла миграната на 
спољашњим границама

1) механизми који отежавају 
мигрантима да пређу 
европске спољне границе 
због њиховог културолошког 
порекла и пракси. Јасно 
истицање разлике између 
„држављана ЕУ“ и 
„држављана земаља Трећег 
света“.
У неким случајевима, 
својеврсна потражња 
на тржишту рада може 
превидети ове културолошке 
разлике.
2) питање да ли су 
недржављани ОECD земаља 
чешће предмет таквих 
механизама или нису.

„Недавне дебате у 
Француској покренуле 
су питање да ли 
полигамна пракса 
имиграната треба бити 
толерисана или правно 
санкционисана.“
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2. Интеграција 
миграната у друштво

Интеграција као 
средство јачања 
миграционих политика 
на темељу непремостивих 
културолошких разлика 
између миграната и европског 
друштва.

Представљање интеграционог 
процеса као претње културно 
хомогеном европском 
простору. 

„Успешна 
интеграција зависи 
од посвећености 
миграната европским 
вредностима која 
у великој мери 
зависи од њиховог 
културолошког 
порекла. Стога је у 
најбољем интересу ЕУ 
да прими оне људе који 
су вољни да прихвате 
те вредности.“

КАТЕГОРИЈА 3 – Миграције као претња европском благостању

Поткатегорија Одређење поткатегорије Пример

1. Дистрибуција 
социоекономских 
добара сходно 
политици припадности

Механизми којима се 
регулише дистрибуција 
добара по основу порекла 
подносилаца захтева. У 
том смислу, расподела се 
врши у складу са политиком 
припадности (шовинизам 
система благостања; 
користи речи попут „талас“, 
„поплава“, „преплављеност“ 
мигрантима). У многим 
случајевима, основни 
предуслов за успешно 
аплицирање јесте запослење.

„Докле год постоје 
држављани одређене 
европске земље који су 
без крова над главом и 
приходима, они морају 
бити приоритет у 
систему дистрибуције 
социоекономских 
добара.“

2. Систем благостања 
под притиском као 
кључни тест за опстанак 
политичке заједнице

Све изјаве које се баве 
питањем да ли је систем 
благостања одржив и за 
странце и за европско 
друштво. Према Хјусмансу, 
главни подстицај за истицање 
овог питања јесте одржавање 
политичке моћи (опстанак 
политичке заједнице).

„Систем европског 
благостања се урушава, 
независно да ли је реч 
о Скандинавији или 
Централној Европи. 
Из тог разлога, а у 
контексту мигрантске 
кризе, једноставно 
је немогуће свима 
пружити подједнаку 
заштиту.“
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Кодирање

Кодирање подразумева разврставање сирових искуствених података 
у унапред дефинисане категорије. Одређивање категорија и кодирање 
јесу два нужно повезана поступка у анализи садржаја – „у првоме од 
њих одређује се појмовни оквир унутар којег ће се описати садржај до-
кумента, а у другоме се у њега сврстава постојећи садржај“ (Милас, 2009: 
510). Другим речима, кодирање подразумева издвајање јединица анали-
зе из проучаваног материјала и њихово разврставање у категорије.13  

Ради лакшег кодирања, а самим тим и сврставања јединица анали-
зе у унапред дефинисане категорије, за потребе овог истраживања раз-
вијена је листа кодова настала иницијалним ишчитавањем и тумачењем 
прикупљеног документационог материјала. Поред кодова, у наставку је 
понуђено њихово прецизније одређење ради лакшег разумевања:

1.  гранична контрола – инсистирање на јачању институција и фи-
нансирање спољашње граничне контроле;

2.  политика повратка – осигурати ефикасан повратак (нерегулар-
них) миграната;

3.  надзор – уочавање (нерегуларних) имиграната и спречавање пре-
ласка границе;

4.  борба против незаконитог запослења – спречавање послодаваца 
да запошљавају (нерегуларне) мигранте;

5.  помоћ земљама Трећег света – финансирање ових земаља у циљу 
смањења разлога за имиграцијом; 

6.  размена информација – јачање међусобне сарадње и размена ин-
формација између европских земаља/ЕУ и партнера/ЕУ и земаља 
Трећег света о најбољим праксама и систем раног упозорења;

7.  борба против криминалних активности – борба против трговине 
људима/кријумчарења/тероризма повезаног са мигрантима;

8.  промовисање законите миграције;
9.  едукационе кампање – у циљу едукације и интеграције миграната;

10.  визна политика – редефинисање визне политике у циљу контроле 
миграција ка ЕУ.

У овом истраживању, издвојене јединице анализе кодиране су у скла-
ду са претходно дефинисаним категоријама. Тако, на пример, све оне 
јединице анализе означене кодом гранична контрола или надзор свр-
стане су у категорију 1 (миграције као претња унутрашњој безбедности 

13  Због свог значаја, фаза кодирања се често означава као примена анализе садржаја у ужем смислу 
(Манић, 2014: 188).
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и унутрашњем тржишту), поткатегорију 1 (јачање контролних механи-
зама и спољашњих граница), што значи да конкретна јединица анализе 
упућује на постојање унутрашње безбедности и унутрашњег тржишта 
као референтног објекта безбедности који је као такав препознат у ана-
лизираном стратешком документу.

Према развијеној листи кодова, испитивала се заступљеност одређе-
них кодова, односно кодираних јединица анализе у појединачним стра-
тешким документима. Овакав поступак анализе садржаја, поред свр-
ставања јединица анализе у одговарајуће пот(категорије) и самим тим 
остваривања увида у заступљеност дефинисаних референтних објека-
та, омогућио је и уочавање образаца и промена у њима у зависности од 
њихове заступљености у одређеним стратешким документима. Другим 
речима, у контексту периода пре и у току мигрантске кризе 2015−2016. 
године, промене у заступљености кодова у анализираној популацији 
указале су на придавање (мањег или већег) значаја одређеном обрасцу и 
његовој динамици током времена. 

Искуствена грађа кодирана је мануелно, без коришћења посебних 
софтверских алата.14 Кодови су додељени иницијалним ишчитавањем 
литературе, а потом су кодиране поруке сврставане у унапред дефини-
сане (пот)категорије. Заступљеност одређених кодова, односно кодира-
них јединица анализе у појединачним документима презентована је на-
вођењем кодираних порука садржаних у анализираној грађи. У случају 
да се једној јединици анализе могло доделити више кодова, у обзир се 
узимао општи контекст кодиране поруке који је определио њено сврста-
вање у одговарајућу (пот)категорију. Сврставањем кодираних порука у 
одговарајуће (пот)категорије извршено је уопштавање у циљу давања 
одговора на постављена истраживачка питања, односно препознавања 
референтних објеката безбедности у контексту Хјусмансовог приступа 
секуритизацији миграција у анализираним документима. 

РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ

Пре самог осврта на налазе ове студије, неопходно је укратко подсе-
тити на кључне поставке Хјусмансовог приступа секуритизацији мигра-
ција како би се боље разумео део који следи. Наиме, Хјусмансово разу-

14  Једну од предности мануелног кодирања анализиране популације истакли су аутори Бергстром 
и Бореус (Bergström & Boréus) према којима мануелно кодирање пружа много софистицираније 
тумачење порука садржаних у предмету анализе него што је то случај са компјутерском обрадом 
података (2005, према: Svantesson, 2014: 71).
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мевање секуритизације миграција може се сумирати следећим пасусом: 
„Секуритизација одређује миграцију као инхибирајући фактор у потрази 
за слободом од претње. (...) Улог који дефинише домен небезбедности 
јесте политичка аутономија у двоструком смислу независног идентите-
та и функционалног интегритета пре него физички опстанак политичке 
заједнице. Тежња за слободом од претње представља захтев за зашти-
том (и обликовањем) политичких слобода. Секуритизација миграција је 
тако трансформише у фактор који доводи у питање постојање политич-
ког идентитета и аутономије политичке заједнице која себе преиначује у 
простор слободе“ (2006: 61). На тај начин, овај аутор аутономију једне по-
литичке заједнице ставља испред њеног физичког опстанка и тако при-
марној вредности једне државе даје сложенију конотацију. Даље, Хјус-
манс се у својим радовима не држи строго детерминисања неког питања 
као претње (где се то питање не мора експлицитно одредити као претња 
да би је представљало), већ сматра да само његово постојање и интегра-
ција у политичке оквире који стоје у вези са полицијом, одбраном и сл. 
то исто питање означавају као безбедносно. Стога он проширује одређи-
вање небезбедности у контексту дефиниције претње и говори о „домену 
небезбедности“, нечему што представља комплексно политичко и ин-
ституционално обликовање одређених политичких питања.

Анализирана стратешка документа показала су да прва категорија 
− Миграције као претња унутрашњој безбедности и унутрашњем тр-
жишту рада јесте најзаступљенија у анализираној грађи. Другим речи-
ма, у контексту Хјусмансовог приступа, миграције представљају највећу 
претњу по први референтни објекат – унутрашњу безбедност и уну-
трашње тржиште рада. Са тим у вези, поткатегорију Јачање контролних 
механизама и спољашњих граница одликује највећи степен заступљено-
сти у јединицама анализе, при чему је инсистирање на јаким екстерним 
границама и ефикасним политичким инструментима нарочито видљи-
во у стратешким документима донетим и усвојеним у току мигрантске 
кризе 2015−2016. Говорећи Хјусмансовом терминологијом, политичко и 
институционално обликовање феномена миграција доводи га у везу са, 
на пример, нерегуларним преласком спољашњих европских граница и на 
тај начин резултира преливањем безбедности са једног на друго произво-
дећи тзв. домен небезбедности. Тако веза између миграција и спољашњих 
граница добија конотацију безбедносног питања, а сама чињеница да је 
оно уткано у један политички оквир означава миграције претњом по те 
границе. Поврх тога, свакодневне рутине и административне праксе про-
вајдера безбедности и институционална историја безбедносних агенција 
додатно доприносе таквом обликовању домена небезбедности.
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Са друге стране, анализа садржаја показала је и везу која се успо-
ставља између (нерегуларних) миграција и организованог криминала и 
кријумчарења и, у ширем смислу, тероризма. Међутим, у вези са овом 
поткатегоријом, важно је имати у виду да овакво повезивање не зна-
чи нужно представљање (и)миграната као водеће категорије странаца 
у области тероризма, организованог криминала и кријумчарења, али да 
је анализа докумената показала да постојање нерегуларних миграција 
готово увек за собом повлачи и неке од елемената ових претњи.15 Када је 
реч о вези између миграција и поменутих претњи, уочљив је значај који 
документа донета у току мигрантске кризе 2015−2016. године дају сва-
кодневним праксама провајдера безбедности и размени информација о 
овим проблемима, што упућује на појачану секуритизацију миграција у 
скорашњем периоду.

Када је реч о европском тржишта рада, анализирана документа пока-
зала су снажно залагање ЕУ за његову заштиту. Уочљива је опредељеност 
ЕУ за отворено тржиште и прилив стране радне снаге, али само оних 
неопходних странаца и оних који задовољавају критеријуме у погледу 
попуњавања празнина на европском тржишту. Стога се може закључи-
ти да у стратешким документима Европске уније постоји првенствено 
декларативно залагање за потпуну отвореност њеног тржишта.

Говорећи о заступљености друге категорије у анализираним доку-
ментима (Миграције као претња европским културним вредностима), 
важно је напоменути да је она активна првенствено кроз присуство њене 
друге поткатегорије Интеграција миграната у друштво. Притом, пору-
ке кодиране у складу са овом поткатегоријом садрже документа донета 
у току мигрантске кризе 2015−2016. године, док су поруке које садржи 
ГПММ појединачно усмерене на повећање ефикасности интеграције ис-
кључиво у домаће тржиште рада. Са тим у вези, може се закључити да 
новија документа више простора посвећују образовању, међуверским и 
интеркултурним дијалозима и социјалној инклузији у спречавању ради-
кализације кроз промовисање заједничких европских вредности.

Када је реч о систему европског благостања као референтном објекту 
безбедности у контексту Хјусмансовог приступа, уочљива је и повеза-
15  Резултати студије Иванове указују пак на криминализацију азиланата, односно на представљање 

азиланата као категорије странаца која има потенцијала да учествује у криминалним и 
терористичким активностима (2014). Међутим, у вези са овим истраживањем треба истаћи како 
је оно пре свега било ограничено на Аустрију настојећи да одговори на питање на који начин 
су азиланти секуритизовани у јавном дискурсу током избегличких протеста у Бечу 2012−2013. 
године, као и то да је подразумевало анализу медијских извештавања о појединачним случајевима, 
интервјуа и парламентарне дебате међу најрелевантнијим актерима ових догађаја. Више о овоме 
погледати у: Ivanova, A. (2014). Securitization of asylum seekers in Austria during the refugee protests in 
Vienna 2012/2013 (Doctoral dissertation, uniwien).
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ност (нерегуларних) миграција са кризом поверења у легитимитет по-
литичке заједнице, унутар једног документа (ЕАМ, 2015). Међутим, не 
постоји ниједна тврдња којом се експлицитно истиче како миграције 
представљају значајну претњу европском систему благостања или оп-
станку политичких заједница.

Поред референтних објеката дефинисаних сходно Хјусмансовом при-
ступу секуритизацији миграција, анализа стратешких докумената ЕУ 
показала је заступљеност још једног референтног објекта безбедности. 
Наиме, кроз готово сва анализирана стратешка документа провлачи се 
један хуманитарнији приступ којим се у први план истиче да су и сами 
мигранти категорија угрожена феноменом миграција. Са тим у вези, 
евидентно је (нарочито у стратешким документима усвојеним у току 
мигрантске кризе 2015−2016. године) инсистирање на пружању неоп-
ходне помоћи мигрантима и заштити њихових права. Међутим, било 
да је реч о рестриктивнијим политикама, било о оним заснованим на 
хуманитарнијем приступу, у оба случаја постоји потреба за контролом 
кретања странаца ка европском простору у циљу заштите благостања 
друштва. То се постиже контролисаним прихватом пожељних група 
миграната и задржавањем ван европских граница оних „непожељних“.

Говорећи о начину на који су миграције представљене у европским 
стратешким документима, не може се избећи значај контекста у који 
их ови документи смештају. Наиме, чињеница је да оба документа из об-
ласти безбедности (ЕСБ, 2003 и ГЕС, 2016) говоре о „небезбедном окру-
жењу“ у коме егзистирају европска друштва. Овакве представе окру-
жења ЕУ стварају слику несигурног света који производи нове ратове 
и, као последицу тога, прилив великог броја људи уз ризик доношења 
политичких проблема у земље дестинације (Биго, 2006: 387). Слика све-
та као „инхерентно опасног места“16 (Хјусманс, 2006) овде је додатно 
појачана описом раста популације као (демографске, прим. аут.) експло-
зије. Раст популације, удружен са многим другим претњама прекогра-
ничног карактера, резултовао је јасним опредељењем Европске уније за 
стабилизовањем земаља у њеном непосредном окружењу и изградњом 
и јачањем њихових капацитета како би могле саме одговорити на те 
претње, а, између осталог, и на миграције. У вези са оваквом сликом 
света, евидентан је и велики простор којем стратешка документа донета 

16  Француски културолог Пол Вирилио (Paul Virilio) примећује да страх сада представља окружење, 
свет, за разлику од његове некадашње природе која је била више локализована, ограничена на 
одређене временске периоде: ратове, епидемије и сл. У таквом окружењу, на сцену ступају 
националне државе које својим грађанима могу да гарантују безбедност (Вирилио, 2012). Оваква 
запажања су значајна из разлога што овакво поимање стварности олакшава пооштравање 
миграционих политика у једном небезбедном амбијенту.
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у току мигрантске кризе 2015−2016. године дају мултилатералном при-
ступу и заједничком решавању криза, и то у превентивном смислу, где 
је акценат стављен на спречавање саме кризе и/или рано реаговање. Са 
тим у вези стоји и инсистирање на јачању оперативне и институцио-
налне сарадње релевантних актера и издвајању средстава неопходних за 
решавање криза. На тај начин, ЕУ ће успети да потенцијалну опасност 
задржи даље од својих екстерних граница.

Ослањајући се на Хјусмансов приступ секуритизацији миграција, 
осврнућемо се и на значај који анализирани документи дају језичком 
акту и свакодневним праксама провајдера безбедности у конструисању 
одређеног питања као безбедносне претње. У том контексту, моћан алат 
у креирању извесних представа о мигрантима као странцима јесте ко-
ришћење термина инсајдер/аутсајдер. Осим тога, Иванова истиче како 
искључивање миграната путем механизама као што су криминализација 
оних који нелегално прелазе границе или употреба метафора попут „по-
плава миграната“ или „инвазија“ изазивају неповерење између домаћих 
и мигрантских заједница (2014: 89). У вези са тим, значајно је поменути 
део ЕСБ где се отуђење младих људи који живе у страним друштвима 
доводи у везу са тероризмом и представом о могућношћу извршења те-
рористичких аката од стране оних који нису успели да се интегришу у 
европска друштва.17 Са друге стране, ГЕС не садржи експлицитне ста-
вове о повезаности неинтегрисаних странаца и извршења терористич-
ких аката. Међутим, значај који ова стратегија придаје образовању, со-
цијалној инклузији и интеркултурним дијалозима у циљу спречавања 
радикализације кроз промовисање заједничких европских вредности 
имплицитно упућује на закључак о потреби за интегрисањем миграна-
та у европска друштва. Резултат оваквих дискурса јесте све израженије 
отуђење између „домаћих“ и странаца у једној свеопштој атмосфери 
страха и предрасуда, повезаној са општим стањем несигурности у свету. 
Притом, овакви дискурси представљају кључни алат у тежњама за поо-
штравањем имиграционих политика (Huysmans, 2006). 

Инсистирање на разликовању „домаћих“ и странаца у јавном дис-
курсу и пооштравање миграционе и политике азила (нарочито у ско-
рашњем периоду) постепено је довело до перципирања миграната као 

17  И док постоје дубоко поларизовани ставови о томе да ли је терористички напад 11. септембра 2001. 
године утицао на промену јавног дискурса и пооштравање (и)миграционих политика европских 
земаља, свакако се овом акту не може одрећи значај који је имао на даљи след догађаја. Европска 
стратегија безбедности из 2003. година усвојена је као природна реакција на овај догађај, а сама 
је резултирала трансформацијом глобалне безбедносне агенде у правцу постављања тероризма 
у сам врх безбедносних претњи, али и слободног кретања људи у домен безбедносних питања. У 
вези са тим, значајно је поменути и Бурбоову студију која међу најзначајније „шокове“ екстерне 
природе који су утицали на појачану секуритизацију миграција на тлу Француске сврстава 
мигрантску кризу с почетка XX века и догађај 11/9 (2008).
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категорије људи чије је кретање потребно контролисати. То је уједно 
и закључак одређеног броја истраживања која проблематизују питање 
секуритизације миграција на тлу европске заједнице, било на основу 
анализе (и)миграционе политике, било анализе медијског и јавнополи-
тичког начина извештавања о овом проблему (Bourbeau, 2008; Ivanova, 
2014; Svantesson, 2014; Freudenthaler, 2015; Oberngruber, 2016). Са друге 
стране, комплексан проблем миграција на европском простору резул-
тирао је бројним иницијативама и организацијама које настоје да овој 
проблематици приђу из једног другог, хуманитарнијег угла. Тежње Ев-
ропске уније да „помири“ оваква гледишта кроз имплементацију нових 
политичких решења убрзо су наишле на отпор од стране националних 
држава које су сопствена решења сматрале делотворнијим у односу на 
предложена европска.18 Штавише, овакво истицање националне државе 
у први план почело је доводити у питање сам процес евроинтеграција. 
Најбољи пример за то јесте Брегзит,19 али и инсистирање на уједињеном 
деловању свих земаља чланица ЕУ у одговору на савремене претње које 
се провлачи кроз читаву ГЕС.

Резултати Обернгруберове студије (2016) указали су на то да мигра-
ције, у односу на анализу два стратешка документа (ЕСБ и ГПММ), најви-
ше угрожавају унутрашњу безбедност и унутрашње тржиште ЕУ. При-
том, аутор није нашао никакву корелацију између миграција као претње 
и остала два референтна објекта Хјусмансовог приступа. Генерално, ова 
студија је показала готово исте налазе и поред проширења искуствене 
грађе за анализу. Дакле, миграције представљају највећу претњу по први 
референтни објекат Хјусмансовог приступа – унутрашњу безбедност и 
унутрашње тржиште, при чему се спољашње европске границе истичу 
као најугроженије. Међутим, за разлику од Обернгруберове студије, у 
овој студији издвајају се и европске културне вредности као референтни 
објекат којима стратешка документа из 2015. и 2016. године дају значај 
у контексту миграција као једне проблематичне појаве. Са тим у вези, 
иако ни у једном документу не постоји порука којом се миграције ек-
сплицитно означавају као претња европским културним вредностима, 
контекст у који их новија стратешка документа смештају упућује на 
овакав закључак. Томе нарочито доприноси инсистирање на образо-
вању, међуверским и интеркултурним дијалозима и социјалној инклу-

18  То је био случај са Мађарском и Пољском које су у неколико наврата одбиле да сарађују у примању 
и регистрацији миграната током 2015. и 2016. године. 

19  Брегзит (Brexit) се користи као скраћеница за означавање повлачења Уједињеног Краљевства из 
Европске уније изгласаног на референдуму одржаном у јуну 2016. године. Иначе, повлачење из 
Европске уније право је држава чланица Европске уније према члану 50 Уговора о Европској унији.
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зији у циљу спречавања радикализације у једном небезбедном амбијен-
ту кроз промовисање заједничких европских вредности. Сходно томе, 
може се закључити да је на делу редефинисање европских политика у 
односу на везу која се успоставља између миграција и европских кул-
турних вредности. Са друге стране, када је у питању систем благостања 
ЕУ, обе студије показале су идентичне резултате – миграције не пред-
стављају претњу европском систему благостања.20

Поред осврта на налазе ове студије, значајно је поменути и најзна-
чајније обрасце у вези са повећаном секуритизацијом миграција у ЕУ, 
за које је примећен тренд пораста у контексту њихове приоритизације у 
анализираној грађи:

•  значај доброг и ефикасног управљања миграционим токовима и 
ефикасних миграционих политика;

•  јачање институционалне и оперативне сарадње између провајдера 
безбедности (са нагласком на размени информација и улагању фи-
нансијских средстава);

•  значај заједничког деловања у решавању криза (са нагласком на успо-
стављању сарадње са земљама Трећег света и суседним земљама);

•  инсистирање на превентивном приступу у решавању криза (са на-
гласком на спречавању саме кризе или деловању у раној фази);

•  значај надзора, контроле и заштите спољашњих граница ЕУ (са на-
гласком на успостављање тзв. „паметних граница“).

ЗАКЉУЧАК

Квалитативна анализа садржаја стратешких докумената из области 
безбедности и области миграција показала је да миграције у највећем 
степену представљају претњу по унутрашњу безбедност и унутрашње 
тржиште ЕУ, нешто мање изазов европским културним вредностима, 
док готово никакав доказ о миграцијама као претњи европском систему 
благостања није присутан у овим документима. У вези са налазима ове 
студије, значајно је поменути како они представљају резултат не само 

20  За разлику од резултата овог истраживања, Иванова је дошла до другачијих налаза – поред 
тога што је успостављена очигледна веза између тероризма и (илегалних) имиграната, систем 
благостања (односно социјалне заштите) показао се као најугроженији (2014). Са тим у вези, 
„Тражиоци азила су представљени као ‘економске избеглице’ које су дошле у Аустрију како би 
побољшале своју финансијску ситуацију и искористиле предности аустријске државе благостања“ 
(Ivanova, 2014: 87). Овај пример је још један евидентан доказ како избор предмета истраживања, 
истраживачких питања и искуствене грађе може резултовати различитим налазима и поред 
коришћења идентичног теоријско-појмовног оквира.
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нормативне анализе стратешких докумената из области безбедности и 
области миграција већ и контекста који их карактерише. Другим ре-
чима, контекст на коме се нарочито инсистира у новијим стратешким 
документима (насталим као резултат интензивирања мигрантске кризе 
2015−2016. године) у виду света као „инхерентно опасног места“ који 
захтева мултилатерално и удружено деловање определио је и налазе ове 
студије. Такође, кључна поставка Хјусмансовог теоријског рада према 
којој секуритизација миграција не проистиче само из успешно изврше-
ног говорног чина политичких елита већ и из широког спектра свако-
дневних безбедносних пракси додатно је потврђена анализом стратеш-
ких докумената у којима се инсистира на значају кључних агенција и 
провајдера безбедности.

Наравно, резултате овог истраживања треба узети са резервом. Са 
тим у вези, важно је имати на уму одабрану методологију – квалита-
тивна анализа садржаја јесте првенствено процес тумачења искуствене 
грађе, иако је вођен аналитичким правилима. Штавише, интерпрета-
ције анализираног материјала увек остају „недовршене“ будући да су 
увек могуће даље анализе и реанализе (Mayring, 2010). Даље, избор тео-
ријског оквира – Хјусмансовог приступа секуритизацији миграција, као 
и избор искуствене грађе, одредио је карактер истраживања и тумачење 
резултата. Ипак, упркос поменутим ограничењима, циљ ове студије био 
је пружити увид у секуритизацију миграција у стратешким документи-
ма Европске уније у односу на референтне објекте безбедности дефини-
сане сходно Хјусмансовом приступу секуритизацији миграција.
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SECURITIZATION OF MIGRATION IN EU 
STRATEGIC DOCUMENTS
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Summary
Th e subject of this article is securitization of migration - presenting 

migration as a security threat. More specifi cally, application of Huysmans’s 
approach to securitization of migration aims to examine the existing situation 
in the European Union’s strategic documents related to this phenomenon. 
Accordingly, the aim of this paper is description of the securitization of 
migration across the European Union contained in strategic documents in 
the area of   security and migration in the context of three reference objects of 
Huysmans’s approach − internal security and the internal market, European 
cultural values   and the European welfare system. First of all, a methodological 
framework and a qualitative content analysis as a main research method are 
presented in this article. In the central part of the article, the focus is on the 
process of applying Huysmans’s approach to the securitization of migration 
in the analysis of EU strategic documents and the main outcomes of this 
analysis. Th e research results pointed out internal security and the internal 
market as a main reference object that is threatened by migration, followed 
by concluding observations.

Key words: securitization, migration, Huysmans’s approach to securitiza-
tion of migration, qualitative content analysis, strategic documents of the Eu-
ropean Union
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ПРЕВАЛЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 
У ОДНОСУ НА МИГРАНТСКИ СТАТУС: 

СЛУЧАЈ НОРДИЈСКИХ ЗЕМАЉА

Сажетак: Вршњачко насиље представаља један од најзначајнијих без-
бедносних проблема са којима се суочавају деца и адолесценти у земља-
ма различитог степена развијености. Ова тема нарочито је окупирала 
пажњу истраживача из високоразвијених земаља, који су услед растућег 
тренда миграција постављали питања о културном, етничком и на-
ционалном идентитету као фактору виктимизације вршњачким на-
сиљем. У нордијским државама, као државама са најразвијенијим обра-
зовним системом, академска заједница је настојала да утврди да ли је 
повећана миграција допринела повећаној виктимизацији деце страног 
порекла у школама и шта се може учинити како би се стање поправило. 
Стога ће у раду бити предстваљени главни обрасци виктимизације деце 
и адолесцената миграната у школама нордијских земаља, као и препо-
ручени превентивни и реактивни програми. 

Кључне речи: вршњачко насиље, булинг, мултикултуралност, ми-
гранти, насилничко понашање, превентивни програми
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УВОД

Вршњачко насиље представља један од најзначајнијих безбедносних 
проблема, не само школа већ и шире друштвене заједнице. Ова појава 
карактеристична је подједнако за све државе, развијене и неразвијене, 
те стога заслужује нарочиту пажњу истраживача. Узроци вршњачког 
насиља могу бити бројни, а данас је нарочито актуелизовано питање 
етничке, националне и културолошке композиције одељења, односно 
порекла ученика као фактора виктимизације или насилничког пона-
шања у школама. Растућа забринутост како школског особља, тако и 
истраживача усмерена је ка све већој хетерогености савремених шко-
ла, као резултат интензивних миграција у прошлом и почетком овог 
века. Школе све више постају културолошки и језички разнолике, не 
само као резултат интензивираних миграција већ и релативно веће 
стопе наталитета међу имигрантима. 

Нордијске земље, упркос завидном животном стандарду и социјалној 
заштити, такође су препознале вршњачко насиље као значајан безбед-
носни проблем. Мултикултурални контекст школа поставља пред школ-
ско особље нарочити изазов како да помогну деци која долазе из друга-
чијег културног амбијента да се прилагоде условима живота у страној 
земљи. Деца страног порекла често се могу осетити изоловано од својих 
вршњака, дискриминисано и маргинализовано, што у крајњем може до-
принети томе да се теже укључују у свакодневне школске активности. Ово 
захтева од наставника посебну опрезност и сензитивност у идентифико-
вању и поступању у случајевима када примете да су виктимизација или 
насилничко понашање етнички, расно или културолошки мотивисани. 

У том смислу, као један од значајних фактора вршњачког насиља у 
школама нордијских земаља претпоставља се страно порекло, односно 
мигрантски статус. Другачији изглед деце миграната, непознавање је-
зика или културе земље у коју су се преселили могу ову групу учинити 
нарочито рањивом у смислу вршњачког насиља. Стога је један од циље-
ва овог рада да се систематично прикажу налази емпиријских студија 
посвећених начину на који су повезани мигрантски статус и вероват-
ноћа да се постане жртва булинга или насилник. Опсежним прегледом 
реализованих истраживања покушаћемо да издвојимо основне обрасце 
виктимизације, али и одређене препоруке како да се постојеће стање по-
прави. Увиди стечени оваквом анализом могу бити од користи земљама 
попут наше, која се за разлику од нордијских земаља тек од скора суо-
чава са повећаним приливом миграната који долазе из земаља културо-
лошки другачијих него што је наша.
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ОДРЕЂЕЊЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА (БУЛИНГА)2

Тема вршњачког насиља одувек је побуђивала пажњу научне, али и 
шире друштвене заједнице управо због великих последица које може 
оставити на жртве. О булингу/вршњачком насиљу уобичајено говоримо 
када је особа изложена негативним активностима од стране једне или 
више особа у дужем временском периоду и то више од једног пута. Ове 
негативне активности постоје када особа намерно нанесе или покуша 
да нанесе штету или повреду другој особи. Главна карактеристика бу-
линга јесте да у односу насилника и жртве постоји неравнотежа снага 
или моћи (Bjereld et al., 2015a: 593). Дакле, о булингу можемо говорити 
као о типу агресивног понашања који укључује: намерно повређивање, 
понављање/репетитивност и неједнакост снага (Olweus, 1991).

•  Кажемо да је ученик жртва булинга када му други ученик или група 
ученика (Olweus, 1996, према Juvonen, Graham, 2001: 6): 

•  „говоре злобне и увредљиве ствари или га исмевају или га називају 
злобним и увредљивим именима;

•  у потпуности игноришу или искључују ученика из групе пријатеља 
или га намерно игноришу;

•  ударају, шутирају, гурају, ћушкају или га закључавају у просторију;
•  причају лажи или шире гласине о њему или шаљу увредљиве поруке 

и настоје да натерају друге ученике да га не воле;
•  и чине друге повређујуће/увредљиве поступке“. 
Најчешће се булинг одређује у смислу циљно оријентисаног, проак-

тивног агресивног понашања (Coie et al., 1991). У већини случајева, мо-
тив насилничког понашања јесте моћ. Другим речима, насилници мал-
третирају друге како би се осећали моћно. Међутим, постоје и другачији 
социјални мотиви који могу покренути на насилничко понашање. Тако, 
поред насилничког понашања којем је циљ демонстрација моћи, агре-
сивно понашање може бити мотивисано и жељом да се припада одређе-
ној групи или да се повеже са одређеним појединцима, такође насилни-
цима (Roland, Idsøe, 2001).

Булинг се често посматра и као групни феномен одређен не само ка-
рактеристикама насилника и жртве већ и друштвеним везама унутар 
групе у којима ученици имају различите улоге (Sutton, Smith, 1999). Ге-

2  У раду ће бити коришћена оба термина из разлога што термин булинг још није у довољној мери 
прихваћен у домаћој академској заједници. Обично се сматра да булинг јесте један од видова 
вршњачког насиља. Оно што је дистинктивна одлика булинга јесте да постоје жртва и насилник, 
између којих постоји неравномеран однос снага, да је узнемиравање репетитивно и да траје дужи 
временски период. Туча између вршњака не може се сматрати булингом уколико до ње дође једном 
и уколико су вршњаци у интеракцији подједнаке снаге. 
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нерално, булинг укључује низ негативних поступака, који се могу ис-
пољавати кроз директан или индиректан однос. Вршњачко насиље, као 
и булинг, може се појавити у различитим формама. Може бити физичко, 
вербално или имати релациони (индиректни) облик, као што је намерно 
социјално искључивање, ширење гласина и манипулација (Smith, 2013).

Физичке или вербалне претње су најуочљивије, те стога и категори-
зоване као директан булинг. Латентна понашања, попут друштвеног 
искључивања, ширења трачева или манипулације, одређују се као инди-
ректан или релациони булинг (Fanderem et al., 2009). Уобичајено постоје 
полне разлике када говоримо о ове две групе понашања. Док су дечаци 
склонији директним у односу на индиректне форме булинга, супротни 
тренд уочава се код девојчица (Bjorkqvist et al., 1992; Rys, Bear, 1997). 

Сајбер булинг је савремена врста булинга, са нешто другачијим ка-
рактеристикама у односу на традиционалне форме булинга. Најзначај-
нија разлика јесте да се сајбер булинг најчешће одвија ван школе, док се 
традиционални булинг обично одвија у школи (Smith et al., 2008). Зна-
чајан број студија показао је да постоји велика вероватноћа да су жртве 
традиционалног булинга истовремено и жртве сајбер булинга (Juvonen, 
Gross 2008; Vandebosch, Van Cleemput 2009).

Поједине категорије деце имају већи ризик од виктимизације. Деча-
ци су чешће жртве булинга него девојчице (Wolke et al., 2001; Arseneault 
et al., 2010) и деца ниског социоекономског статуса него деца из добро-
стојећих породица (Wolke et al., 2001; Jankauskiene et al., 2008). Нека ис-
траживања показују да и деца која живе у руралним срединама, за разлику 
од деце из урбаних средина, имају већи ризик да постану жртве булинга 
(Kumpulainen et al., 1999; Wolke et al., 2001). Деца која су перципирана као 
другачија у односу на своје вршњаке, било да се ради о изгледу или нече-
му другом (Sweeting, West 2001; Erling & Hwang 2004), попут гојазне деце 
(Sweeting, West 2001; Janssen et al., 2004), деце са АДХД хиперкинитечким 
поремећајем (Unnever, Cornell, 2003) или деце која имају проблема са слу-
хом или говором, имају и већи ризик од виктимизације. 

У истраживачким студијама идентификовани су интраперсонални 
(анксиозност, ниско самопоштовање, депресија) и интерперсонални 
(одбацивање и усамљеност) фактори ризика виктимизације вршњач-
ким насиљем (Graham, Juvonen, 1998; Hawker, Boulton, 2000; Perry et al., 
1988). Такође, поједине студије показују да етничке, расне, верске или 
културне мањине, односно млади који им припадају, чешће постају 
жртве узнемиравања него деца која припадају већинској етничкој, на-
ционалној или културно дефинисаној групи (Graham, Juvonen, 2002; 
Strohmeier et al., 2011).
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ВИКТИМИЗАЦИЈА ДЕЦЕ МИГРАНАТСКОГ ПОРЕКЛА

Иако је значајан корпус академске грађе посвећен булингу као озбиљ-
ном проблему у школама (Smith, 2003; Smith et al., 1999; Smith et al., 2004), 
системска испитивања овог феномена у мултикултуралном контексту и 
даље су ретка. Растућа културна разноликост у школама у многим земља-
ма широм света није подробно испитивана, а ученици мигрантског по-
рекла ретко су били у истраживачком фокусу, упркос опшеприхваћеном 
ставу да се одрастање у мултикултурном друштву и сусрет са разноли-
кошћу може сматрати новим развојним изазовом за децу и адолесценте 
(Larson, 2002). Из тог разлога је јако важно утврдити да ли су ђаци ими-
гранти ређе или чешће насилници или жртве булинга, као и идентифико-
вати процесе који су у основи ових негативних понашања.

Студије које се фокусирају само на расно мотивисано вршњачко на-
сиље, иако значајне, не пружају потпуну слику о односу миграција и бу-
линга међу децом и адолесцентима (McKenney et al., 2006; Rigby, 2002; 
Verkuyten, Th ijs, 2002). Расна виктимизација, расни булинг или етничка 
виктимизација обично се мере тако што се ученици питају колико су 
често жртве услед своје етничке, расне или културолошке припадности 
одређеној групи. Обично се други разлози булинга или виктимизације 
не разматрају, што може водити закључивању о нижој стопи превален-
ције (Fanderm et al., 2009: 900). Такође, треба нагласити да припадност 
етничкој мањинској групи не подразумева аутоматски и припадност 
мигрантској групи, мада често долази до преклапања. У Европи, већину 
миграната чине белци, али се културолошки разликују и причају разли-
чит језик од грађана земље у коју долазе. Стога се у европским студија-
ма мигранти уобичајено категоризују у односу на своју културну пре 
него на етничку групу (Motti-Stefanidi et al., 2008; Strohmeier, Spiel, 2003; 
Verkuyten, Th ijs, 2002), док су се студије у САД фокусирале на ученике 
који припадају неким етничким мањинама (Graham & Juvonen, 2002).

Можемо закључити да истраживања о расној виктимизацији гене-
рално указују да мигранти имају већи ризик од оваквог вида виктимиза-
ције (McKenney et al., 2006; Monks et al., 2008; Verkuyten, 2002; Verkuyten, 
Th ijs, 2002; Verkuyten, Th ijs, 2006). Међутим, ово не значи да мигранти 
имају и укупно већу стопу виктимизације у односу на домаће станов-
ништво. Могуће је да нису чешће жртве, већ да су виктимизовани на 
другачији начин и да истичу другачије узроке виктимизације (њихов 
мигрантски статус). Дете припадник већинског становништва дели кул-
турне вредности са већином својих вршњака, те је стога мање вероватно 
да постане жртва расно мотивисаног насиља. Стога је разумљиво зашто 
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код припадника мигрантских и етничких група постоје више стопе рас-
не виктимизације (Strohmeir et al., 2011: 249).

Структура школа у односу на мигрантски статус (immigrant school 
composition) представља удео миграната насупрот немиграната у школи 
(Agirdag et al., 2011) и сматра се једним од значајнијих фактора у разуме-
вању нивоа вршњачког насиља међу мигрантима и немигрантима. Веза 
између структуре школе у односу на мигрантски статус и вршњачког на-
сиља може се објаснити путем интегративне теорије претње (Stephan et 
al., 1999) и теорије социјалног идентитета (Tajfel, 1982). Из перспективе 
ових теорија долазак миграната у заједнице и школе перципира се као 
психолошка претња за већинске групе, како реалистична тако и сим-
болична (Stephan et al., 2005), и може водити дискриминацији и пред-
расудама према мигрантима (Brenick et al., 2012). Са друге стране, већи 
број младих миграната у школи може код њих повећати осећај релатив-
не моћи, када могу узвратити на нападе и довести у питање доминацију 
већинске групе (Walsh et al., 2016). Комбинација ова два фактора може 
подстаћи такмичење и сукоб за друштвени положај између миграната и 
домаћег становништва, што може створити контекст вршњачког насиља.

Деца немигранти могу перципирати своје вршњаке мигранте као 
другачије, услед чега се деца мигранти могу осећати као да не припа-
дају ширем друштву. Иако је тешко рећи да ли је мигрантски статус сам 
по себи фактор виктимизације (Fanderm et al., 2009; McKenney et al., 
2006; Monks et al., 2008), ово може бити случај у друштвима у којима 
су изражене расне, верске и друге културолошке предрасуде (Jasinskaja-
Lahti, Liebkind, 2001) или у школама које су релативно етнички хомогене 
(Juvonen, Gross, 2008). У таквим условима сам мигрантски статус може 
бити фактор ризика, односно изазвати агресивно понашање вршњака. 
Са друге стране, мигрантски статус може имати и индиректне ефекте на 
виктимизацију удружен са одређеним интраперсоналним и интерпер-
соналним проблемима (Strohmeir et al., 2011).

Виктимизација деце мигрантског порекла 
у нордијским земљама

У нордијским земљама: Данској, Финској, Исланду, Норвешкој и 
Шведској истраживања о булингу имају дугу традицију и спроводе се 
интензивно од седамдесетих година 20. века.3 У различитим студијама, и 

3  Снажан друштвени интерес за феномен вршњачког узнемиравања (harassment) или виктимизацију 
први пут је у Шведској дошао до изражаја касних шездесетих и раних седамдесетих година 20. века 
под ознаком „мобинг“ (Heinemann, 1969, 1972; Olweus, 1973a prema Juvonen & Graham, 2001).
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у зависности од истраживчког дизајна, највеће стопе преваленције мал-
третиране деце регистроване су у Данској или Финској, док су најни-
же стопе забележене у у Шведској (Nordhagen et al., 2005; Molcho et al., 
2009). Занимљиво је да је, као и у осталим развијеним земљама, питање 
мигрантског статуса као фактора виктимизације вршњачким насиљем 
школске деце релативно скоро у истраживачком фокусу нордијских на-
учника, имајући у виду да су управо ове земље најпожељније дестина-
ције људи који мигрирају у потрази за бољим условима живота.

Када говоримо о броју миграната, у нордијским земљама велике ми-
грације се одвијају и између ових земаља, али већина страних државља-
на има ненордијско порекло. У 2011. години Шведска је имала највећи 
удео мигрантског становништва: око 13% рођених у другој држави. На 
Исланду тај број износи 10%, у Данској и Норвешкој 8%, а у Финској 
4%. Број страних држављана повећао се у свим нордијским земљама, де-
лимично услед миграција изазваних политичким сукобима и ратовима. 
Највећи број миграната има европско порекло, затим азијско, афричко 
и америчко (Bjereld et al., 2015a: 594).

Резултати испитивања преваленције булинга у нордијским земљама 
међу децом мигрантима у односу на њихове вршњаке немигранте често 
су контрадикторни. Поједине студије говоре у прилог већој виктими-
зацији деце миграната (Bjereld et al., 2015a; Strohmeier et al., 2011), док 
у другима не постоје значајне разлике када је у питању домаће станов-
ништво и мигранти (Fanderm et al., 2009). Ипак, изгледа да постоји мало 
емпиријских доказа који потврђују тврдњу о мигрантском статусу као 
директном или најважнијем фактору ризика од виктимизације. У већи-
ни случајева можемо говорити о преваленцији виктимизације булингом 
деце која имају или немају мигрантски статус, али да бисмо утврдили 
најзначајније узроке виктимизације и насилничког понашања у анализу 
је неопходно укључити и друге варијабле.

Налази истраживачких студија о повезаности мигрантског статуса и 
вршњачког насиља прилично су неконзистентни. Различити резултати 
се делимично могу објаснити различитим истраживачким стартегија-
ма, варирањима када је у питању величина узорка, као и техникама за 
прикупљање података (peer nomination, самоизвештавања или извеш-
тавања или родитеља или учитеља) (Graham, Juvonen 2002; Strohmeier, 
Spiel 2003; McKenney et al., 2006; Monks et al., 2008; Fandrem et al., 2009; 
Strohmeier et al., 2011). Такође се користе и различита мерења броја 
деце миграната, где се у истраживање уобичајено укључују деца рођена 
у страној земљи (McKenney et al., 2006; Faderm et al., 2009; Strohmeir et 
al., 2011). Друге студије користе критеријуме који се заснивају на земљи 
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рођења родитеља, припадност културној (Monks et al., 2008) или етнич-
кој мањини (Graham, Juvonen 2002). 

Компаративно истраживање на узорку деце старости 7−13 година 
(Bjereld et al., 2015a) показало је да различите нордијске земље (Норвеш-
ка, Шведска, Финска, Данска и Исланд) имају и различите стопе викти-
мизације булингом када су у питању мигранти и деца која чине већинско 
становништво. Ова студија је специфична јер је једна од ретких у којој 
су испитаници били и родитељи деце и учитељи. Родитељи деце који су 
мигранти у већем броју су, сразмерно свом учешћу у узорку, пријављи-
вали да су њихова деца жртве булинга. Деца мигранти у Норвешкој и 
Шведској, као и у просеку за све нордијске земље заједно, чешће су жрт-
ве булинга него њихови вршњаци који нису мигранти. Иако су стопе 
виктимизације миграната сличне за све нордијске земље, резултати који 
се односе на виктимизацију деце немиграната значајно варирају у завис-
ности од конкретне земље. Тако аутори истичу да то што деца мигранти 
у Шведској имају и четири пута већу шансу да буду жртве булинга него 
деца немигранти „може да се објасни ниском преваленцијом виктими-
зације међу децом која су део домаћег становништва, а не тиме да ми-
гранти у Шведској јесу чешће жртве булинга него мигранти у другим 
нордијским земљама“ (Bjereld et al., 2015a: 597).

Иако је поменута студија једна од ретких која као технику примењује 
извештавање самих родитеља (Bjereld et al., 2015a), ово је управо и једно 
од ограничења студије, с обзиром на то да родитељи нису увек свесни да 
су њихова деца жртве булинга. Такође, за разлику од већине других сту-
дија које као значајан фактор виктимизације предвиђају страно порек-
ло, ова студија узима у узорак само мигранте прве генерације (Bjereld et 
al., 2015a), дакле децу која су рођена ван нордијских земаља. Уобичајена 
процедура узорковања предвиђа да у истраживање буду укључени ђаци 
и прве и друге генерације миграната4 (Fanderm et al., 2009, 2010; Säävälä, 
2012; Strohmeier et al., 2011; Walsh et al., 2016).

Број миграната у школама и начин на који су распоређени у одељењи-
ма могу имати утицаја на разлике у стопама виктимизације вршњачким 
насиљем међу децом различитог порекла (Walsh et al., 2016). Већи број 
миграната у школама може водити смањењу рањивости миграната на 
виктимизацију насиљем (Agirdag et al., 2011) услед тога јер се мења ет-
нички састав ученика који су чинили већинску групу и повећава способ-
ност ученика миграната да штите једни друге (Walsh et al., 2016: 3).

Осим ставова самих ђака и родитеља о преваленцији насиља у шко-

4  Особе рођене у страној земљи уобичајено се означавају као мигранти прве генерације, док се особе 
чији су родитељи рођени у страној земљи називају друга генерација миграната.
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лама, подједнако значајни за истраживање булинга међу децом различи-
тог порекла наводе се и ставови и мишљења школског особља, као неког 
ко је у свакодневној интеракцији са ђацима. Истраживање спроведено 
у Финској показује да су интервјуисани запослени у школама сматра-
ли да мигрантско порекло не утиче значајно на благостање деце мигра-
ната у школама, подразумевајући ту и изложеност вршњачком насиљу 
(Säävälä, 2012). За школско особље дискриминација или булинг који се 
заснива на етничком или расном пореклу није феномен који има вели-
ког значаја у контексту школе (Säävälä, 2012: 44). Интервјуисано школ-
ско особље сматрало је да је опасно чинити било какве генерализације о 
деци мигрантима, с обзиром на то да су толико разноликог порекла и да 
живе у различитим условима и социјалним ситуацијама.

За разлику од оваквих ставова запослених у школама, родитељи деце 
миграната изразили су значајну забринутост за безбедност своје деце у 
школама. Ризици са којима се суочавају њихова деца не долазе из поро-
дице или етничке групе, већ из шире друштвене околине или глобал-
не стварности: на интернету, међу вршњацима немигрантима, па чак и 
перципиране дискриминације етничке или националне групе од стране 
већинског становништва (Säävälä, 2012: 37−38). Ставови родитеља ми-
граната о булингу и дискриминацији њихове деце значајно су варирали, 
те није могуће извести неки генерални закључак о перваленцији булин-
га међу децом мигрантима. Поједини су снажно оповргавали постојање 
било каквог булинга који се може повезати са етничким или расним 
пореклом; неки су сматрали да до булинга чешће долази услед неких 
других разлога; док су поједини тврдили да је булинг деце припадника 
неких етничких група велики проблем како за децу тако и за родитеље. 
Родитељи су као главни проблем истакли начин на који особље реагује 
када су насилници деца немигранти, а жртве деца мигранти и опасност 
од дискриминације од стране школског особља (Säävälä, 2012: 43).

Мигрантски статус или страно порекло могу имати и посредног зна-
чаја када је у питању изложеност виктимизацији вршњачким насиљем, 
односно да је виктимизација изражена код оне деце страног порек-
ла која имају неки интраперсонални или интерперсонални проблем 
(Hawker, Boulton, 2000; Strohmeier et al., 2011). Тако је компаративна 
студија миграната и домаћег становништва узраста 13−18 година који 
живе у Финској, Холандији, Норвешкој, Португалији и Шведској пока-
зала да прва генерација миграната има већи ниво интраперсоналних 
проблема, као што су незадовољство животним условима, депресија и 
соматски симптоми, анксиозност, и ниско самопоштовање у поређењу 
са домаћим становништвом или мигрантима друге генерације (Sam et 
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al., 2008). Виши нивои интраперсоналних проблема међу младима који 
припадају првој генерацији миграната обично се објашњавају стресним 
процесом акултурације и асимилациje (Berry, 1997). 

Лонгитудиналне студије указују да интраперсонални проблеми по-
пут депресије и анксиозности нису само последице већ и потенцијал-
ни фактори ризика изложености вршњачком насиљу (Card, Hodges, 
2008; Sweeting & West, 2001). Улога ових ефеката је такође потврђена у 
осмогодишњој лонгитудиналној студији о перципираној етничкој дис-
криминацији у Финској међу мигрантима пореклом из бившег Совјет-
ског Савеза (Jasinskaja-Lahti et al., 2009). Истраживање о повезаности 
интраперсоналних и интерперсоналних чинилаца и мигрантског ста-
туса спроведено у Финској над популацијом старости 9−12 година по-
казало је да млади који припадају првој и другој генерацији миграната 
имају већи ризик од виктимизације, а да прва генерација миграната има 
највећу стопу виктимизације пријављену од стране вршњака. И прва и 
друга генерација миграната суочавају се са друштвеним избегавањем 
од стране својих вршњака немиграната, а мигранти прве генерације по-
казују највеће стопе усамљености и одбацивања (Strohmeier et al., 2011).

Насилничко понашање деце миграната

Поред утврђивања стопа преваленције виктимизације булингом међу 
децом мигрантима и немигрантима, подједнако је важно утврдити и мо-
тиве насилника, односно да ли страно порекло игра улогу у овом аспек-
ту булинга. Ту се као једно од истраживачких питања намеће питање о 
различитим типовима агресије и механизмима агресивног деловања. У 
литератури су описана два најчешћа механизма агресивног понашања: 
реактивна и проактивна агресија (Card, Little, 2006; Dodge, Coie, 1987; 
Vitaro et al., 2006). Концепт реактивне агресије има своје полазиште у те-
орији фрустрације/агресије (Berkowitz, 1989; Dollard, et al., 1939). Она се 
јавља као последица (перципиране) провокације, претње или фрустра-
ције и уобичајено је прати снажно осећање беса. За разлику од ње, кон-
цепт проактивне агресивности заснован је на теорији социјалног учења 
(Bandura, 1973, 1983) и описује се као планско понашање усмерено ка 
остварењу одређеног циља употребом агресивних средстава. 

Имајући у виду ову поделу, Фандерм и сарадници (2009) покушали су 
да установе да ли деца различитог порекла, у односу на то да ли су ми-
гранти или рођени Норвежани, испољавају разлике у агресивном пона-
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шању. За дечаке мигранте, истраживачи су утврдили снажну повезаност 
насилничког понашања и проактивне агресије која се везује за потребу 
удруживања/припадања (affi  liation). Док деца немигранти малтретирају 
друге углавном јер желе да доминирају или да их понизе, мигранти узне-
миравају друге услед успостављања чврстих веза на релацији агресор−
агресор. Тако је главни мотив насилничког понашања дечака Норвежа-
на моћ, а дечака миграната повезивање (Fanderm et al., 2009: 918). Ово 
упућује на закључак да су мотиви насилничког понашања другачији код 
деце која су означена као мигранти и деце која су припадници већин-
ског становништва.

Поред страног порекла, значајном варијаблом показао се и пол деце. 
Девојчице мигранти су чешће идентификоване као ненасилници и ређе 
као насилници. Обрнуто, дечаци мигранти су чешће идентификовани 
као насилници и ређе као ненасилници. Када је у питању избор партне-
ра за насилничко понашање, дечаци мигранти бирају и друге мигранте, 
али и дечаке немигранте. Када више дечака миграната учествује у на-
силничком понашању, не припадају нужно сви етничкој групи из које и 
сами потичу (Fanderm et al., 2010: 414). 

Неки од недостатака истраживања мигрантског статуса као 
фактора вршњачког насиља

Једно од ограничења студија о виктимизацији или насилничком по-
нашању деце миграната јесте то да је узорак деце миграната релативно 
мали, те их је немогуће разврстати према земљи порекла или припад-
ности одређеној религиозној, језичкој или етничкој групи (Fanderm et 
al., 2009; Fanderm et al., 2010; Bjereld et al., 2015a). Стога се већа стопа 
виктимизације међу децом мигрантима него међу децом немигрантима 
може очекивати услед тога што су деца мигранти малобројнији у свом 
одељењу или разреду. Како су показали Грејем и Јувонен (2002), бити 
припадник мањине значи имати већи ризик од виктимизације, док бити 
припадник већине значи већи ризик да ученик постане насилник. Ова 
претпоставка је у сагаласности са налазима до којих су дошли Бакен и 
Нордал (према Fanderm et al., 2009: 900) који су у студији спроведеној у 
Норвешкој указали на то да су ученици који су чинили мањинску групу 
имали већи ризик од виктимизације него деца која су чинила домаће 
становништво. Стога су нам за адекватније разумевање повезаности 
вршњачког насиља и мигрантског статуса неопходне изнијансираније 
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анализе које нам могу пружити увид у то како мигранти различитог по-
рекла перципирају вршњачко насиље, колико често су насилници или 
жртве и на који начин је то повезано са њиховим пореклом.

Још једно ограничење тиче се и језика на којима се постављају питања у 
упитнику. Наиме, она су обично на неком од нордијских језика, стога тек 
пристигли мигранти можда неће бити у стању да их адекватно разумеју. 

Као што је раније било речи, резултати истраживања булинга у нор-
дијским земљама понекад су изузетно контрадикторни. Разлог ове не-
усаглашености може бити и укључивање у узорак деце различитог уз-
раста. Наиме, тамо где узорак чине старија деца, адолесценти (Fanderm 
et al., 2009), резултати нису указали на реалне разлике у изложености 
ризику од булинга деце миграната у поређењу са њиховим вршњацима 
немигрантима. Када узорак чине млађа деца или и млађа деца и адолес-
центи, онда су разлике израженије (Bjereld et al., 2015a).

Проблеми који се генерално истичу када су у питању истраживања у 
којима учествују деца јесу свакако и етичке природе (Bell, 2008; Morrow, 
2008; Đurić, 2012). Истраживања у којима су испитаници деца имају 
своје специфичности у односу на истраживања у којима су испитаници 
одрасли, а које се пре свега тичу емотивно-когнитивних способности 
деце. Деца и адолесценти су нарочито рањива категорија услед недовољ-
не зрелости, недостатка ауторитета, као и зависности од родитеља који 
често одлучују о њиховој партиципацији у истраживању (Đurić, 2012: 
453−454). Од истраживача се захтева не само пуна одговорност већ и 
нарочита осетљивост у свакој конкретној ситуацији. На овом захтеву се 
инсистира поготово уколико особе имају одређене карактеристике које 
их чине додатно рањивим, попут припадности мањинској заједници 
или мигрантски статус.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНЕ 
И РЕАКТИВНЕ ПРОГРАМЕ

Дискриминација одређених категорија становништва изазов је са 
којима се суочавају школе како у демократским друштвима, тако и 
друштва у транзицији. Поједини истраживачи истичу да постојеће ин-
ституције образовања „рефлектују и обнављају културне вредности и 
друштвене односе важећег поретка“ (Zuković, Milutinović, 2014: 417). 
Стога се дешава да се дискриминација делова популације додатно поја-
чава школском организацијом и наставним планом и програмом. У ус-
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ловима мултикултуралних школа постоји диспаритет постигнућа при-
падника мањинских етничких и расних група у односу на ученике који 
припадају већинском становништву (Guy, Howard, 2000). Објашњења 
овакве ситуације могу бити различита: наставно особље нема превелика 
очекивања од ученика који припадају појединим мањинским групама; 
често се припадници мањинских група, нарочито нижег социоеконом-
ског статуса, не укључују у процес предшколског образовања; недовољ-
но познавање језика земље домаћина, и истовремено немогућност да се 
образују на свом матерњем језику; као и традиционалне наставне ме-
тоде и строго дефинисан наставни садржај (Dimitrijević, Petrović, 2014: 
70−71). Такође, у току самог процеса школовања будућих учитеља по-
стоји мало програма и курсева који укључују мултикултуралне садржаје. 
Зато је улога квалитетне обуке и адекватне селекције учитеља за рад у 
мултикултуралном контексту од пресудне важности за правовремено 
идентификовање и реаговање на проблем вршњачког насиља.

Услед повећаних миграција, нордијске земље суочавају се са изазовом 
културолошки разноликих школа. У мултикултуралној средини, булинг 
може да се концептуализује као додатно усложњен феномен, јер се у раз-
матрање морају узети специфичне етничке, културне или мигрантске гру-
пе, као и расно мотивисане форме понашања (Fanderm et al., 2009: 900). 
Успостављање нових веза представља једно од кључних питања интегра-
ције мигрантских група у нову средину (Berry, 2001; Berry et al., 2006). Брза 
културолошка и лингвистичка диверзификација у школама приморала је 
школско особље (учитеље и друге) да науче да се носе са овом ситуацијом 
и пронађу средства како би осигурали једнак третман и образовна постиг-
нућа за сву децу без обзира на њихово порекло (Säävälä, 2012: 32).

Виктимизација у периоду младости или адолесценције носи ризик од 
емоционалних и бихејвиоралних проблема и захтева интервенцију како 
званичних органа, тако и професионалну подршку (Cater et al, 2016). Бу-
линг, било да се ради о вербалном, невербалном или релационом обли-
ку, може довести до значајних менталних проблема, који могу трајати и 
дуго након што особа напусти школу. Као један од фактора који може 
утицати да дете постане жртва булинга, што последично може утицати 
и на менталне здравствене проблеме и начине и ресурсе да се они прева-
зиђу, јесте мигрантски статус или страно порекло (Bjereld et al., 2015b). 
Ове чињенице треба узети у обзир приликом креирања реактивних и 
превентивних програма.
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Често се као један од фактора виктимизације истиче и осећај непри-
падања који деца другачијег изгледа могу осећати када се нађу у култу-
ролошки другачијој средини. Имати пријатеље и бити прихваћен међу 
вршњацима важни су протективни фактори када је у питању вршњачка 
виктимизација. Међутим, социјално повезивање може бити нарочито 
тешко за децу која су страног порекла, говоре други језик или изгле-
дају другачије у односу на већину деце у одељењу и школи (Strohmeier 
et al., 2011). Како би превенирали овакве ситуације, учитељи морају раз-
мишљати о другачијим начинима повезивања које могу предочити уче-
ницима. Учитељи могу учинити атмосферу у одељењу таквом да се деца 
мигранти осећају прихваћеним или да се свиђају осталима у разреду ус-
лед заједничких циљева или постигнућа. Како би превенирали булинг, 
учитељи морају бити свесни групне динамике и како да релаксирају везе 
међу насилницима које повезује заједнички циљ – малтретирање жртве 
(Fanderm et al., 2009: 919). За сву децу, а нарочито децу мигранте, добри 
вршњачки односи представљају значајну стратегију ношења са стресом 
који доноси процес акултурације.

Свакако да нису сва деца мигрантског порекла жртве виктимизације 
вршњачким насиљем, што нас може упутити на трагање за протектив-
ним факторима. Ризик да ученик мигрантског порекла постане жртва 
вршњачког насиља варира у зависности од конкретних услова који по-
стоје у земљи, школске климе и самог одељења. Неки истичу да висок 
степен етничке разноликости у учионицама може бити протективни 
фактор на индивидуалном нивоу (Strohmeier et al., 2011). Стога је од ве-
ликог значаја за директоре, учитеље, педагоге, психологе и остале ана-
гажоване у школи да препознају различите превентивне и реактивне 
стратегије у ситуацијама када је жртва дете мигрантског порекла.

Такође, школе са позитивном школском климом у којој домини-
ра подршка вршњака могу бити кључ за лакше интегрисање миграна-
та у школе, и на тај начин смањити ризик од виктимизације на осно-
ву страног порекла. Подршка вршњака из одељења може бити фактор 
превенције булинга, а такође може смањити ниво надметања, агресије 
и поделе. За разлику од тога, у школама у којима постоји низак степен 
подршке другова из одељења ствара се атмосфера тензије и надметања. 
У оваквим условима деца мигранти, који изгледају другачије и причају 
другачије од својих вршњака немиграната, могу постати жртве разних 
видова вршњачког насиља (Walsh et al., 2016: 3). 

Осим подршке жртвама неопходно је испитивати и насилничко по-
нашање, односно развијати стратегије поступања са насилницима раз-
личитог порекла. Стога будућа истраживања треба да се фокусирају 
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више на разлике у насилничком понашању деце страног порекла. Поред 
идентификовања нових варијабли како би се разумело зашто ученици 
имигранти малтретирају друге, препоручује се да се у будућим истражи-
вањима користе отворенији квалитативни приступи како би се стекли 
дубински увиди о агресивности везаној за удруживање и њеној вези са 
булингом (Fanderm et al., 2009). Такође, потребно је истражити вршњач-
ке односе у одељењима како би се открило са ким дечаци мигранти желе 
да се повежу када малтретирају друге. Одговори на ова питања могу ука-
зати на потребу за интегративним и сепаративним стратегијама у посту-
пању са мигрантима (Berry et al., 2002). Ова знања су такође од великог 
значаја за превенцију насиља у мултикултуралним школама.

Идентификацију деце и адолесцената миграната као насилника или 
као жртава булинга поједини аутори посматрали су у светлу акултура-
ције/асимилације миграната (Fanderm et al., 2010). Ову идеју тек треба 
разрадити тако да су даља истраживања неопходна како би се утврдило 
да ли учествовање дечака миграната у вршњачком насиљу представља: 
стратегију сепарације уколико се удружују само са другом децом која су 
такође мигранти; стратегију асимилације уколико се у насилничком по-
нашању удружују само са децом немигрантима; или стратегију интегра-
ције уколико недискриминативно (без обзира на порекло) бирају своје 
партнере за насилничко понашање (Fanderm et al., 2010: 415).

Потребно је креирати програме интервенције који узимају у обзир 
динамику односа између различитих етничких група и истичу пози-
тивне међугрупне односе и подршку вршњака. Образовна политика и 
школски програми требало би да промовишу праксу заједничког рада 
ученика различитог порекла као део личног и друштвеног напретка 
(Walsh et al., 2016: 13−14). Школе могу одиграти кључну улогу у инте-
грацији деце миграната у друштво, што доприноси општем благостању 
свих ученика без обзира на њихово порекло. 

Јавна свест о озбиљним физичким и емоционалним здравственим 
ризицима са којима се суочавају млади људи који су искусили физич-
ко насиље или булинг, заједно са растућим знањем и све већим бројем 
превентивних школских програма, водили су охрабрујућим трендови-
ма смањења вршњачког насиља међу децом и адолесцентима у многим 
земљама (Walsh et al., 2016: 2). Управо у области превенције, истражи-
вања вршњачког насиља и булинга имају највећу апликативну вредност. 
Уважавање значаја који мигрантски статус или страно порекло има у 
разумевању феномена вршњачког насиља допринеће адекватнијем фор-
мулисању различитих програма поступања, што у крајњем може уна-
предити безбедност у школама. 
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ЗАКЉУЧАК

Вршњачко насиље, односно булинг као један његов подтип, јесте 
мултидимензионални проблем и заслужује да га сагледамо из перспек-
тиве деце, родитеља, школе и друштва. Значајни увиди стечени на осно-
ву истраживања булинга у школама могу у великој мери допринети не 
само дубинском разумевању овог сложеног друштвеног проблема већ 
и креирању превентивних и реактивних стратегија за његово смањење, 
што је предуслов здравог физичког и менталног развоја деце. 

Циљ овог рада био је да се систематски прикажу основни резултати ис-
траживања о повезаности мигрантског статуса и булинга у школама. Нор-
дијске земље, као нарочито атрактивна локација за мигранте који долазе 
у потрази за бољим условима живота, представљају погодно окружење 
за испитивање булинга у контексту етнички, расно, национално и култу-
ролошки диверзификованих школа. На основу налаза ових истраживања 
можемо закључити да је булинг озбиљан друштвени проблем који је ка-
рактеристичан за земље различитог степена развијености.

Иако је већина сагласна да мигрантски статсу, per se, не може у по-
тпуности објаснити преваленцију виктимизације међу ђацима страног 
порекла, ипак је значајан фактор у анализи. Наиме, можемо закључити 
да су деца мигранти изложена другачијим облицима виктимизације, чак 
и када нису у већој мери виктимизована него своји вршњаци. Такође, 
постоје и бројни посредни фактори који могу утицати на продубљивање 
анализе о другачијем расном, националном, верском или етничком по-
реклу као фактору виктимизације булингом. 

Како би се адекватно разумео друштвени феномен булинга, неопходно 
је испитивати не само преваленцију и жртве већ и механизме насилнич-
ког понашања. Као што указују поједине истраживачке студије, мотиви 
агресивног понашања код деце миграната и немиграната могу се значајно 
разликовати. Истраживачи нас свакако подсећају да се, осим агресивно-
сти, у истраживања насилничког понашања укључе и неке друге варија-
бле. Такође се препоручује и примена мултиметодског приступа где би, 
осим анкете која нам пружа увиде у преваленцију булинга, дубинске уви-
де о мотивима насилничког понашања дали интервјуи. Такође, у истра-
живање се осим ђака морају укључити и родитељи, као и школско особље.

Налази емпиријских студија могу се имплементирати у различите 
стратегије поступања са жртвама и насилницима. У мултикултуралним 
срединама јако је важно идентификовати разлике које постоје међу не-
мигрантима и мигрантима у погледу виктимизације булингом и у скла-
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ду са тим сазнањима планирати програме превенције. Ово представља 
нарочити изазов за наставнике, који морају бити посебно сензитивни, 
али и довољно обучени да могу препознати културолошку позадину ин-
цидената у школи.

Можемо закључити да сазнања стечена у овим студијама могу бити 
значајна основа за земље које се тек од скора суочавају са наглим при-
ливом избеглица који долазе из земаља у којима владају другачији по-
литички, економски, друштвени и културолошки услови. Иако Србија 
и земље региона за сада не представљају крајње одредиште миграната 
из ратом захваћеног подручја Блиског истока, неминовна је чињеница 
да ће неки од њих остати овде дугорочно. У таквој ситуацији, и школе 
у нашој земљи могу постати културолошки и етнички хетерогене. Поје-
дини од модела превенције вршњачког насиља развијани у нордијским 
земљама, уз одређене модификације и прилагођавања локалним прили-
кама, могу се применити и у нашим условима.
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Summary
Bullyng represents one of the most signifi cant security problems faced by 

children and adolescents in countries with diff erent levels of development. Th is 
topic, especially occupied the attention of researchers from developed coun-
tries, who asked questions about the cultural, ethnic and national identity as a 
factor of bullying victimization, due to the growing trend of migration. In the 
Nordic countries, as the countries with the most developed education system, 
the academic community has sought to determine whether the migration con-
tributed to the increased victimization of children of foreign origin and what 
can be done to improve the improve the situation. Th erefore, the paper will 
present the main patterns of bullying victimization of migrant children and ad-
olescents nordic schools, as well as the preventive and reactive programs. 

Key words: peer violence, bullying, migrants, violent behaviour, multicultur-
alism, preventive programs
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ТРГОВИНА ЉУДИМА: 
СОЦИОЕКОНОМСКИ 

И КУЛТУРНИ ЧИНИОЦИ 

Сажетак: Предмет истраживања овог рада јесу социоекономски и 
културни чиниоци који доприносе виктимизацији трговином људима. 
Поменути чиниоци су у великом броју радова идентификовани као кључ-
ни, а у досадашњим дискусијама су се посебно издвојиле дебате о улози 
сиромаштва. Отуда, циљ овог рада јесте систематизација најзначај-
нијих увида у теоријска промишљања о социоекономским и културним 
чиниоцима који појединце чине рањивим на трговину људима, као и на-
лаза истраживања која су настојала да испитају ову везу. Као главни ис-
траживачки поступак примењен је преглед литературе. Након уводних 
разматрања и представљања најзначајнијих теоријских промишљања 
о узроцима трговине људима, у раду је акценат стављен на кључне соци-
оекономске и културне чиниоце који погодују појави трговине људима. 
Налази досадашњих истраживања и теоријска уопштавања упућују на 
закључак да поменути чиниоци, посебно сиромаштво, значајно допри-
носе појави трговине људима и повећању њеног обима, али кључ за разу-
мевање рањивости појединаца на трговину лежи у разумевању интерак-
ције која постоји међу тим чиниоцима будући да ниједан фактор сам по 
себи није довољан за настанак и развој трговине људима. 

Кључне речи: трговина људима, узроци трговине људима, сиро-
маштво, миграције, културне праксе
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УВОД

Трговина људима је криминална активност која задире у све сфере 
живота и са собом носи озбиљне негативне последице по људе, али и 
по читаво друштво. Од доношења Протокола из Палерма (Протокол 
за превенцију, сузбијање и кажњавање трговине људским бићима, на-
рочито женама и децом, који допуњава Конвенцију Уједињених нација 
против транснационалног организованог криминала) највећи број те-
оријских и емпиријских радова који се баве трговином људима полази 
од дефиниције коју садржи овај акт.2 Последњих пар деценија тема трго-
вине људима врло је актуелна у академским круговима, чему су, између 
осталог, допринеле бројне крупне промене у друштвено-економској и 
политичкој сфери на глобалном плану. Интересовање истраживача за 
трговину људима интензивирали су бројни друштвени процеси, посеб-
но миграције, али и друштвене и политичке кризе које су уследиле на-
кон хладног рата.

Иако није могуће говорити о једном јединственом профилу жртава, 
могуће је уочити одређене карактеристике заједничке жртвама које их 
чине посебно подложним на трговину људима. Отуда, уместо настојања 
да се утврди јасан профил жртве, аутори су сагласни да је потребно усме-
рити пажњу на оне чиниоце и околности који утичу на рањивост људи 
на претњу трговином. Резултати досадашњих истраживања упућују да 
је неки вид рањивости људи (економске, социјалне или било које друге 
природе) утицао на то да одређена особа постане жртва трговаца. Ти 
чиниоци могу значајно утицати на жртву, ризике којима је изложена и 
њено понашање током различитих фаза трговине. Осим тога, наведено 
се може одразити и на понашање околине и третман жртве онда када се 
она врати кући, што свеукупно утиче на различите аспекте безбедности 
појединца (жртве трговине).

Иако је трговина људима глобални феномен који погађа све земље 
света, доступни подаци који се тичу обима и распрострањености овог 
проблема упућују на закључак да су на трговину људима рањивији они 
људи који живе у неразвијеним земљама и државама које пролазе кроз 
друштвену и економску транзицију. Отуда су се у досадашњој диску-

2  Члан 3а Протокола гласи: Tрговина људским бићима значи врбовање, превожење, пребацивање, 
скривање и примање лица, путем претње силом или употребом силе или других облика присиле, 
отмице, преваре, обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања 
новца или користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем, у циљу 
експлоатације. Експлоатација обухвата, као минимум, експлоатацију проституције других лица 
или друге облике сексуалне експлоатације, принудни рад или службу, ропство или однос сличан 
ропству, сервитут или уклањање органа (Laczko, Gramegna, 2003: 180).
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сији о покретачима трговине људима посебно издвојиле дебате о сиро-
маштву као чиниоцу који има најснажнији утицај. Сиромашни поједин-
ци у потрази за бољим животом одлучују се на миграцију ка „обећаним“ 
земљама. С тим у вези, ваља нагласити да се путеви трговине људима 
и путеви (и)легалних миграција укрштају, те је овај проблем често ис-
траживан у контексту ширих миграторних кретања. Осим наведеног, 
културни контекст у којем се појединац рађа и одраста значајно може 
допринети ризику виктимизације трговином људима, што се посебно 
односи на одређене специфичне културне праксе.

У раду су приказана теоријска промишљања као и налази емпи-
ријских студија о најзначајним социоекономским и културним чини-
оцима који утичу на рањивост људи доприносећи и/или олакшавајући 
тако процес виктимизације трговином људима. Најпре су укратко 
представљена различита теоријска објашњења која полазе од тезе да 
су структурални чиниоци покретачи трговине људима. Затим, посебна 
пажња је посвећена сиромаштву и економским миграцијама као нај-
чешће истраживаним социоекономским чиниоцима који доприносе 
виктимизацији људи. На крају, у раду се разматра улога одређених 
културних пракси и обичаја који због својих специфичности могу зна-
чајно допринети појави трговине људима. 

ТЕОРИЈСКА ОБЈАШЊЕЊА УЗРОКА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Трговина људима је сложен и мултидимензионални проблем који се 
изучава у различитим научним дисциплинама, те отуда и разноврсност 
приступа који настоје да објасне шта је у позадини трговине људима. 
За потребе овог рада, начинићемо кратак осврт на социолошко-крими-
нолошки приступ,3 као и приступ трговини људима с аспекта студија 
миграција.

Луиз Шели (Louise Shelley), једна од значајних познавалаца проблема-
тике трговине људима, која првенствено заступа социолошко-кримино-
лошки приступ изучавању овог феномена, указује на значај проучавања 
друштвених и економских узрока трговине људима у условима глобали-
зације, посебно истичући да људска небезбедност ствара друге видове 
угрожавања појединаца, укључујући и трговину људима (Shelley, 2010). 

3  Социолошка перспектива је општа и настоји да буде свеобухватна, да разуме и објасни различите 
друштвене процесе и кретања који утичу на појаву и развој ове појаве. Криминолошки приступ 
овој појави настоји да изучи узроке и појавне облике појаве, односно, етиолошку и феноменолошку 
димензију.
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Један од могућих социолошких приступа истраживању друштвених 
услова који доприносе трговини људима јесте и структурално-функци-
онални приступ. Овај приступ има за циљ анализу и „одређивање ста-
туса и друштвених веза оних који учествују у посматраном понашању, 
утврђивање манифестних и латентних функција, дисфункција појаве, 
односно негативних утицаја и последица које посматрана појава оства-
рује на друштвени систем“ (Lalić, 2007: 20). Како социолог Велибор Ла-
лић примећује, теорија аномије Емила Диркема (Émile Durkheim) може 
послужити као адекватан теоријски оквир за анализу овог феномена. 
Како Диркем сматра, друштвени развој утиче на слабљење друштвене 
контроле која уједињује друштво, те оно постаје хаотично и дезинтегри-
сано. Такав друштвени хаос, где су друштвене вредности атомизоване и 
где је нарушена друштвена кохезија, нужно води у пропаст (Lalić, 2007). 
Ово Диркемово схватање се може применити и на проблем трговине 
људима, где глобална друштвена дезинтеграција доводи до аномије у 
којој трговина људима доживљава процват. У друштвима која су тра-
диционално сиромашна и неразвијена савремени глобализациони про-
цеси додатно продубљују постојећи јаз између богатих и сиромашних, 
те се отуда те земље јављају као „извознице белог робља“. Изостанак 
друштвене кохезије и стабилности довео је до тога да одређене катего-
рије људи постану веома рањиве на трговину људима услед неприла-
гођености новим друштвеним кретањима. 

С тим у вези, један од најчешће коришћених приступа за разумевање 
покретача трговине људима јесте приступ с аспекта студија миграција. 
Фактори који доприносе миграцијама и чиниоци који погодују развоју 
трговине људима у земљама порекла и земљама дестинације јесу у ос-
нови исти − реч је о факторима гурања (push factors) и привлачења (pull 
factors) (Aronowitz, 2009; Cho, 2015; Shelley, 2010; Sarkar, 2016), а како 
Ћопић (Ćopić, 2008) истиче, реч је првенствено о факторима економске 
природе.4 Дакле, трговина људима у својој основи има економске покре-
таче, како на страни потражње, тако и на страни понуде. У првом слу-
чају, мотивација трговаца је профит, који је у случају трговине људима 
веома велики, а ризик откривања је често низак. С друге стране, истра-
живања показују да је највећи број жртава у ланац трговине завршио у 
потрази за бољим животом (Bales, 2007). 

4  Под факторима гурања подразумевају се они чиниоци и околности који постоје у земљи порекла 
жртве, а који својим постојањем ограничавају права људи, понајвише њихову личну, економску, 
здравствену безбедност, чинећи их подложним на трговину људима, због чега се људи често 
одлучују на одлазак у другу земљу. Под факторима привлачења подразумевају се чиниоци који 
постоје у земљи дестинације и реч је о истим чиниоцима само са позитивним предзнаком.
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Економске варијабле, попут ниских прихода по становнику и поро-
дичног сиромаштва, показале су се као најзначајније у мерењу рањи-
вости људи. Такође, поред објективних економских показатеља по-
пут сиромаштва и ниског животног стандарда, посебно се издвајају и 
субјективни показатељи попут незадовољства сопственим положајем у 
односу на друге чланове заједнице, која представља референтну групу 
у односу на коју се појединац идентификује и која га својим системом 
норми и вредности обликује стварајући слику одређеног стандарда који 
појединци треба да задовоље.

СОЦИОЕКОНОМСКИ ЧИНИОЦИ 
И ТРГОВИНА ЉУДИМА

Структурални фактори који доприносе рањивости људи на трговину 
превасходно се односе на опште (глобалне и локалне) друштвене услове 
који погодују експлоатацији људи. У досадашњој дискусији о узроци-
ма и чиниоцима који доприносе развоју трговине људима посебно се 
издвајају следећи фактори: сиромаштво, економска транзиција, мигра-
ције, глобализација и с њом у вези глобализација организованог кри-
минала, информатичка револуција, социоекономске неједнакости, тра-
диционалне културне праксе (Fitzgibbon, 2003; Klopcic, 2004; Lalić, 2007; 
Rizvo, Mujanović, 2014). 

Чиниоци економске природе су у највећем броју радова означени као 
најзначајнији покретачи трговине људима. Сиромаштво се спомиње као 
најзначајнији и најчешћи узрок. Међутим, оно per se не мора узрокова-
ти трговину људима, будући да су сви ти чиниоци међусобно повеза-
ни и интерагују. У наставку рада укратко ће бити представљена нека од 
најзначајнијих промишљања о утицају социоекономских чинилаца, пре 
свега сиромаштва и миграција, на ризик виктимизације трговином. 

Сиромаштво

Највећи број аутора као главне предикторе трговине људима означа-
ва сиромаштво и незапосленост (Acharya, Codina, 2012; Adesina, 2014; 
Bagchi, Sinha, 2016; Bales, 2007). Па ипак, међу онима који у први план 
истичу поменуте факторе не постоји сагласност у погледу њихове уло-
ге у виктимизацији трговином људима. И док неки аутори сиромаштво 
сматрају кључним, па и јединим узроком трговине људима, други крити-
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кују тако поједностављена објашњења истичући да економски чиниоци 
имају веома значајну улогу у обликовању људске рањивости на тргови-
ну људима, али да су они нужно и нераскидиво повезани са другим чи-
ниоцима, посебно социјалним и политичким (Acharya, Stevanato, 2008). 

Значајан број радова указује на везу сиромаштва и трговине људима. 
Кевин Бејлс (Kevin Bales), један од често цитираних, али и критикова-
них аутора, настојао је да да одговор на питање шта покреће трговину 
људима, те је у својој студији тестирао утицај 76 варијабли које су из-
двојене на основу података о свим земљама света (превасходно на ос-
нову статистичких података УН).5 Посебно значајне варијабле које су 
се издвојиле као чиниоци који доприносе трговини, а које се подводе 
под факторе гурања, јесу смртност деце и обим производње хране (Bales, 
2007). Ове варијабле указују на степен сиромаштва, чиме се потврђује 
оно што се у литератури тврди о позитивној корелацији сиромаштва 
са трговином људима (Fitzgibbon, 2003). Индикатори социоекономског 
благостања (посебно могућност запослења) такође су се издвојили, по-
казујући позитивну корелацију са трговином људима. Бејлсова студија 
је прва студија експлоративног карактера која је обухватила глобални 
ниво. Као недостатак ове студије можемо издвојити неузимање у обзир 
права људи да мигрирају, будући да је у највећем броју случајева мигра-
ција (легална или кријумчарење) претходила трговини људима.

Аутори често полазе од тога да је апсолутно сиромаштво у основи 
најзначајнији фактор рањивости на трговину људима. Резултати једне 
од студија која је испитивала утицај сиромаштва и економских проблема 
на ризик од трговине женама у Мексику упућују на закључак да је више 
фактора утицало на то да жене постану жртве, али да је примаран било 
апсолутно сиромаштво, будући да у испитиваној средини преко 60% 
људи живи испод границе сиромаштва (Acharya, Codina, 2012: 66). Ови 
закључци су у складу са налазима неких ранијих истраживања (Poudel, 
Carryer, 2000). Жртве углавном долазе из великих породица које се баве 
аграрним пословима, али које не поседују значајне пољопривредне по-
вршине, чиме се њихово сиромаштво продубљује. Како би преживели, 
многи продају децу, пре свега девојке, у нади да ће оне имати бољи жи-
вот и да ће самој породици финансијски помоћи (Adesina, 2014). Нај-
чешће су родитељи обманути лажним обећањима трговаца који нуде 

5  Ове варијабле груписане су у неколико категорија (мере економске активности, потрошње енергије, 
базичних здравствених потреба, производње хране, дистрибуције становништва по привредним 
секторима, затим приход по глави становника, популациони раст у руралним и урбаним срединама, 
аутомобили и телефонске линије по становнику, профил становништва, развијеност туризма 
и туристичка кретања, обим цензуре у земљи, корупција, јавни дуг земље, мере политичких и 
грађанских слобода, постојање конфликта и социјалног незадовољства, обим ропства, обим жртава 
којима се тргује ван земље, односно у конкретну земљу) (Bales, 2007).
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помоћ. С тим у вези, похлепа родитеља је у неким случајевима препо-
зната као значајан узрок, будући да има и оних који свесно продају своју 
децу како би себи олакшали живот. С друге стране, неки аутори истичу 
да је у питању економска потреба и несташица, а не похлепа оно што 
наводи родитеље да продају своју децу, што је нарочито изражено у ре-
гионима (посебно Африке) где највећи број људи живи испод границе 
сиромаштва (Dottridge, 2002; Sarkar, 2016). Другим речима, у ситуацији 
екстремног сиромаштва људи су посебно рањиви јер немају алтернати-
ву, прихватају било какве послове да би преживели и лако бивају обма-
нути лажним обећањима трговаца. Деца и девојке су нарочито угроже-
ни будући да се родитељима трговци представљају као доброчинитељи 
који ће им омогућити добре услове и посао, односно, када су девојке у 
питању, често се појављују у улози перспективног мужа. Имајући наве-
дено у виду, овде се с правом могу поставити питања: Зашто су стопе 
криминала и трговине људима ниске у неким земљама где већина ста-
новништва живи у апсолутном сиромаштву, а зашто су те стопе високе у 
другим земљама са истим економским показатељима? И зашто су стопе 
трговине људима високе у земљама где становништво живи изнад гра-
нице сиромаштва? На наведена питања у литератури још није дат једин-
ствен одговор, али оно што се намеће као очигледан закључак јесте да се 
сиромаштво не може посматрати као нужан или довољан разлог за по-
стојање трговине људима будући да међу жртвама има и оних који нису 
ни приближно економски угрожени. Дакле, неопходно је имати у виду 
и друге чиниоце јер управо ту може лежати одговор на наведена пи-
тања. Саркар (Sarkar) закључује да „интеракција између структуралних 
фактора или варијабли (економска депривација и смањење тржишта, 
социјалне неједнакости, родне улоге, потражња за проституцијом) и по-
средних чинилаца (национални закони и међународни правни режими, 
неефикасно спровођење закона, корупција, организовани криминал, 
неуспеле образовне кампање) представља кључ за разумевање зашто су 
неки појединци рањиви на трговину људима кроз примену преваре и 
принуде“ (Sarkar, 2016: 447).

Да ли разлике у перцепцији релативне депривације могу бити зна-
чајан чинилац који повећава/смањује степен рањивости на трговину 
људима? С тим у вези значајно је указати и на другу страну дебате о 
сиромаштву, с обзиром на то да неки аутори сматрају да није апсолут-
но, већ релативно сиромаштво оно које у највећој мери повећава ризик 
од виктимизације јер људи сматрају да у односу на друге не поседују 
довољно, те су спремни да прихвате понуде које могу деловати нереално 
или пак да се упусте у неизвесне миграције у другу земљу коју доживља-
вају као „обећану“ (Fitzgibbon, 2003; Mo, 2016). Другим речима, перцеп-
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ција релативне депривације јесте оно што људе покреће и води у ризичне 
ситуације које могу резултовати експлоатацијом. То је случај када људи 
себе доживљавају као сиромашне јер имају мање него што је перцепирани 
стандард у заједници. Ову тезу заступа и Мо (Mo) у својој студији у којој 
полази од теоријског модела рањивости људи на трговину који почива 
на релативној депривацији, односно аспирацијама људи. Ауторка полази 
од тога да су људи ограничено рационални и да растућа перцепција рела-
тивног сиромаштва доводи до тога да они донесу потенцијално ризичне 
одлуке (прихватање посла, илегално мигрирање) које могу резултовати 
нежељеним исходом, односно трговином људима (Mo, 2016). Незадо-
вољене жеље и тежње људи и њихово лично осећање (финансијске) ин-
фериорности у односу на друге показао се као веома значајан фактор. 

Као један од индикатора социоекономског развоја, образовање, тач-
није степен писмености, издваја се као варијабла коју истраживачи че-
сто доводе у везу са повећаном рањивошћу људи. Ову варијаблу ауто-
ри углавном операционализују кроз број завршених година формалног 
образовања, односно завршеним степеном образовања. Упркос уко-
рењеним стереотипима присутним у литератури да је жртва апсолутно 
неписмена, налази бројних истраживања упућују на то да највећи број 
жртава има завршено основно образовање (Klopcic, 2004). Треба имати 
у виду да је сваки случај трговине специфичан и културно условљен, те 
у оним срединама где се девојчице школују одређени број година или 
им се пак образовање ускраћује због недостатка ресурса резервисаних 
за мушку децу, проценат жртава без формалног образовања може бити 
далеко већи. Ову везу би требало додатно емпиријски истражити са 
настојањем да се географски мапирају области где је уочен тренд већег 
броја жртава без формалног образовања.

Дакле, прегледом најрелевантнијих теоријских радова и емпиријских 
истраживања долазимо до закључка да нису најсиромашнији они који 
су првенствено угрожени трговином, већ људи који према објективним 
показатељима економског положаја спадају у групу ниских до средњих 
примања. Отуда је значајна варијабла која се може укрстити са економ-
ским положајем и отвореност информацијама преко интернета где се 
запажа другачија стварност од њихове, што ствара осећај инфериорно-
сти и релативне депривације.6

6  Подаци базе података Међународне организације за миграције (IOM Counter-traffi  cking Database) 
емпиријски подупиру тезу о вези сиромаштва и трговине, указујући на мултидимензионалност 
концепта сиромаштва. Наиме, база садржи податке који се заснивају на самопроцени економског 
статуса породице. Жене и девојчице које спадају у ризичну категорију себе су доживљавале као 
сиромашне, иако су објективни показатељи указивали на другачији економски статус (Danailova-
Trainor & Laczko, 2010: 48). Дакле, субјективна интерпретација сопственог положаја и благостања у 
основи су растућих тежњи за одласком које се налазе у позадини одлуке да се мигрира.
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Економске миграције

Питање миграција је тесно повезано са проблемима сиромаштва и 
економске несигурности људи (Acharya, Stevanato, 2008; Ćopić, 2008; 
Laczko, Gramegna, 2003). Са сиромаштвом је нераскидиво повезан 
проблем незапослености и расељавања као последица немогућности 
наласка посла у непосредној околини (Adesina, 2014; Fitzgibbon, 2003; 
Klopcic, 2004). У великом броју студија мигранти су препознати као на-
рочито рањива категорија на трговину људима. Такође, истраживања 
показују да је унутрашња трговина људима у порасту и да је тесно пове-
зана са миграцијама на релацији село−град (Adesina, 2014; Sarkar, 2016). 
Дакле, рурално становништво се издваја као посебно рањиво.

Неолибералне политике, приватизација, структурално прилагођа-
вање, затварања читавих индустрија негативно утичу на животни стан-
дард сиромашне већине, незапосленост се повећава, а услед изражене 
неједнакости и све већег јаза профитира само мали део становништва 
(Rizvo, Mujanović, 2014). „Мере привредног прилагођавања креирају 
основни подстицај за емиграцију“ (Acharya, Codina, 2012: 63). Отуда се 
многи људи, пре свега млади, одлучују на миграцију у потрази за бољим 
животом, често прихватајући ризичне послове (Acharya, Stevanato, 
2008). С тим у вези, постоји снажна веза између миграторних кретања 
(нарочито масовних) и успостављених мигрантских мрежа и рута (пре-
васходно илегалних), с једне стране, и пораста броја жртви трговине 
људима, с друге стране (Ćopić, 2008). 

Као земље порекла наводе се земље у транзицији и недовољно раз-
вијене земље, док су земље дестинације економски богатије и стабил-
није земље (Lalić, 2007; Klopcic, 2004; Smit, 2011). Имиграциони талас 
из источне и централне Европе ка западним земљама под великим је 
утицајем економских прилика и криза кроз које су та друштва пролази-
ла и још увек пролазе. Једна од ретких квантитативних студија за циљ је 
имала да утврди везу између миграција и трговине људима.7 Резултати 
су подржали полазну претпоставку аутора о позитивној корелацији ми-
грација и трговине људима. Један од најзначајнијих налаза је да је обим 
трговине људима највећи у регионима у којима су стопе емиграције 
високе, за разлику од региона где има мало или нимало миграторних 
кретања (Mahmoud, Trebesch, 2010). Дакле, налази истраживања подр-

7  Ова студија је је обухватила узорак од 5.513 случајно одабраних домаћинстава из 82 региона 
Румуније, Бугарске, Украјине, Молдавије и Белорусије. Истраживање је допуњено студијом са 
микроподацима из Молдавије која је обухватила 1.679 миграната. Разлог за одабир Молдавије јесте 
тај што је од наведених студија случаја управо највећи број жртава из Молдавије.
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жавају тезу да обим миграције и остале варијабле које се тичу мигратор-
них кретања, а посебно ниво прихода, представљају поуздан индикатор 
и детерминантну трговине људима, што је у складу са налазима других 
студија које су испитивале ову везу (Cho, 2015). Поменута варијабла која 
се тиче прихода један је од кључних фактора препознатих у литератури 
о трговини људима, будући да мигранти уобичајено долазе из земаља 
где су приходи по глави становника ниски (Fizgibbon, 2003; Poudel, 
Carryer, 2000). Укрштањем ниских прихода са потражњом јефтине радне 
снаге, могуће је обликовати извесне миграторне руте, које се поклапају 
са рутама трговине људима (Cho, 2015). Међутим, не постају сви ми-
гранти жртве трговаца, те је отуда потребно узети у обзир различите 
факторе рањивости. Пошто се жене јављају као најчешће жртве, у ли-
тератури се нарочито указује на рањив положај жене у друштву. Дакле, 
трговина људима се посматра и као вид родно заснованог насиља (Cho, 
2015; Crawford, 2017), нарочито у сфери запошљавања, што се јавља као 
значајан фактор гурања. Неједнакост у приходима је варијабла која се 
показала као изузетно моћан фактор гурања јер снажно мотивише људе 
да се одлуче на миграцију.

Дакле, иако живот испод границе сиромаштва као и непостојећа со-
цијална заштита и сигурност утичу на то да људи донесу одлуку о ми-
грирању како би задовољили неке базичне потребе, потребно је огради-
ти се од генерализација будући да није реткост да су жртве образоване 
и да се не налазе у ситуацији апсолутног сиромаштва, већ да мигрирају 
у потрази за лагоднијим животом (Smit, 2011; Vijeyarasa, 2016). У њихо-
вом случају, „опажено сиромаштво“ (perceived poverty) (Smit, 2011: 189), 
заједно са другим тежњама, има значајну улогу у доношењу одлуке о ми-
грирању. Отуда неки аутори, попут Вијајерасе, истичу да је потребно 
„разбити мит о сиромаштву“ (Vijeyarasa, 2016). С друге стране, они који 
су екстремно сиромашни због недостатка ресурса као и ограниченог 
приступа информацијама остају код куће, те је вероватноћа да постану 
жртве мања. Отуда „... трговина људима не мора нужно да се одвија из 
најсиромашнијих земаља или најсиромашнијих региона унутар земаља. 
Штавише, најсиромашнији људи у земљама порекла нису они који ће 
највероватније мигрирати и у складу с тим нису најрањивији на тргови-
ну“ (Danailova-Trainor, Laczko, 2010: 47). Ипак, у крајњем, на одлуку да се 
мигрира утиче сплет фактора гурања (нпр. сиромаштво у земљи порек-
ла) којима су комплементарни фактори привлачења (нпр. боље плаћени 
послови у земљи дестинације). Незапосленост, сиромаштво, потреба да 
се издржавају чланови породице (посебно деца) често су навођени раз-
лози за прихватање различитих понуда, при чему је већина преварена у 
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погледу обећаног посла, a правовременост и квалитет понуде иденти-
фиковани су као окидачи за регрутацију, односно започињање процеса 
трговине (Laczko, Gramegna, 2003). 

Зашто неки мигранти постају жртве трговине људима, а други не? 
У досадашњој литератури још увек нема сагласности око одговора на 
ово питање. Како Чо (Cho) примећује, фактори који су идентификовани 
као изузетно значајни (па и кључни) у неким студијама, у другим немају 
значајнији утицај (Cho, 2015). Један од одговора који можемо понудити 
јесте да иако је трговина људима глобална безбедносна претња, она има 
изражену регионалну димензију, при чему сваки регион карактерише 
посебна политичка, социоекономска, културна и безбедносна динамика 
која обликује и динамику трговине људима. Алексис Ароновиц (Alexis 
Aronowitz), веома цитирана ауторка која се више од 30 година бави ис-
траживањем овог феномена, управо указује на значај узимања у обзир 
регионалних образаца и трендова приликом закључивања и генерали-
зовања резултата (Aronowitz, 2009, 2015).

КУЛТУРНЕ ПРАКСЕ, ОБИЧАЈИ И ТРГОВИНА ЉУДИМА

Култура и обичаји додатно оснажују дубоко укорењене родне и со-
цијалне стереотипе, што поједине категорије људи чине веома рањивим. 
Девојчице се у многим друштвима сматрају мање вредним од дечака, 
па се неретко дешава да породица одлучује о њиховим судбинама, како 
у погледу образовања, тако и у погледу бракова (Aronowitz 2009, 2015; 
Bagchi, Sinha, 2016; Fitzgibbon, 2003; Tade, 2014; Vijeyarasa, 2010). Жене 
и девојчице се третирају као роба, терет, без права избора или слободе 
деловања. У многим срединама постоје обичаји да се веома мале девој-
чице удају (боље речено: продају) за старије мушкарце, при чему се на 
тај начин смањују економски проблеми породице (Lalić, 2007). Нарочи-
то младе девојке тражене су у појединим афричким и азијским земљама 
ради склапања брака. С тим у вези, позивајући се на податке Програма 
Уједињених нација за развој (United Nations Development Programme), 
Ароновиц наводи да се на аукцијама у Индији продају девојчице од 8 
или 9 година (Aronowitz, 2009). 

Улога културе у виктимизацији појединца трговином људима дуго 
времена је била запостављена тема, али у последње време све је више ра-
дова који управо обичајима, традицији, маргинализацији и дискрими-
нацији појединаца/мањинских група у друштву придају све већи значај у 
контексту трговине људима. У истраживању утицаја социјалне искључе-
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ности и маргинализације Рома у Србији на могућност њихове виктими-
зације трговином људима аутори налазе да је проценат незапослености 
Рома неколико пута већи од остатка становништва, као и то да су присут-
не изражене предрасуде према њима, што утиче на смањено учешће Рома 
у економском и друштвеном животу Србије (Poucki, Bryan, 2014). Низак 
ниво социјалне интеграције, отворена или прикривена дискриминација, 
ниска социјална мобилност, специфични обичаји, улога деце у финан-
сијском доприносу породици, неки су од фактора који их чине диспро-
порционално рањивим у односу на остале становнике земље. Поставља 
се питање да ли њихова виктимизација може проћи неопажено будући да 
се због специфичног начина живота и обичаја на њих гледа као на „друге“ 
(Nikolić Ristanović i sar., 2004; Poucki, Bryan, 2014). 

Отуда велики број аутора означава традиционалне културне праксе и 
организацију друштвеног живота као веома значајне факторе рањивости 
људи на трговину људима. Опстанак касти у одређеним земљама Азије и 
различити видови дискриминације утичу на то да се неки људи сматрају 
мање вредним од других (Bagchi, Sinha, 2016). Веза између културних чи-
нилаца и трговине људима све више привлачи пажњу истраживача. И 
док неки уопштено говоре о начину на који друштвене норме, укорење-
ни стереотипи и предрасуде формирају и обликују ставове доминантних 
друштвених група и тако доприносе већем ризику да одређене маргина-
лизоване друштвене групе буду на мети трговаца, други се усредсређују 
на одређене културне обичаје и праксе, као и њихове специфичности које 
су од значаја за истраживани проблем. Аутори често истичу специфич-
не обичаје и праксе у појединим културама (посебно се издвајају Индија, 
Непал, Нигерија, Хаити) који доприносе трговини људима, пре свега кроз 
традиционалне, ритуализоване облике проституције, као што су Дева-
даси систем у Индији, Бади заједница у Непалу, Реставек на Хаитију и 
друге (Acharya, Stevanato, 2008; Lalić, 2007; Poucki, Bryan, 2014). С тим у 
вези, један од новијих трендова трговине људима, који се у академској 
литератури веома мало истражује, а који је изузетно озбиљан, како Аро-
новиц примећује, јесте трговина децом у Авганистану и с њом повезана 
традиционална друштвена пракса Бача Бази (Aronowitz, 2015), али тешко 
је давати било какве закључке будући да нема истраживања. На крају, као 
важан чинилац намећу се и одређени аспекти културе која промовише 
трговину људима у земљама где се одвија експлоатација жртава, што се 
„првенствено односи на потрошачку културу, материјализам, комодифи-
кацију човека и комерцијализацију секса, митове о мушкој сексуалности, 
или расне и етничке митове и стереотипе о егзотичности и еротичности 
жена из других крајева света“ (Lalić, 2007: 41). 
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ЗАКЉУЧАК

Трговина људима представља озбиљно кршење људских права и по-
вреду људског достојанства. Адекватно разумевање комплексне приро-
де трговине људима захтева идентификацију и анализу узрока, односно 
чинилаца који доприносе рањивости људи. И док међу ауторима готово 
да постоји консензус који су то чиниоци, неслагања се јављају у погледу 
њихове улоге у виктимизацији. Социоекономски чиниоци су у великом 
броју радова идентификовани као кључни. 

Иако су се у досадашњим дискусијама посебно издвојиле дебате о 
улози сиромаштва, не може се порећи да је управо веза сиромаштва 
и трговине људима, како теоријски тако и емпиријски, до сада најви-
ше проучавана. У постојећим истраживањима посебно су се издвојиле 
варијабле које указују на степен сиромаштва, као и индикатори соци-
оекономског благостања, посебно могућност запослења. Иако аутори 
често полазе од тога да је апсолутно сиромаштво оно које најснажније 
доприноси рањивости људи, чини се да разлике у перцепцији релативне 
депривације односе превагу. Наиме, перцепција релативне депривације 
чини да људи доносе ризичне одлуке које их могу одвести у руке тргова-
ца. Налази истраживања показују да нису најсиромашнији они који су 
првенствено угрожени, већ људи који према објективним показатељима 
економског положаја спадају у групу ниских до средњих примања. Оту-
да, сиромаштво само по себи не може произвести ситуацију у којој ће 
неко постати жртва, али неспорно је да оно има веома значајан утицај. 

Поред друштвених и економских криза које су уследиле у периоду 
након хладног рата, академско интересовање за истраживање овог фе-
номена интензивирано је захваљујући бројним друштвеним процесима, 
посебно миграцијама. Процеси либерализације и отварања тржишта и 
граница, који су уследили након периода застоја глобалне мобилности 
током хладног рата, интензивирали су можда и највећи талас (економ-
ских) миграција од Другог светског рата до данас. С тим у вези, доса-
дашња истраживања показују да између трговине људима и миграција 
постоји снажна веза. Мигранти су идентификовани као нарочито рањи-
ва категорија, а истраживања показују да је унутрашња трговина у пора-
сту и да је тесно повезана са миграцијама на релацији село−град. Налази 
значајнијих истраживања показују да је обим трговине људима највећи 
у регионима у којима су стопе емиграције високе, за разлику од оних 
региона где изостају миграторна кретања или их има мало. Као поуздан 
индикатор трговине људима издвајају се варијабле повезане са прихо-
дима миграната будући да они уобичајено долазе из земаља где су при-
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ходи по глави становника ниски. С друге стране, ваља нагласити да не 
постају сви мигранти жртве трговаца, те је потребно узети у обзир и 
друге факторе ризика.

С тим у вези, поред истраживања сиромаштва и миграција, све је 
веће интересовање истраживача за улогу културе и обичаја у виктими-
зацији трговином људима. Наиме, истраживања показују да традицио-
налне културне праксе и организација друштвеног живота представљају 
значајне факторе ризика јер различити видови дискриминације чине да 
се одређене категорије људи сматрају мање вредним од других, што у 
крајњем повећава ризик да те маргинализоване групе постану жртве тр-
говаца. Социјална искљученост људи због специфичног начина живота 
може допринети да њихова виктимизација трговином прође неопаже-
но, што је случај са популацијом Рома. С друге стране, одређени спец-
ифични обичаји, карактеристични за неке културе (Девадаси у Индији, 
на пример), превасходно кроз традиционалне, ритуализоване облике 
проституције доприносе трговини људима.

Дакле, имајући у виду све до сада речено, социоекономски и кул-
турни чиниоци имају веома важну улогу у виктимизацији трговином. 
Међутим, везивање само за један фактор и пренаглашавање његовог 
значаја спречава ауторе да сагледају проблем у целини. Рањивост људи 
на трговину не може се објаснити искључивим и изолованим дејством 
једног фактора или једне групе фактора. Заправо, реч је о комбинација-
ма различитих група фактора које чине да неко има веће шансе да по-
стане жртва трговине. Етиолошка димензија овог феномена јесте веома 
комплексна, с обзиром на то да је трговина људима резултат синергич-
ног деловања различитих чинилаца. Разумевање конкретног социоеко-
номског и културног контекста јесте од великог значаја за разумевање 
феномена трговине, а што може бити од посебне важности приликом 
формулисања превентивних мера када је ова претња људској безбедно-
сти у питању. 

Овим кратким прегледом обухваћени су неки од најзначајнијих со-
циоекономских чинилаца препознатих у постојећим радовима, али 
тиме свакако нису исцрпљени сви услови и чиниоци који доприносе 
трговини људима.
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TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS: 
SOCIOECONOMIC AND CULTURAL FACTORS 

Nataša PAJIĆ, Master of Security Studies

Summary
Th e subject of this article are socioeconomic and cultural factors that con-

tribute to traffi  cking victimization. Th ese factors have been identifi ed as key 
factors in many papers. Regarding this, debates on the role of poverty have been 
singled out in the academic discussions. Hence, the aim of this article is to sys-
tematize the most important insights of theoretical refl ections on socio-eco-
nomic and cultural factors that cause or contribute to people being vulnerable 
to traffi  cking, as well as fi ndings of empirical studies that have examined this 
relationship. Th e main research method used in this paper is literature review. 
Aft er introduction and presentation of main theoretical refl ections on the 
causes of traffi  cking in human beings, the focus of this paper is placed on key 
socio-economic and cultural factors favoring the phenomenon of traffi  cking. 
Findings of previous empirical research and existing theoretical generalizations 
point to the conclusion that the above mentioned factors, especially poverty, 
signifi cantly contribute to the emergence and growth of traffi  cking, but the key 
to understanding the vulnerability of individuals to traffi  cking lies in under-
standing the interaction between these factors, as no factor is per se suffi  cient 
for the emergence and development of human traffi  cking.

Key words: traffi  cking in human beings, causes of traffi  cking in human be-
ings, poverty, migration, cultural practices
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ГЕОПОЛИТИЧКИ ОКВИР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак: Геополитика карактерише и дефинише државе више од јед-
ног века, а геополитички положај је једна од најважнијих геополитичких 
категорија и тај положај је увек имао битан утицај на положај једне 
државе у међународној заједници. Геополитички положај је комплексна 
категорија и представља скуп геополитичких обележја одређене поли-
тичко-територијалне јединице, најчешће државе, и тај положај није 
сталан и непромењив, већ представља једну промењиву категорију која 
се мења с обзиром на промене у самој држави и њеној околини које утичу 
на геополитички положај државе. Географски услови представљају низ 
могућности и ограничења, а општи обрасци и дугорочни процеси могу 
на прикладан начин објаснити овај однос и структуру, али треба нагла-
сити да геополитика не представља теорију државног понашања нити 
спољну политику. Треба се упознати и проучити географске предиспо-
зиције положаја Србије и њених граница, историјско-геополитичке ос-
нове настанка српске државе и њене територијалне промене, схватање 
значаја савременог геополитичког положаја Србије; стицање знања о 
релацијама Србије према осталим српским просторима и Балкану у це-
лини; анализа интереса великих сила и суседа Србије; објективна оцена 
српских позиција у интегративним и дезинтегративним процесима на 
Балкану и у Европи.

Кључне речи: геополитика, геополитички положај, Србија, Балкан, 
географија
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УВОД

Геополитика поседује изузетно значајну моћ да oткрије и препозна 
опасност, као и могућност да опише свет на начин који ће дефинисати 
одговарајућа политичка понашања у појединим контекстима, чиме се 
обезбеђује „сигурност“ против тих опасности. Конципирана на крити-
чан начин као проблематична, геополитика или географска политика 
често има за циљ радикализацију конвенционалних идеја о геополити-
ци кроз низ студија о овој теми, операција у светској политици које су 
се одиграле у прошлости, садашњости и будућности. Геополитика је за-
право примена географије за стратешко планирање, креирање полити-
ке, укључујући пројекцију војне снаге, креирање и обезбеђивање линије 
комуникације, побољшање приступа и развој ресурса, успостављање 
трговине и војних савеза, подривање или ограничавање војних и еко-
номских могућности стварних или потенцијалних противника. Поред 
очигледне везе са политичком географијом, геополитика се јасно одно-
си на области географског понашања и перцепције животне средине. 

Многи тврде да је геополитика од суштинског значаја за однос између 
традиционалне геополитике и развоја међународних односа, како у те-
орији тако и у пракси. Савремена геополитика је научна дисциплина и 
истражује односе између простора, моћи и становништва. Спомињање 
речи геополитика често изазива негативне конотације, а последица тога 
је терет директног негативног наслеђа које геополитика носи из доба кад 
је служила као изговор за територијална освајања. Геополитика је наста-
ла као поглед на свет који је анализирао утицај географских фактора на 
политику. Просторна локација неког града, регије или државе на земљи-
ној површини и однос према осталим градовима, регијама и државама 
врло је важан фактор у вредновању питања важних у политичким или 
војним питањима. Географски положај је предодредио да простор који 
насељава српско становништво има значајан геополитички положај. То 
је подручје где се укрштају супротстављени геополитички интереси ве-
ликих сила, различити религијски утицаји и цивилизације, преко којег 
пролазе важни саобраћајни коридори и цевоводи. Инострана помоћ је 
битан елемент спољне политике у многим земљама. Од Другог светског 
рата, најбогатије државе на свету користиле су промет роба, услуга и 
средстава као средство интеракције са другим земљама. Временом, све 
већи број држава усмерио је све веће количине ресурса према другим 
државама. Геополитика се традиционално користи за проучавање гео-
графске репрезентације, реторике и праксе који подупиру светску по-
литику. У једном класичном смислу, повезује се са питањима која се од-
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носе на државне територијалности, суверенитет, међународне граничне 
спорове и праксу ратовања између држава, док данас термин укључује 
такве појаве као што су глобална безбедност и глобални тероризам. Оно 
што је важно јесте то да је геополитика историјски била везана за начин 
доминације и снаге суверених држава – демонстрирајући снагу своје 
спољне политике. 

Наш регион, за који аутори у овом издању сматрају да га је за по-
требе анализе која следи најбоље и географски најтачније називати 
Западни Балкан, представља један својеврсни полигон геополитичког 
надметања, које се реализује у непосредном суседству или пак у самим 
државама региона. Еуфемистички речено, поред старих империјалних 
играча и њихових асистената, од којих су неки у новом руху, ту су и 
нови глобални актери, који вешто комбинују геополитику са геоеконо-
мијом. Све то не треба да чуди, јер само су интереси стални, али се увек 
поставља питање да ли је оно што се дешава до краја промишљено, по-
готово када се ради о нашем региону и, у крајњој линији, о Србији. Гео-
политика је замишљена као светска перспектива, која се бави анализом 
и утицајем географских фактора на политику. Савремена геополитика 
је научна дисциплина која истражује односе између простора, снаге и 
становништва, а геополитички положај је један од најважнијих геопо-
литичких категорија. Геополитика је изузетно значајна за постојање, 
функционисање и развој наше земље, и пројекцију глобалних геополи-
тичких концепција на простор Балкана и Србије, квантитативна и ква-
литативна својства њеног државног простора. Чиниоци геополитичког 
положаја Србије јесу променљиви, као њени територијални односи са 
земљама у окружењу где је неопходно геополитички артикулисати раз-
војне перспективе Србије.

Дуготрајни сукоби и хуманитарне катастрофе у разним деловима 
света стално указују на широку људску несигурност. Савремене дебате 
о концепту безбедности јесу оне како најбоље одредити геополитичке 
околности после хладног рата и одговарајуће дисциплинске приступе 
савременом политичком насиљу. Покушаји да се прошири делокруг ака-
демских студија лабаво су повезани са актуелним политичким иниција-
тивама које користе вокабулар безбедности да оправдају разне хумани-
тарне и политичке иницијативе. Критичари тврде да су такве иновације 
прљав политички дискурс и додају превише питања у проучавању рата 
и мира. Балансирајући између аргумента за широк приступ који укљу-
чује промене у политици и нове академске анализе у студијама безбед-
ности, или традиционално уско усвојен фокус на стратешка и војна 
питања, јасно је да геополитичке претпоставке садржане уз оба ова при-
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ступа треба критички преиспитати у реформулисању студија безбедно-
сти. Многима то указује на период у коме су геополитички идентитети 
нестабилни, нарочито у периоду у коме нема хегемонијског разумевања 
светског поретка и улога које поједине државе играју. 

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ГЕОПОЛИТИКЕ

Оснивање и спецификација државе као националне заједнице јесте 
геополитички чин, што подразумева идеју изградње једног национал-
ног идентитета од стране многих држава, успостављање спољних гра-
ница и претварање различитих места у унитарни унутрашњи простор. 
То такође укључује фалсификовање разбацане и хетерогене историје у 
трансцендентно и провиђење трајања (Tuathai, Dalbi, 1998). На први по-
глед, компаративна политичка култура јесте област у којој се критички 
испитује њен геополитички рад. На изненађење, проучавање политич-
ке културе представља богат сајт преко којих се испитује и анализира 
изградња онтолошких идентитета националне државе и понављање тог 
идентитета унутар геополитичких дискурса. Из ове перспективе, функ-
ција политичке културе у међународним односима и њеног формалног 
истраживања у упоредној политици показује како се просторне праксе 
и представе простора дијалектички преплићу (Bonura, 1998).

Агнев (Agnew) сугерише да је историја модерне светске политике 
структурисанa пракса заснована на скупу схватања о „начину на који 
свет функционише“, који заједно чине елементе модерне геополитичке 
маште. Ова геополитичка машта, која има своје почетке у шеснаестом 
веку у Европи, структурирана је и условљава светску политику. Иако 
се однос снага између доминантних светских сила није променио кроз 
векове, као ни природа међународне економије, Агнев тврди да савре-
мена геополитичка машта „и даље превладава у вођењу светске полити-
ке“. Израз геополитика датира од краја деветнаестог века, али се крајем 
двадесетог века нашироко користи означавајући просторност хегемо-
нијске светске политике. Сваки геополитички поредак даје своје посеб-
но значење и вредност ових услова. Како тврди Тејлор (Тaillor, 1996), 
хегемонистичке државе су лабораторије модерности које производе 
хегемонистичке визије модерне политике, економије, културе и обичне 
свакодневне удобности (Tuathail, 1998). Геополитички разлози датирају 
још из античке Грчке. Овај термин је извео још Аристотел и он се од-
носио на одговарајуће политичке системе грчких градова-држава и њи-
хових суседних царстава и племена, као и климатских услова. Сличне 
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идеје су истакнуте у Француској током ренесансе. Кант је такође повезао 
претпостављене карактеристике народа и климатских фактора. У сав-
ременим друштвеним наукама ова линија размишљања добила је под-
стицај оног момента када је геополитика постала доминантан приступ 
у истраживању у међународним односима. Немачки географ Фридрих 
Рацел (Fridrich Ratzel) конципирао је државе као растуће организме, тј. 
у покушају да изучи научне законе из биологије преко међународних 
односа он је тврдио да државе подстичу своју националну моћ – своје 
способности да преживе у међународној арени – из матичне земље из 
које је и контролишу. Шведски научник Рудолф Кјелен (Rudolph Kjellen) 
сковао је термин геополитика, где ју је дефинисао као науку о државама 
као облицима живота, на бази демографских, економских, политичких, 
друштвених и географских фактора (Scholvin, 1998).

Средњи век заборавља и занемарује питање институција и важности 
географског чиниоца, а тек у 18. веку почиње филозофско посматрање 
историје, и из те перспективе почиње да се обрађује овај проблем. Касније, 
у 20. веку група научника на челу са Карлом Хусхофеом (Karl Hushofeom), 
уредником геополитичког часописа, сматрајући да још није дошао пра-
ви тренутак за коначну систематизацију геополитике, почели су прво 
са практичним радовима у којима су анализирани кључни темељи гео-
политике. Ипак, у свом почетку они су настојали да пруже неку врсту 
смернице свима који желе да допринесу конституисању нове науке, где 
су на следећи начин дефинисали задатак и циљеве геополитике као нау-
ке: „Геополитика је наука о зависности политичких догађаја од земљиног 
тла. Она почива на широким основама географије, а нарочито политичке 
географије, као науке о политичким организмима у простору и њиховој 
структури простора на земљиној површини коју изучава географија, пру-
жа геополитички оквир у коме се морају одигравати токови политичких 
догађаја, ако им је досуђен трајан успех. У смислу овог сазнања, геполити-
ка хоће да пружи оружје у политичком деловању и да истовремено буде 
путоказ у политичком животу“ (Младеновић, 1934: 10−11).

Дejвид Њуман (David Newman, 1998) као кључне тезе модерног изу-
чавања геополитике наводи: (1) глобализацију: у смислу промене функ-
ције државног суверенитета (под утицајем глобализације сaвремена ге-
ополитика преиспитује државноцентричне приступе у поимању светске 
политичке карте – теза о крају државе и свету конгломерату насупрот 
тезама о алтернативним идентитетима и глокализацији); (2) детерито-
ријализацију у контексту промене улога и функција граница; (3) проу-
чавање геополитичких наратива еминентних аутора; (4) геополитичку 
имагинацију у смислу проучавања подсастава у надсаставу (примeри 
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државе у међународној заједници – дискрепанција између жељеног и 
стварног положаја може водити до конфликта и тензија унутар светског 
састава); и (5) ретериторијализацију државе у смислу појаве нових етнич-
ких, националних и територијалних идентитета (глобализација и п(р)
опустљивост граница с једне стране доводи до настајања и јачања етнич-
ких идентитета на локалној и регионалној разини с друге стране) (Кuus).

Одрживост једног народа у надзорној геополитици може изазвати 
експанзионистичке претензије. Политичка географија означава везе 
између значења, вредности и утицаја географије о политици на основу 
разматрања користи и губитака према националном интересу народа, 
у овом случају безбедности и просперитета интереса националне без-
бедности, као најважнијег питања. Студија о науци географије и њено 
повезивање са политиком и стратегијом нације представља ствар од ви-
талног значаја. Присуство детерминистичког приступа изазива појаву 
екстремних мишљења које може да покаже да географија детерминише 
националну политику и стратегију (Massaro, Williams, 2013: 567–577).

Из разлога што је често била злоупотребљена од стране нациста, гео-
политика је дуго маргинализована и одбацивана као „ненаучна“ дисци-
плина. Данас то није случај, мада је англосаксонски теоретичари и даље 
сматрају само инструментом воље за моћ и потчињавање света. Између 
осталог, геополитика се дефинише као наука која се бави просторним по-
литичким односима и везама између (и унутар) држава и нација и дру-
гих територијално-политичких творевина, затим просторном расподе-
лом и структуром политичке моћи по кључним светским регионима и 
средствима и поступцима за стицање и јачање моћи државе зависно од 
природне средине, географских и политичких чинилаца, као и укупним 
просторним аспектима свих политичких и друштвених феномена (Зорић, 
2001: 150). Неки ће рећи да је геополитика, пре свега, пракса и дискурс; то 
су радње предузете против других сила, о најезди, борбама и размештању 
војних снага. Геополитика је термин који је тешко дефинисати. У конвен-
ционалним академским разумевањима, она се односи на географију међу-
народне политике, нарочито на однос између физичког окружења (лока-
ција, ресурси, територија итд.) и понашања спољнополитичких актера. 
Ова тврдња је утемељена у геополитичкој традицији која се од почетка 
противила предлогу да ће велики лидери сами одредити ток историје, 
политике и друштва.2 Уместо тога, нагласак се ставља на природно окру-
2  Геополитички код неке државе представља њену субјективну перцепцију сопствене позиције у 

односу на друге државе или политичко-територијалне заједнице. Такође, подразумева и поимање 
актуелних претњи и ризика; доживљај супериорности или инфериорности, респектовања или 
омаловажавања; остварености или ускраћености; партнерства или ривалитета; лидерства или 
подаништва; осећаја заштићености или изневерености итд. Другим речима, то је слика о себи у 
односу на друге (Талијан,  Врачар, Јевтић, 2015).  
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жење и географско постављење једне државе који, у ствари, врше највећи 
утицај на њену судбину (Agnew, 1992: 190−204).

Кристоф (Cristoff , 1960) написао је да би кроз високо научно изуча-
вање историје геополитике, на веома уравнотежен и промишљен начин, 
она задржала вредност и да њено занемаривање може бити и политич-
ки и интелектуално опасно. Одговори су били веома критични. Алек-
сандар (Alexander, 1961) тврди да ништа од вредности у геополитици не 
обухвата политичку географију, а да би геополитику требало напустити 
„потпуно као радни термин, осим за употребу у својим историјским ко-
нотацијама“. Још један ниво остаје за испитивање, а то је пад политичке 
анализе, како у језичким супстанцама и не мора да значи да спољна по-
литика мора да буде вођена геополитичим идејама (Hepple, 1986). Тер-
мин геополитика систематски развија и подиже на ниво међународних 
односа Карл Хаусхоферов (Carl Haushoferov, 1869−1946) у периоду ин-
тензивирања међудржавних ривалитета у Европи након прелаза из 19. у 
20. век. Она је имала за циљ да истакне примарно одређење политичког 
простора. Од 70-их година 20. века геополитика подразумева у својој 
формално неутралној верзији „борбу за власт над територијама у сврху 
политичке контроле над простором“ (Lacoste, 1993). Национални кон-
цепт подразумева три основна елемента: биооргански појам државе, со-
цијално-дарвинистички поглед на међудржавне односе дефинисани као 
борба за умањење политичких и сепаратистичких детерминанти (Brill, 
Teschke, 2006: 327−335).

Период између краја 19. века до краја Другог светског рата може се 
дефинисати као златно доба класичне геополитике, како у погледу тео-
рије, тако и праксе. Кроз историју, старост географских открића при-
вукла је ривалства на глобалном нивоу између светских ривалских 
сила: Велике Британије, Немачке, Русије и САД. Све ове силе су имале 
истакнуте геополитичке теоретичаре који су градили теорије у циљу 
побољшања или одржавања моћи њихових земаља. Ови геополитички 
теоретичари су били академици и државници и њихове теорије су у ве-
ликој мери усвојене од стране доносиоца одлука у матичним државама. 
Њихове теорије су на тај начин одиграле важну улогу у односима међу 
великим силама тог доба. Тo је био период који је видео раст империја-
листичких институција и удружења која су покушала да легитимишу 
колонијални експанзионизам. У том контексту је географија уздигнута 
на научни ниво и третирала се као научна дисциплина и интелектуалци 
све више пишу и размишљају на тему утицаја географије на државне и 
спољне политике произашле из тог контекста (Geopolitics and the study 
of international relations, 2010).
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СРБИЈА НА ГЕОПОЛИТИЧКОМ РАСКРШЋУ

Геополитички положај3 је увек био у значајној мери одговоран за по-
зицију Србије у међународној заједници. Због тога је неопходно да се 
истраже нове геополитичке локације Србије и њене могуће промене 
које би се могле догодити у будућности. Пад Отоманске империје и ек-
спанзија националистичких захтева за стварањем националних држава 
представљали су узрок конфликата на Балкану у 19. и раном 20. веку, а 
врхунац су достигли током балканских ратова, као и у Првом светском 
рату. Други светски рат је такође био, како у централној Европи, тако 
и на Балкану, наставак борбе и превирања за освајање граница нацио-
налних држава и уједињење свих чланова „нације“ у обе државе, са до-
датним етничким чишћењем оних који су били припадали нацији. Ово 
су поново били разлози за ескалацију сукоба у претходној Југославији 
деведесетих година 20. века, а сукоб је активирао противречности око 
граница, идентитета и поимања нације. Препознатљиви модерни фено-
мени, горе набројани, повезани су са националном државом и њеним 
суверенитетом (Кековић, 2011: 117).

Србија се данас простире на 88.361 км, броји око 10 милиона станов-
ника и налази се пред контрадикцијом: истовремено је и мали део на 
европском простору, али и знатна регионална сила на Балкану.4 Србија 
се у Европи налази у границама југоисточног простора који нам се са ге-

3  Међународни положај једне земље није статична и непроменљива категорија, 
већ је изложен променама и турбуленцијама у зависности од кретања и општег 
стања у међународним односима савременог света. Појам геостратегијски положај 
сублимира у себи скуп одређених географских и стратегијских чинилаца који 
дефинишу и опредељују позицију неке државе у савременом свету. Сегменти 
геостратегијског положаја јесу: географски пол, величина државе, ортографско-
хидрографска својстава, климатске карактеристике, дужина и облик граница, 
степен комуникативности, положај у односу на суседе, положај у односу на блокове, 
њихове војно-политичке и стратегијске интересе и циљеве. Термин геополитички 
положај разматра политичка питања са географског становишта (наука о утицају 
спољне средине – природе на друштвени и политички живот). Геополитика је правац 
у схватању политичке географије који истиче да тло на коме живи један народ и 
на коме је организована држава игра пресудну улогу у организацији политичког 
облика друштва и државне политике (Стајић, 2011: 138−139).   

4  Претходна Југославија је раних 90-их била место најкомплекснијих, најконфузнијих и најпотпунијих 
ратова због неодговарајућих граница. На првом нивоу, у Хрватској су се хрватска влада и Хрвати 
борили против хрватских Срба, а у БиХ босанска влада против босанских Срба и босанских Хрвата 
који су се, такође, међусобно борили. На другом нивоу, српска влада је промовисала велику Србију 
помажући босанске и хрватске Србе, а хрватска влада је тежила Великој Хрватској и подржавала 
босанске Хрвате. На трећем нивоу, масовно цивилизацијско окупљање укључило је Немачку, 
Аустрију, Ватикан, остале европске католичке земље и групе, и касније, САД на страни Хрватске, 
Русију, Грчку и друге православне земље и групе иза Србије и Иран, Саудијску Арабију, Турску, 
Либију, исламистичку интернационалу и уопштено исламске земље на страни босанких муслимана. 
Слом Југославије је настао када су Словенија и Хрватска кренуле ка независности и затражиле 
подршку од западноевропских сила (Hantington, 2000: 312). 
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ографске и историјске перспективе чини далеким. Може се уочити да је 
Србија смештена на значајним копненим и речним правцима Југоисточ-
не Европе. Најпре, њени речни басени и Шумадијa (централна Србија) 
повезани су са средњоевропским равницама, односно речне долине Мо-
раве, у смеру север−југ, као и Саве и Дунава, у смеру северозапад−ју-
гоисток, представљају везу између Балкана и великих равница Средње 
Европе. Наиме, велике бачке низије које се простиру до Мађарске, као 
и банатске које се граниче с Румунијом, морфолошки представљају спо-
ну између Србије и Средње Европе. Војводина, која је смештена на по-
вршини око Дунава, са својом разгранатом мрежом важних река чини 
хомогену целину отворену ка северу, западу и југу. У регионалном кон-
тексту, представља праву житницу регије, а њен економски развој и ко-
муникацијска повезаност с Европом обећавају јој светлу будућнопст. У 
таквој ситуацији, Србија представља све већи стратешки и економски 
интерес у регији (Akejsistrud, 2007: 7−8).

Република Србија такође заузима врло повољан саобраћајно-гео-
графски положај, јер преко овог региона пролазе важне међународне са-
обраћајнице − копнене, речно-пловидбене и ваздушне, повезујући тако 
Западну и Средњу Европу са Блиским и Средњим истоком. Србија је на 
раскрсници путева који из Средње и Западне Европе воде Моравско-вар-
дарском и Нишавско-маричком клисуром на обале Егејског мора, у Малу 
Азију и даље ка Блиском и Средњем истоку. Кључни континентални са-
обраћајни коридори прелазе преко територије Србије и укрштају се у Бе-
ограду. Главни град Србије лежи и на Дунаву, који је целим својим током 
кроз Србију плован у дужини од 588 км. Због свог географског положаја, 
Београд представља једно од средишта главног речног пловног пута у 
Европи између Црног мора на истоку и Северног мора и Атлантика на 
северу и западу, са којима је повезан каналом Рајна−Мајна−Дунав. Веза 
са егејском обалом из Београда јесте железничка пруга Београд−Бар. Бе-
оград се такође налази и на једној од важнијих раскрсница главних ев-
ропских ваздушних путева (Пророковић, 2015: 10).

Говорећи о критичкој геополитици, она истражује географске прет-
поставке и ознаке које улазе у креирање светске политике. Она настоји 
да осветли и објасни праксе по којој политички актери негују простор-
ну међународну политику и представљају је као „свет“, карактеришући 
поједине врсте места. Овај ланац анализе приступа геополитици не гле-
да се као неутрална разматрања „географских“ чињеница, већ као дубо-
ко идеолошке и политизоване форме. Тако, Србија је релативно здрава и 
стабилна држава. Што се тиче трговине, Србија сада балансира прилич-
но добро између Европе и Русије. Међутим, Русија је стекла предност 
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над Европом са својим везама са Србијом на два фронта − српском ли-
берализацијом трговине са Царинском унијом Русије и изградњом гасо-
вода Јужни ток. Србија брзо ојачава своје везе и интеграције са Русијом 
и изгледа да је изгубљена у геополитичкој савесности Запада (http://
www.neweasterneurope.eu/articles-and-commentary/1089-russia-serbia-and-
the-new-balkan-geopolitics).

Директан утицај на културни и историјски развој Србије имало је ге-
ографско, културно-религијско и историјско-геополитичко окружење. 
Разматрање положаја Србије у склопу тог геополитичког чвора од зна-
чаја је за анализу спољнополитичких центара моћи и њихових геопо-
литичких партнера у региону, као и односи према другим геополитич-
ким жариштима (Блиски исток, Кавказ) или кључним зонама (Босфор, 
Дарданели, Суец). Велики центри моћи, као што су САД, НАТО, ЕУ и 
други, најчешће демонстрирају своју наклоност према заштити интере-
са одређене регије, религије или државе. Као историјски примери могу 
да послуже односи између Евроазије (Русије) и православне Србије, као 
и између Mitteleuropa (Немачка, Аустрија) и католичке Хрватске. У по-
следњој декади 20. века атлантска политика предвођена Сједињеним 
Америчким Државама подржава муслимане у региону, а најочигледнији 
пример за то јесте америчка позиција и учешће у конфликтима у Босни 
и Херцеговини, као и на Косову и Метохији (Секуловић, Гиговић, 2008). 
С обзиром на то да се налази на раскрсници између три континента 
(Азије, Европе и Африке) и да представља контактну зону интеракције 
и преплитања три велике религије и њихових цивилизацијско-културо-
лошких разлика и аспирација (исламске, римокатоличке и православ-
не), Балканско полуострво је у једном геополитичком контексту једно 
од најтурбулентнијих и најнестабилнијих региона, не само европског 
континента него и шире (Деспотовић, 2010: 119)

Балкански регион прати доста бурна историја коју су обележили 
многобројни ратови, локалне и регионалне кризе и сукоби који су се 
у већини случаја преливали и на друге делове Европе. Треба нагласи-
ти да је Први светски рат отпочео на Балкану, да је током Другог свет-
ског рата простор Балкана био једно од најкрвавијих попришта, где је 
буктао ужасан братоубилачки рат праћен геноцидом. У току хладног 
рата линије поделе међу тадашњим војно-политичким блоковима ишле 
су управо преко Балкана. Ратови деведесетих година на простору бив-
ше Југославије (посебно у Босни и Херцеговини) били су најкрвавији 
и најбруталнији оружани сукоби у Европи после Другог светског рата, 
што у значајној мери објашњава због чега се Балкан у „очима“ Европе 
доживљава као главно жариште сукоба и узрок нестабилности и деста-
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билизације по целокупан континент. У географском контексту, Балкан 
се налази на простору који је кроз историју био предмет геополитичких 
интереса и калкулација, као и значајних политичких утицаја. Узимајући 
у обзир историјске, религијске, културне, економске и политичке чини-
оце који дефинишу идентитет савременог Балкана, нужно је запазити 
у којој мери савремени Балкан, оптерећен свим својим противречно-
стима, кореспондира са главним правцима кретања модерне Европе и у 
којој мери Балкан може бити претња Европи и Европа Балкану. Балкан 
је подручје на коме су се укрштали интереси европских и светских ве-
ликих сила и који су пресудно утицали на судбину балканских народа. 
Балканске државе су у великој мери зависне од страних сила, које на 
све начине теже да учествују у сваком балканском спору у настојању да 
реализују своје сопствене интересе (Драгишић, 2015: 311).

Што се тиче анализе друштвених фактора, посматране су геополи-
тичке концепције спољних детерминанти које имају огроман (у поједи-
ним историјским тренуцима и пресудан) утицај на геополитички поло-
жај Србије. Атлантизам се везује за англосаксонску геополитичку школу 
и представља чисту таласократску концепцију иза које стоје САД зајед-
но са Великом Британијом. Евроазијство је производ руске, а средњоев-
ропски континентализам немачке геополитичке школе. И евроазијство 
и континентализам су чисте телуократске теорије са богатом тради-
цијом и утицајем на Балкану у историјском континуитету. Неоосмани-
зам се појављује као нова геополитичка концепција Турске и вероватно 
је да у крајњој линији може имати утицаја у регионалним оквирима. Ове 
четири концепције могу се посматрати и као друштвени фактори, зато 
што се анализира њихова оријентација ка Балакну као географској це-
лини, однос ка Србији као држави, и последицама које могу настати. На 
ове концепције Србија не може утицати, већ им се мора прилагођавати. 
Разумевање геополитичких концепција великих сила, њихове међусоб-
не сукобљености или сагласности у појединим историјским периоди-
ма, као и претпостављање какве спољнополитичке стратегије које могу 
произилазити из тих концепција, један је од кључних чинилаца геопо-
литичког положаја малих земаља (Пророковић, 2015: 151−153).

Балкан, у традиционалном смислу речи, представља потенцијално 
геополитичку параду у борби за европску супремацију. Евроазијски 
Балкан – са својом растућом транспортном мрежом која ближе повезује 
најбогатије евроазијске и највредније западне и источне крајеве – та-
кође је од изузетне геополитичке важности. Наиме, са аспекта безбед-
ности, он је од велике важности за бар троје од његових најближих и 
најмоћнијих суседа, за Турску, Русију и Иран, при чему Кина такође по-
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казује интересовање да је у политичком смислу све више заинтересована 
за тај регион. Али евроазијски Балкан је далеко важнији као потенцијална 
економска награда, огромне залихе природног гаса и најфинијих резерви 
налази су у региону, уз важне минерале, укључујући и злато (Бжежински, 
2001: 117). После свега изложеног поставља се логично питање: постоји 
ли било какав реалан геополитички контекст који би у догледно време дао 
шансу да Србија покуша претемељење садашњег погубног потчињавања 
атлантистичким и континенталним геополитичким структурама моћи? 
Она је још увек заглављена у намери да деблокира и реинтегрише зону 
својих примарних геополитичких интереса, а то је простор који је некада 
обједињавао совјетски државни оквир. Нажалост, морају се констатовати 
и не тако ретка геополитичка лутања и доктринарне конфузије код значај-
них теоретичара неоевроазијске провенијенције када је у питању простор 
Балкана, а на њему и проблем геополитичке позиције Србије. Србија није 
јасно препозната као важна земља за ново геополитичко позиционирање 
Русије у региону (Деспотовић, 2015: 65−80).

За Србију и српске земље у целини од животне је важности да рацио-
нално креирају своју перспективу у контексту геополитичке будућности 
Европе/ЕУ, коју ће у великој мери одређивати две велике силе – САД и 
Русија. Полазиште би требало да буде објективна просторна перцепција 
ЕУ унутар Европе. ЕУ се простире на само 41% територије европског 
континента. Од САД је мања преко два пута, а од Русије четири пута. 
Међутим, у Србији пред пропагандном пресијом ЕУ објективна5 (школ-
ска) географска спознаја контуре континента „Европе од Атлантика до 
Урала“ готово потпуно је уступила место деформисаној, доминантно 
политичкој и економској пројекцији Европе само у границама Европске 
уније. Део Европе изван ЕУ, иако територијално већи, јесте виртуелизо-
ван, сматра се резидуумом Европе и приказује се готово као terra nullius 
који би требало да послужи као трансгресиони ЕУ. Унутар тог марги-
нализованог простора коме је додељена улога предступног карантина 
налази се Србија и остале европске земље. У поређењу са осталим држа-
вама и народима, који су у постхладноратовском периоду укључивани у 
„евроатланске интеграције“, српски чинилац имао је једно специфично 

5  Европска интеграција је несумњиво важна за Србију, али да ли је „заводљиво“ 
довољно да се прихвати чињеница да ју је ЕУ и УН наметнула, што ствара једну 
другу основу и причу за ширу анализу улоге ЕУ на Балкану. Брисел је сасвим 
јасно послао поруку: „Прозападна Србија ће видети награде и осетити бољитак“. 
Комесар за проширење Оли Рен је тврдио у писаној изјави само неколико дана 
пре истека рока 14. маја за нове изборе: „Чим се формира нова влада, пут Србије 
у ЕУ ће се ревитализовати одмах“. Српски лидери, тврди он, морају „изабрати 
европску будућност, уместо да земља падне под своју националистичку 
прошлост“ (Uncertain States of Europe, 2008: 15, 71).
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и трауматично искуство које га разликује од осталих – био је изложен 
дводеценијској војно-политичко-економској конфронтацији са ЕУ и 
НАТО-ом без преседана у новијој европској и светској историји, која 
је почела пристрасним ангажманом у „разби-распаду“ Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, а кулминирала непосредним пома-
гањем у стварању, а потом и признавању независности самопроглашене 
државне творевине Републике Косова (Степић, 2010).

Од распада Југославије, територија Србије је полако сведена на све 
мању територију, у почетку осликавајући само стање бивше СФРЈ. Ипак, 
Србија данас остаје важна сила на Западном Балкану, са највећом војском 
и једном од најјачих економија у региону. Јачање руских односа са Ср-
бијом дошло је на три главна фронта: војном, економском и политичком 
(Deudne). Данашњи Балкан је подручје са политички непотпуним гра-
ницама, а вишком историје и „непотпуним миром“. Вишак историје на 
Балкану и немогућност балканских народа и елита да управљају својом 
судбином − цинично је описао В. Черчил, који је на тај начин заборавио 
да је производња вишка историје на Балкану резултат не само акција бал-
канских народа већ и великих колонијалних сила које, у овој области у 
којима се преплићу различите цивилизације и где се мешају религија и 
етничке групе, не само да „мешају карте и арбитраже“ већ и директно иза-
зивају сукоби и управљају се њима. То није био само случај у 19. и 20. веку, 
већ је, нажалост, и даље пракса (Митровић, 2011: 100). Све већа настојања 
да се геополитички положај Србије доведе у контекст ширег балканског 
окружења изражена су посебно у задње две деценије, када су након пада 
Берлинског зида, завршетка хладног рата и блоковске поделе света креи-
ране нове геополитичке околности које карактерише униполарна пози-
ција једне светске суперсиле (Америке) и њена потреба да оствари гло-
балну хегемонију и доминацију, вешто користећи новонастали простор 
геополитичког вакуума у многим геополитички осетљивим деловима 
света, какав је и простор Балкана (Деспотовић, 2010: 118).

ЗАКЉУЧАК

Иако захвата компактан физичко-географски, природно-терито-
ријални комплекс, Балкан се кроз историју није конституисао као регија 
због свог комплексног геополитичког положаја, па адекватно томе није 
могао ни имати своју сопствену геополитику. Пошто се Србија налази у 
централном делу Балкана, у области у чијој се инфраструктури налазе 
главне природне путање и антропогене линије и чворови, она има зна-



272 Mарко Крстић

чајну транзитну функцију за суседне и друге државе. Истовремено, као 
континентална земља има велику потребу да комуницира са другим др-
жавама и народима. Регион Србије је одувек био дефинисан притиском 
и силом спољних актера, али данас главни утицај на регион долази из 
Европске уније, док је пре десетак година то био НАТО. Пре тога је био 
америчко-совјетски сукоб, а пре тога Аустрија, Турска и Русија, и тако 
даље. Због тога, као и већина пограничних земаља Европе, регион ће пре 
бити обликован утицајем спољних сила, него својом интерном динами-
ком. Међузависност је, између осталог, константа која се ретко мења и 
која у данашњем глобализованом свету све више добија на значају, и на 
малом простору тешко се може занемарити, а ако је тако – често по вео-
ма високој цени. То значи да су билатерални односи глобалног каракте-
ра и никако не могу бити изоловани од глобалних дешавања. 

Велики део расправа о актуелним европским геополитичким ре-
лацијама између Русије и Запада усмерено је на недавне догађаје у 
Украјини, са упозорењима и прогнозама о Грузији и Молдавији. Међу-
тим, у стратешки критичном Балканском полуострву, Русија тихо али 
брзо напредује и подупире се до везе са великом регионалном силом 
− Србијом. Србија је брзо профитирала од својих веза и интеграција 
са Русијом, и изгледа се истовремено изгубила у геополитичкој савес-
ности Запада. Регионални играчи на Балкану нису у сукобу око кон-
фликтних геополитичких интереса. У оквиру Балкана, народи бивше 
Југославије, посебно у Србији, остаће од кључног значаја у овом и сле-
дећем веку. Регионални проблеми ће тако наставити да траже пажњу 
у новом миленијуму. Без сумње, противречности и тензије балканског 
распада представљаће фундаменталне будуће изазове америчке и ев-
ропске дипломатије, друштвених интеграција и међународног лидер-
ства. Тако, због огромних сложености и нове реалности да „западна“ 
интервенција изазове нове директне интервенције на Балкану, може 
бити извор континуиране несигурности и највећи изазов овог дела Ев-
ропе. Република Србија има војну супериорност у региону, али Албан-
ци такође имају снажну подршку САД, и Косово има јаку САД војну 
базу у Бонстилу. Албанци нису довољно јаки да воде директан сукоб са 
српском војском, чега су свакако свесни. Због тога изазивају специјал-
ни герилски рат, који има за циљ да „окрвари Србију“. За разлику од 
других партнера Западног Балкана, Србија не жели да се придружи 
Алијанси. Међутим, земља се залаже за продубљивање политичког 
дијалога и сарадње са НАТО-ом о питањима од заједничког интереса. 
Подршка за демократске, институционалне и одбрамбене реформе ва-
жан је фокус партнерства НАТО-а са Србијом.
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Будућност Србије је балканска држава која би се налазила у једној од 
епицентара геополитике, у центру евроазијске табле великих сила, где тре-
ба испитати односе између Немачке (EУ) и Русије, концентришући се на 
енергетску политику и енергетску сигурност. Србија има двојаки циљ, из-
веден из свог геополитичког стања. С једне стране, подстакнута економ-
ском мотивацијом, Србија полако напредује ка ЕУ, чија је водећа земља 
Немачка. Улога и утицај играча на Балкану одувек је мењан у складу са иде-
олошким, економским, културним и политичким преференцијама. Балкан 
је поново постао основ за реализацију различитих интереса великих игра-
ча. Међутим, ти интереси се сукобљавају једни са другима и имаће огро-
ман утицај на регионална политичка, економска и друштвена збивања у 
региону. Заиста, у смислу етничког, језичког и верског састава, Балканско 
полуострво је једно од најкомплекснијих светских подручјa. Балкан је увек 
био „игралиште“ за моћне и увек је представљао пут ка њиховим крајњим 
циљевима. Ситуација се није променила до данас; њен мешовити етнич-
ки и културни састав био је разлог за многе сукобе који су коришћени од 
стране сила да стекну и прошире свој утицај. Претпоставке су показале да 
су геополитички процеси на Балкану историјски условљени нестабилним 
позицијама и односима који карактеришу унутрашња стања. Дугорочно 
искључење и могућност стицања кумулативне предности као предуслова 
за проширење кључне су карактеристике балканских држава позициони-
раних у структури геополитичких односа, што додатно отвара могућно-
сти за силе у развоју. Након 1991. године Србија није више она сила која 
обликује регион. Због тога, као и већина земаља Европе, регион ће бити 
обликован више утицајем спољних сила него својом интерном динамиком.
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GEOPOLITICAL FRAMEWORK 
OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Marko Krstić
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Summary
Geopolitics characterizes and defi nes countries for over a century, and the 

geopolitical position is one of the most important geopolitical categories and 
this position has always had a signifi cant impact on the position of one state in 
the international community. Th e geopolitical position is a complex category 
and represents a set of geopolitical features of a particular political-territorial 
unit, usually the state and this position is not constant and unchangeable, it is 
already a changing category that changes with regard to changes in the state 
itself and its environment that aff ect geopolitics State position. Geographical 
conditions represent a range of options and constraints, and general patterns 
and long-term processes can explain this relationship and structure in 
an appropriate way, but it should be emphasized that geopolitics does not 
represent the theory of state behavior or foreign policy. Th e geographical 
predispositions of the position of Serbia and its borders, the historical-
geopolitical basis of the creation of the Serbian state and its territorial change, 
the understanding of the importance of the modern geopolitical position 
of Serbia should be introduced and studied; acquiring knowledge about 
relations between Serbia and other Serbian territories and the Balkans as a 
whole; analysis of the interests of the great powers and neighbors of Serbia; an 
objective assessment of Serbian positions in the integrative and disintegrative 
processes in the Balkans and in Europe.

Key words: geopolitics, geopolitical position, Serbia, Balkans, geography
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РАЗЛИЧИТИ ТИПОВИ НЕЈЕДНАКОСТИ КАО 
ЧИНИЛАЦ НАСТАНКА ЕТНИЧКИХ СУКОБА

Сажетак: Етнички конфликти и етничко насиље један су од водећих 
узрока економских и људских губитака у ратовима током последњих 
неколико деценија. Етнички сукоби нису феномен новијег датума; так-
ви конфликти одигравали су се широм света већ вековима, али су на-
кон хладног рата, догађаја у Руанди, распада бившег Совјетског Саве-
за постали предмет бројних теоријских и емпиријских истраживања. 
Резултати истраживања су утврдили да не постоји један узрок, већ 
да су етнички сукоби последица комбинацијe различитих фактора: по-
литичке мобилизације, неједнакости, етничког идентитета, међуна-
родне интервенције. Међу бројним факторима који имају улогу чиниоца 
настанка етничких сукоба значајан део литературе посвећен је ути-
цају политичке и економске димензије међугрупних неједнакости. Сто-
га ћемо у овом раду покушати да прикажемо главне увиде у теоријска 
промишљања и налазе емпиријских истраживања о повезаности поли-
тичке и економске димензије међугрупних неједнакости и етничких су-
коба. Мултидимензионалне међугрупне неједнакости, у интеракцији са 
другим факторима, могу у значајној мери повећати ризик од избијања 
етничких сукоба. Ипак, не можемо говорити о једноставном каузалном 
односу, нити да међугрупне неједнакости представљају кључан узрок 
етничких сукоба, већ приликом разматрања ова два сложена друштве-
на феномена треба узети у обзир и бројне контекстуалне факторе.

Кључне речи: међугрупне неједнакости, етнички сукоби, узроци ет-
ничких сукоба, политичка неједнакост, економска неједнакост
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Етнички сукоб је једна од главних претњи међународном миру и без-
бедности и узрок политичке нестабилности у мултиетничким друштви-
ма током друге половине XX века и почетком XXI века. Сукоби заснова-
ни на етничком идентитету временом су постали све израженији, док је 
удео свих конфликата који су означени као „етнички“ са 15% током 1953. 
године порастао на скоро 60% до 2005. године (Stewart, 2009: 4). Према 
подацима које су прикупили истраживачи са Института за истраживање 
мира у Ослу и Одељењa за истраживања мира и сукоба на Универзитету 
Упсала, између 1946. и 2001. године било је укупно 50 етничких сукоба. 
Од тог броја 60% етничких сукоба започето је и у неким случајевима 
окончано пре 1990. године, док је осталих 40% сукоба отпочето у пери-
оду након 1990. године. Број етничких сукоба у последњој деценији XX 
века већи је него у било ком другом периоду (Wolf, 2006: 10). Сукоби на 
Балкану, у Руанди, Чеченији, Ираку, Индонезији, Шри Ланки, Индији и 
Дарфуру, као и у Израелу и појасу Газе, међу најпознатијим су примери-
ма етничких конфликата крајем XX и почетком XXI века. Етнички кон-
фликти и етничко насиље један су од водећих узрока економских и људ-
ских губитака у ратовима током последњих неколико деценија (Ritzer, 
2003). Етнички конфликти су често праћени тешким кршењем људских 
права, као што су геноцид и злочини против човечности, економским 
падом, пропадањем државе и повећањем броја избеглица. Дестабили-
зацијa државе и одређених региона честа је последица етничког насиља 
(Langer & Stewart, 2013).

Етнички сукоби представљају посебну врсту конфликта у којем су 
циљеви бар једне од сукобљених страна дефинисане етничким димен-
зијама, односно то је сукоб у којем је аспект националности полити-
зован, како би се остварили политички циљеви (Müller-Klestil, 2009). 
Једна страна у сукобу тврдиће да је њихов посебан етнички идентитет 
разлог зашто њихови чланови не могу да остваре своје интересе, зашто 
немају иста права, или зашто њихови захтеви нису били реализовани. 
Тако етнички сукоб представља облик конфликта између група, у којем 
најмање једна од укључених страна дефинише као узрок сукоба дискри-
минацију на основу етничких разлика (Cordell & Wolff , 2011).  Етнички 
сукоби нису феномен новијег датума, такви конфликти одигравали су се 
широм света већ вековима, али су након хладног рата, догађаја у Руанди, 
распада бившег Совјетског Савеза постали предмет бројних теоријских 
и емпиријских истраживања. Резултати истраживања су утврдили да не 
постоји један узрок, већ да су етнички сукоби последица комбинацијe 
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различитих фактора: политичке мобилизације, неједнакости, етничког 
идентитета, међународне интервенције (William, 1994). 

Једно од објашњења настанка етничких сукоба јесте разноликост ет-
ничких идентитета. Међутим, етнички идентитет не може бити кључан 
узрок сукоба. Велики број етничких група у мултиетничким друштвима 
реализује своје интересе не проузрокујући сукобе (Lake & Rothchild, 1998: 
7). Идентитет и присуство националистичких идеологија не морају нуж-
но и неизбежно довести до сукоба, грађанског рата, етничког чишћења 
и геноцида (Tepfenhart, 2013). Поједини истраживачи наглашавају улогу 
„древних мржњи“, односно осећање непријатељства једне групе према 
другој као последицу претходног историјског искуства. „Древне мржње“, 
иако пружају објашњење за настанак одређених сукоба, нису једини чи-
нилац, већ постоје и други фактори који могу довести до етничких ратова 
(Brown, 1993: 3; Tepfenhart, 2013). Бројне истраживачке студије показале 
су да су етнички сукоби резултанта деловања више фактора, па тако, на 
пример, Браун (1993) идентификује четири главна узрока етничког кон-
фликта: слабе државе, политичка, економска и културна питања.

 Међу бројним факторима који имају улогу чиниоца настанка етничких 
сукоба значајан део литературе посвећен је утицају међугрупних неједна-
кости. Једно од објашњења појаве етничких сукоба јесте управо присуство 
међугрупних неједнакости које се заснивају на идеји да, када се културне 
разлике између група поклапају са системским, економским и политич-
ким разликама, може доћи до појаве насилних конфликата (Stewart 2002; 
Stewart 2008; Østby, 2011). Сумирајући везу између неједнакости и кон-
фликта, Кофи Анан истиче: „Већина најсиромашнијих држава XXI века 
била је погођена насилним конфликтима у претходној деценији. Међу-
тим, ни сиромаштво, ни неједнакост нису довољни за појаву сукоба, јед-
ноставна неједнакост између богатих и сиромашних неће проузрокова-
ти конфликте. Међугрупне неједнакости, односно када су моћ и ресурси 
неједнако дистрибуирани између група, представљају чинилац настанка 
насилних сукоба. Тзв. етнички сукоби одигравају се када између етничких 
група постоје такве неједнакости, при чему су одређене групе дискрими-
нисане, а друге привилеговане“ (Kofi  Annan у Beyer, 2016: 57).  

Значајан корпус академске грађе посвећен је испитивању утицаја 
политичке и економске димензије међугрупних неједнакости као чи-
нилаца настанка етничких сукоба. Стога ћемо у наредним поглављима 
покушати да прикажемо главне увиде у теоријска промишљања и на-
лазе емпиријских истраживања о повезаности политичке и економске 
димензије међугрупних неједнакости и етничких сукоба.
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МЕЂУГРУПНЕ НЕЈЕДНАКОСТИ КАО ЧИНИЛАЦ 
НАСТАНКА ЕТНИЧКИХ СУКОБА

Питање када и како неједнакости могу проузроковати насилне су-
кобе јесте предмет интересовања још од периода старе Грчке. „Још од 
Аристотела теоретичари су сматрали да политичко незадовољство и ње-
гове последице (револуције, протести, насиље) не зависе искључиво од 
апсолутног нивоа благостања, већ и од дистрибуције богатства“ (Nagel, 
1974: 453). Одређен број студија, у чијем истраживачком фокусу су 
неједнакости и етнички сукоби, нису показале значајну повезаност ова 
два проблема. Међутим, треба имати у виду да су те студије испитивале 
везу неједнакости између појединаца и конфликата, занемарујући груп-
ни аспект неједнакости (Østby, 2011: 143). Етнички конфликти пред-
стављају специфичан феномен који обухвата различите акте насиља 
између различитих етничких група, а не ситуацију у којој појединци 
користе насиље једни против других. У теорији, етнички или сецесио-
нистички ратови требало би да буду више вођени групном неједнако-
шћу него интерперсоналном неједнакошћу (Sambanis, 2005: 324). Према 
томе, неједнакости између културно дефинисаних група од посебног су 
значаја за разумевања настанка етничких сукоба (Baght еt. al, 2017). 

Аутори истичу да неједнакости између етничких група представљају 
потенцијално важан канал кроз који етничка диференцираност може до-
вести до сукоба (Mancini, 2005). Када се културне разлике подударају са 
економским и политичким разликама између етничких група, то може 
проузроковати дубоко незадовољство које може довести до насилних 
борби (Stewart, 2009; Must, 2016). Међугрупне неједнакости представљају 
предиспозитивни фактор настанка етничких сукоба, само уколико су гра-
нице између етничких група јасно дефинисане (Stewart, 2002; Langer, 2004; 
Mancini, 2005). Групе могу постати снажно мотивисане да покрену сукоб 
када постоје економске, друштвене и политичке разлике између овако 
дефинисаних група. Ово Стјуарт (Frances Stewart) назива „мултидимен-
зионалним међугрупним неједнакостима“, са четири главне димензије: 
економска, социјална, културна и политичка (Stewart, 2002, 2009, 2014). 
Међугрупна неједнакост може бити важан извор сукоба, посебно тамо где 
су неједнакости конзистентне у све четири димензије (Tiwari, 2010). Су-
коб је вероватнији тамо где постоји висока неједнакост у политичким и 
социоекономским димензијама, и када оне воде у истом правцу. Тамо где 
су у различитим правцима, конфликт је мање вероватан (Langer & Brown 
2008; Stewart, Brown & Langer 2008; Østby, 2011).
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Групе се формирају услед субјективног осећаја припадности (етнич-
ке, расне, религијске). Мобилизација групе се дешава само ако се поје-
динци снажно идентификују са својом групом. Постојање групне иден-
тификације и перципираних међугрупних неједнакости фактор је који 
може довести до сукоба. Група предузима акцију због перципираних 
неправди, а не на основу статистичких показатеља (Must, 2016). Стога 
је важно истражити перципиране неједнакости и њихове детерминанте, 
као и објективне неједнакости, с обзиром на то да политички лидери, 
медији и образовне институције могу утицати на перцепцију о нејед-
накости, чак и када је стварност у основи остала непромењена (Langer 
& Stewart, 2008). Како дискриминисане, тако и привилеговане групе 
имају потенцијал за мобилизацију, ради заштите својих ресурса. Само 
постојање или припадност одређеној групи није довољан разлог за из-
бијање насилних сукоба. За то је неопходно да постоје одређене групне 
неједнакости које ће, услед тежње групе да их промене, а друге да их 
задрже, резултирати насилним сукобом (Stewart, 2008). Према томе, ет-
нички сукоби се одигравају онда када се групе разликују на основу већег 
броја карaктеристика, када се једна група осећа дискриминисано или 
када ужива привилегије које се боји да изгуби (Østby, 2003: 3).

Шири контекст обухвата политичке, демографске и економске ус-
лове који утичу на вероватноћу сукоба када су присутне међугрупне 
неједнакости. У погледу политичких услова, важни фактори су струк-
тура државе и власти. Стјуарт тврди да су сукоби вероватнији у „високо 
централизованим системима него у мање централизованим системи-
ма“, јер је политичко такмичење у централизованим системима више 
изражено (Stewart, 2008: 19). Културна демографија је истакнута као 
важан фактор. Демографија утиче на потенцијал за политичко насиље 
на неколико начина. Прво, величина групе одређује групни потенцијал. 
Друго, географска концентрација групе има релевантност. Треће, кохе-
зија групе директно утиче на потенцијал мобилизације. Две најважније 
карактеристике које одређују мобилизацијски потенцијал група јесу да 
ли други „категоришу појединце као припаднике једне групе“ (Stewart, 
2008: 21), што доводи до спољашњег притиска, и присуство ефективног 
руководства (Fostvedt, 2010). 



284 Сандра Тошић

ДИМЕНЗИЈЕ МЕЂУГРУПНИХ НЕЈЕДНАКОСТИ

Међугрупне неједнакости су мултидимензионалне са четири основне 
димнезије: економска, политичка, социјална и културна. При томе, сва-
ка димензија међугрупних неједнакости обухвата одређен низ елемента. 
Економска димензија обухвата неједнакости у приступу и дистрибуцији 
одређених добара (финансијских средстава, природних ресурса), могућ-
ности запослења, приступу технологијама. Диспаритет у дистрибуцији 
материјалних ресурса и прихода један је од основних показатеља еко-
номске неједнакости. Економска димензија се често сматра примарним 
доменом међугрупних неједнакости, онај који проузрокује или интензи-
вира неједнакости у осталим димензијама (Carter & Reardon, 2014).

Социјална димензија обухвата неједнакости у приступу основним 
услугама, као што су здравствена и социјална заштита, образовање 
(Stewart, 2002). Кључни концепт за разумевање социјалне димензије 
неједнакости јесте појам друштвене диференцијације. Када друштвене 
категорије попут класе, етничког идентитета, или расе стављају поје-
динце у позицију у којој могу да захтевају већи део ресурса или услуга, 
онда социјална диференцијација постаје основа социјалне неједнакости 
(Little еt. аl., 2016). 

Политичка димензија подразумева међугрупне разлике у грађанском 
ангажовању, приступу политичкој моћи и остваривању политичких 
права, и састоји се од неједнаке дистрибуције политичких прилика које 
укључују контролу над председништвом, владом, парламентом, војском, 
полицијом, односно то је структурна разлика у дистрибуцији политич-
ких ресурса (Langer & Stewart, 2013; Carter & Reardon, 2014). Политичка 
неједнакост постоји тамо где, упркос процедурално једнаким демократ-
ским процесом, са општим изборним правом и редовним изборима, од-
ређене групе имају већи политички утицај на процес доношења поли-
тичких одлука (Lawrence, 2015).

Културне међугрупне неједнакости односе се на перципиране или 
стварне разлике у третману, јавном признању различитих културних нор-
ми, обичаја и пракси, jeзика и религије различитих група (Stewart, 2002). 
Најекстремнији облик културне неједнакости састоји се од феномена, по-
некад обележеног као „културни геноцид“ или „етноцид“, при чему др-
жава подржава културне норме доминантне групе и одбацује изражавање 
других културних идентитета, и то не само у јавној сфери већ и у приват-
ној. Блажи вид од културног геноцида јесу случајеви када једна или више 
одређених група имају нижи статус у друштву, али држава не одбацује 
изражавање културних обичаја и пракси (Langer & Stewart, 2013).
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Постоје узрочне везе између различитих димензија међугрупних 
неједнакости. Немогућност приступа адекватном образовању доводи до 
лоших економских прилика, а ниски приходи и неједнак приступ ма-
теријалним ресурсима имају тенденцију да доведу до лошег образовног 
достигнућа (Stewart, 2009). Свака димензија међугрупних неједнакости 
може утицати на стварање незадовољства међу члановима етничке гру-
пе и пружити подстицај за политичку мобилизацију. Културна димен-
зија међугрупних неједнакости не само да доприноси стварању незадо-
вољства него и повезује чланове одређене етничке групе. Политичка 
димензија међугрупних неједнакости пружа мотив лидерима етничких 
група, док социјална и економска димензија пружаjу мотив припадни-
цима етничких група да се укључе у насилне сукобе (Stewart, 2009). 

ПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА МЕЂУГРУПНИХ 
НЕЈЕДНАКОСТИ КАО ЧИНИЛАЦ НАСТАНКА 
ЕТНИЧКИХ СУКОБА

Једна од значајнијих димензија међугрупних неједнакости која има 
утицај на настанак етничких сукоба јесте политичка димензија. Основ-
ни индикатори политичке димензије јесу тип политичког режима, из-
борни систем и политичка искљученост етничких група (Stewart, 2000; 
Reilly, 2002; Reynal-Querol, 2002) Тип политичког режима, односно ау-
тократије, демократије и полудемократије, уз присуство међугрупних 
неједнакости, има различит утицај на вероватноћу избијања сукоба 
(Ellingsen, 2000; Flaten, 2012). Демократије и аутократије имају најмањи, 
док полудемократије имају највећи потенцијал за избијање сукоба 
(Østby, 2008). У државама са демократским политичким режимом ет-
ничке групе су равномерно заступљене у влади и омогућено им је да из-
разе незадовољство кроз различите облике политичке партиципације, 
што их чини мање вероватним за избијање етничког сукоба (Wolff , 2006; 
Ellingsen, 2000; Østby, 2008). У аутократијама је незадовољство етничких 
група најизраженије, али државна репресија може спречити да то не-
задовољство буде изражено кроз сукобе. У државама са полудемократ-
ским политичким режимом незадовољство етничких група и могућно-
сти за насилне сукобе јесу најизраженији. 

Други значајни индикатор политичке димензије међугрупне неједна-
кости јесте врста изборног система, при чему је изборни систем препо-
знат као један од најважнијих институционалних механизама за обли-
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ковање природе политичке конкуренције (Cohen, 1997; Reynal-Querol, 
2002; Heggedal, 2013). Пропорционални изборни систем подразумева 
равноправну дистрибуцију политичке моћи између група у друштву, 
што доприноси смањењу ризика од сукоба у мултиетничким друштвима 
(Heggedal, 2013). Пропорционални систем резултира међупартијском 
сарадњом и коалиционом владом, док већински изборни систем ства-
ра двопартијску владу, што често доводи до политичке дискриминације 
етничких група. У државама са већинским изборним системом увећа-
ва се групна несигурност и незадовољство, а честа последица је поли-
тичка искљученост етничких група. Управо због политичке инклузије 
етничких група у државама са већинским изборним системом постоји 
већа вероватноћа за избијање сукоба (Reynal-Querol, 2002). У присуству 
политичке димензије међугрупних неједнакости искључене политичке 
елите имају јаку мотивацију да мобилишу своје присталице за насилне 
сукобе (Østby, 2008; Heggedal, 2013). 

Резултати различитих истраживачких студија (Stewart 2002, 2008, 
2012; Østby, 2008) показали су да је политичка искљученост (или пер-
цепција политичке искључености) један од кључних покретача насилног 
колективног деловања. Политичка искљученост може бити „отворена“, 
када су чланови етничке групе изложени намерној дискриминацији, са 
циљем потпуног искључења из регионалне и националне власти. У мање 
екстремној верзији политичке дискриминације, етничке групе су за-
ступљене у власти, али њихови представници немају никакву политичку 
моћ ни на националном ни на регионалном нивоу. Искључење етничке 
групе из владајуће коалиције повећава вероватноћу групе да се укљу-
чи у оружани сукоб (Cederman, Weidmann & Gleditsch, 2011; Cederman, 
Wimmer & Min, 2010). Забрана деловања одређених политичких стра-
нака, односно политичка искљученост етничких група повећава веро-
ватноћу избијања насилних етничких сукоба (Muhula, 2009; Cederman, 
Weidmann & Gleditsch, 2011). Eтничке групе које су искључене из др-
жавне власти или су недовољно заступљене у влади највероватније ће 
користити насилна средства ради промене свог положаја (Cederman, 
Wimmer & Min, 2010). Према томе, високи степен политичке искључе-
ности у корелацији je са већом вероватноћом сукоба (Buhaug, Cederman 
and Gleditsch, 2014; Cederman, Wimmer & Min, 2010).
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ЕКОНОМСКА ДИМЕНЗИЈА МЕЂУГРУПНИХ 
НЕЈЕДНАКОСТИ КАО ЧИНИЛАЦ НАСТАНКА 
ЕТНИЧКИХ СУКОБА

Резултати бројних истраживања показали су да су различите форме 
политичког насиља, укључујући и етничке сукобе, последица економ-
ске неједнакости (Østby, 2003). Теоретски утемељен у списима Маркса 
и других аутора, заговорници овог односа тврде да су државе са нејед-
наком расподелом богатства више изложене различитим облицима по-
литичког насиља (Kuhn & Weidmann, 2015: 5). Под утицајем Марксове 
теорије, велики број аутора сматра да су насилне колективне акције по-
следица неједнаке расподеле економских ресурса (Cederman et. аl., 2011).

Економска димензија међугрупних неједнакости обухвата велике раз-
лике у приходима између група које, ако су доживљене као неправедне 
и уколико су конзистентне, могу довести до ескалације сукоба (Stewart, 
Brown & Langer, 2008). Одређен број аутора (Østby, 2008; Stewart, 2009; 
Cederman, Weidmann & Gleditsch, 2011) сматра да економска неједнакост 
између етничких група значајно повећава ризик од конфликта. Полити-
ке које доводе до неједнакости, на пример, дистрибуција земљишта, опо-
резивање, јавна потрошња, могу „погоршати етничку и регионалну кон-
куренцију и проузроковати конфликт“ (Nafziger & Auvinen, 2002: 156). 

Када диспаритети у расподели економских ресурса такође одговарају 
разликама између етничких идентитета, онда се сукоби око економских 
питања лако претварају у етничке конфликте (Stavenhagen, 1996: 294). 
Неједнаке расподеле оскудних ресурса вероватно ће интензивирати 
међугрупни сукоб између повлашћених и депривилегованих етничких 
група (Horowitz, 1985). Сиромашне етничке групе које су у неповољ-
нијем положају у односу на друге етничке групе у погледу економског 
развоја и дистрибуције јавних добара могу изазвати насилне сукобе ради 
промене свог положаја и редистрибуције ресурса или ради стицања не-
зависности (Stewart & Langer, 2008; Rono, 2009). Иако су трошкови не-
зависности врло високи, ове групе су врло често убеђене да би независ-
ност имала значајнији утицај на њихов релативни економски положај.

У оквиру пројекта „Мањине у ризику“, етничке групе се сматрају 
предметом економске дискриминације у мери у којој су њихови чланови 
систематски ограничени у приступу пожељним економским добрима и 
условима (Gurr, 2000: 109). Да ли су овакве неједнакости последица по-
литике отворене дискриминације или не, неједнак приступ економским 
ресурсима различитих етничких група може смањити добробит поје-
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динаца у релативно ускраћеним групама, изазивајући колективне фру-
страције, а у најгорем случају и побуну против привилегованијих група 
или државе (Stewart, 2002). Релативно повлашћене етничке групе могу 
напасти и непривилеговане, јер перципирају да више доприносе буџету 
централне државе и како би задржале контролу над ресурсима (Stewart, 
2002; Cederman et. аl., 2015). Иницијатива за сукоб може потицати од нај-
богатијих, као и од најсиромашнијих етничких група (Brown & Stewart, 
2015). Обе врсте реакција указују на то да су друштва која карактеришу 
висок ниво међугрупних неједнакости склонија појави етничких сукоба 
него друштва у којима такве неједнакости нису присутне (Østby, 2003).

Ризик од појаве насилних етничких конфликата значајно се повећа-
ва када неједнакости и сиромаштво коегзистирају са стагнирајућом или 
економијом у опадању (Nafziger & Auvinen, 2002). Економски раст од-
ређене државе још један је важан фактор у анализи појаве етничких су-
коба. Емпиријска истраживања указују да економски раст одређене др-
жаве и вероватноћа насилног сукоба имају обрнуту повезаност, односно 
што је боље стање привреде, то је нижа вероватноћа мобилизације на-
силних група (Nafziger & Auvinen, 2000). Колијер и Хофлер (Collier & 
Hoeffl  er, 2002) процењују да за једну државу сваки процентуални пад 
годишњег економског раста повећава ризик од конфликта за један про-
ценат. Однос између стагнирајућих и економија у опадању и сукоба је-
сте следећи: економски пад ограничава могућности стварања прихода, 
што ће резултирати смањењем животног стандарда и повећањем ни-
воа економске несигурности и општег незадовољства. То подразумева 
смањење владиних прихода и смањену способност пружања основних 
услуга становништву (Ellingsen, 2000). Повећање економског незадо-
вољства појединих етничких група резултираће већом вероватноћом 
појаве насилних етничких сукоба (Langer, 2004). Према томе, ниска сто-
па економског раста и висок ниво неједнаких прихода између етничких 
група представљају један од чинилаца настанка етничких сукоба.

Једно од објашњења етничких сукоба јесте да, када се групе споре око 
оскудних природних ресурса, етнички идентитети добијају на значају 
(Ellingsen, 2000). Присуство или недостатак природних ресурса може 
утицати на појаву, трајање и интензитет самог сукоба (Ross, 2003). Једна 
група истраживача наглашава да недостатак природних ресурса у инте-
ракцији са сиромаштвом повећава ризик од побуна и сукоба, док друга 
група истраживача сматра да присуство, а не недостатак може проуз-
роковати сукобе због неједнаке дистрибуције прихода од експлоатације 
ресурса (Humphreys, 2005). Недостатак природних ресурса, који може 
бити последица деградације животне средине или пораста броја станов-



289
Различити типови неједнакости 
као чинилац настанка етничких сукоба

ништва, може проузроковати економско незадовољство међу припад-
ницима одређених етничких група, што може довести до појавe етнич-
ких сукоба (Brown & Stewart, 2015). Присуство природних ресурса може 
генерисати и повећати регионалне неједнакости између група и утицати 
на вероватноћу појаве конфликта, уколико је контрола над тим ресурси-
ма у различитим етничким или верским регионима земље. Та вероват-
ноћа је велика уколико групе сматрају да немају корист од експлоатације 
тих ресурса (Must, 2016). Резултати истраживања показују како изгледи 
прихода од експлоатације ресурса могу стварати велика очекивања у ре-
гионима богатим ресурсима, што може поново довести до фрустрације 
и сукоба уколико се очекивања не реализују (Stewart, Brown and Langer, 
2008). Природни ресурси су повезани са етничким сукобима кроз два 
основна механизма: прво, сукоб може настати како би одређена етничка 
група остварила или задржала контролу над природним ресурсима, а 
друго, природни ресурси се често користе како би се одређени сукоби 
финансирали (Le Billon, 2001). Осим присуства и недостатка, односно 
неједнаке дистрибуције ресурса, важан фактор у релацији ресурси−кон-
фликти јесте врста ресурса, при чему нафта и гас имају највећи утицај на 
појаву сукоба (Lujala, 2009).

ЗАКЉУЧАК

Етнички сукоби представљају посебну врсту друштвеног сукоба, који 
изазива значајне последице у друштвима у којим се одвија. Људски и ма-
теријални губици, пропадање државе, економски пад, повећање броја 
избеглица, дестабилизацијa државе и одређених региона, кршење основ-
них људских права само су неке од последица етничких сукоба. Након 
завршетка хладног рата долази до повећања броја истраживачких студија 
које испитују етничке сукобе и њихове узроке. Резултати бројних истра-
живачких студија показали су да етнички сукоби нису последица једног 
фактора, него резултанта деловања више чинилаца: етничког идентитета, 
политичких, економских и других питања. Једно од објашњења појаве ет-
ничких сукоба јесте управо присуство међугрупних неједнакости. 

Значајан корпус академске грађе посвећен је испитивању везе из-
међу међугрупних неједнакости и етничких сукоба. Постојећа теоријска 
уопштавања и налази истраживања упућују на закључак да међугрупне 
неједнакости нису довољан чинилац настанка етничких сукоба, већ зна-
чајан фактор који доприноси стварању незадовољства, и у интеракцији 
са другим факторима могу проузроковати етничке сукобе. Прегледом 
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литературе је утврђено да је значајан број академских радова посвећен 
утицају политичке и економске димензије међугрупних неједнакости на 
настанак етничких сукоба, док је о утицају социјалне и културне димен-
зије евидентан недостатак теоријских и емпиријских истраживања. При 
чему свака димензија међугрупних неједнакости може повећати ризик 
од етничких сукоба, док ће политичке неједнакости највероватније мо-
тивисати вође етничких група да подстакну побуну. Сукоб је после-
дица ситуације у којој се економске, социјалне, политичке и културне 
димензије неједнакости јављају истовремено (Stewart, 2008: 7). Свака 
појединачна димензија међугрупних неједнакости не може бити једини 
фактор повећања вероватноће етничких сукоба, већ искључиво у инте-
ракцији са другим димензијама међугрупних неједнакости. Одређени 
број аутора (Gurr 1970; Stewart 2000, 2002; Cederman et. аl., 2013; Baght et. 
al., 2017) наглашава значајну улогу перципираних међугрупних неједна-
кости у настанку етничких сукоба. Међутим, услед недостатка података 
о перципираним неједнакостима, највећи број истраживачких студија 
посвећен је испитивању улоге објективних међугрупних неједнакости.

П рема томе, перципиране, конзистентне и мултидимензионалне 
међугрупне неједнакости, у интеракцији са другим факторима, могу у 
значајној мери повећати ризик од избијања етничких сукоба. Ипак, не 
можемо говорити о једноставном каузалном односу, нити да међугруп-
не неједнакости представљају кључан узрок етничких сукоба, већ при-
ликом разматрања ова два сложена друштвена феномена треба узети у 
обзир и бројне контекстуалне факторе.
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DIFFERENT TYPES OF INEQUALITY AS A FACTOR 
OF ETHNIC CONFLICT OCCURRENCE
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Summary
Ethnic confl icts and ethnic violence are one of the leading causes of 

economic and human losses in wars over the last few decades. Ethnic confl icts 
are not a phenomenon of a newer date, such confl icts have taken place all 
over the world for centuries, but aft er the Cold War, the events in Rwanda, 
the disintegration of the former Soviet Union has become the subject of 
numerous theoretical and empirical research. Th e results of the research 
found that there is no single cause, but that ethnic confl icts are the result of 
a combination of diff erent factors: political mobilization, inequality, ethnic 
identity, international interventions. Among the many factors that have the 
role of the originator of ethnic confl icts, a considerable part of the literature 
is devoted to the infl uence of the political and economic dimension of 
intergroup inequalities. Th erefore, in this paper, we will try to present the 
main insights of theoretical main refl ection and the fi ndings of empirical 
studies on the correlation between the political and economic dimension of 
intergroup inequalities and ethnic confl icts. Multidimensional intergroup 
inequalities, in interaction with other factors, can signifi cantly increase the 
risk of outbreaks of ethnic confl icts. However, we can not speak of a simple 
causal relationship, nor that the intergroup inequalities are the key cause of 
ethnic confl icts, but when considering these two complex social phenomena, 
a number of contextual factors need to be taken into account.

Key words: intergroup inequalities, ethnic confl icts, causes of ethnic confl icts, 
political inequality, economic inequality
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ТРАДИЦИОНАЛНИ ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП 
У ОБЈАШЊЕЊУ МОРАЛНЕ ПАНИКЕ

Сажетак: У раду аутор разматра традиционални теоријски при-
ступ у објашњењу процеса моралне панике, нарочито у контексту 
етапа кроз које пролази у свом настанку. Размотрена су три теоријска 
приступа: модел широких маса, елитистички конструисан модел и 
модел нестручних интересних група или друштвених покрета. Модел 
широких маса полази од става да је шира јавност основно полазиште 
у настанку већине моралних паника. Другим речима, корени сваке мо-
ралне панике налазе се у претходно активираној забринутости опште 
јавности. С друге стране, елитистички конструисан модел тврди да 
владајућа елита проузрокује, ствара, односно усмерава моралну панику. 
Најчешћи мотив којим се руководи елита у процесу настанка моралне 
панике јесте скретање пажње јавности са стварних проблема, а кри-
миналитет је једна од погодних тема за постизање тог циља. Трећа 
теорија о моралној паници даје предност интересним групама, односно 
друштвеним покретима, и сматра да ти субјекти имају одлучујућу уло-
гу у настанку већине моралних паника. У том смислу у раду се посебно 
истиче разлика између интересних група и друштвених покрета. На 
крају рада аутор указује на значај укључивања и модернијих приступа 
у објашњењу моралне панике како би се тој проблематици приступило 
на свеобухватан начин.

Кључне речи: морална паника, теорије, јавност, елита, интерес-
не групе
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УВОД

Морална паника се може дефинисати кроз навођење етапа у који-
ма се она одвија. На почетку процеса настанка моралне панике, неко 
или нешто се дефинише као претња вредностима или интересима коју 
затим медији приказују у лако препознатљивој форми (Томпсон, 2003: 
16). Вредности или интереси морају бити општи по својој природи јер 
морална паника настаје на колективном нивоу, односно погађа оно што 
је заједничко већини људи. Претња је усмерена према нечему што се 
сматра светим или изузетно важним за друштво. Та претња и њени уз-
рочници доживљавају се као зли „народни демони“ и они буде снажно 
осећање правичности (Томпсон, 2003: 17). 

Форма у којој медији приказују ту моралну претњу треба да испуни све 
оне захтеве које медијске организације установљавају као правила произ-
водње вести. Као резултат таквог медијског приказивања долази до на-
глог пораста забринутости јавности, а то доводи до реакције власти или 
оних који утичу на стварање јавног мишљења. На крају процеса паника се 
повлачи или резултира друштвеним променама (Томпсон, 2003: 17).

Прво истраживање које је усмерило пажњу на потребу разјашњења 
моралне панике јесте оно које је урадио Џок Јанг (Jock Joung) о улози 
полиције у том процесу (Игњатовић, 2009: 416). Након Jанга, један дру-
ги теоретичар заокружио је концепте „моралне панике“ и „појачавања 
девијације“. У питању је Стенли Коен (Staenly Cohen) који је своје ис-
траживање представио у делу Folk Devils and Moral Panic. Он је први 
употребио термине народни демони и морална паника (Cohen, 2011a). 

Да би се разумео феномен моралне панике, односно етапе кроз које 
она настаје, неопходно је размотрити неколико теоријских приступа 
заснованих на критеријуму извора моралне панике, односно субјеката 
од којих она потиче. У основи постоје три теорије о моралној паници: 
модел широких маса (grassroots model), елитистички конструисан модел 
(the elite-engineered model) и модел нестручних интересних група или 
друштвених покрета (interest-group model). Изложену теоријску поделу 
установили су Гуд (Goode) и Бен-Јахуда (Ben-Yahuda), а у својим раз-
матрањима били су најближи „средњем“ објашњењу, односно моделу 
нестручних интересних група или друштвених покрета (Goode, Ben-
Yehuda, 2009: 54−69). Овде ће бити размотрена сва три приступа уз на-
вођење неких најважнијих примера за сваки приступ посебно како би 
се што боље разумео механизам настанка моралне панике сагледан из 
различитих углова.
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МОДЕЛ ШИРОКИХ МАСА 

Модел широких маса ставља акценат на ширу јавност као узрочника 
појаве панике. Морална паника на овај начин настаје када је забринутост, 
коју јавност осећа, општа, чак иако је погрешна. Према овој теорији, мо-
рална паника представља директан и спонтан израз забринутости и анк-
сиозности широких размера због запажене опасности (Томпсон, 2003: 
27). Та забринутост се јавља због осећаја да је нека општедруштвена вред-
ност угрожена. Постепено се та општа забринутост повећава и доводи 
до активирања организованијих и специјализованих сектора као што су 
медији, политичари и органи формалне социјалне контроле (Goode, Ben-
Yehuda, 2009: 55, 56). Поменути актери од постојеће забринутости ства-
рају моралну панику. Према поставкама модела широких маса, корени 
сваке моралне панике налазе се у претходно активираној забринутости 
опште јавности. Таква активирана забринутост само је тињајућа ватри-
ца која се лако распламса и прерасте у пожар уколико се у то умешају с 
једне стране медији својим извештавањем, а с друге политичари, морал-
ни активисти и слични субјекти са својим јавним наступима и говорима. 
Може протећи доста времена од момента настанка те слабе ватре до тре-
нутка експлозије. На експлозију утиче мноштво фактора, односно морају 
се испунити сви услови да би настала морална паника.

Страх од вештица је добар и често цитиран пример моралне панике, 
настале у складу са поставкама модела широких маса. Тај страх је довео 
до салемског суђења вештицама у XVII у Масачусетсу. Нису постојале 
интересне групе или елите које су имале корист од конструисања так-
вих страхова, мада је резултат окупљања био кажњавање преступника и 
буђење осећања друштвене и моралне солидарности у времену промена 
и несигурности (Томпсон, 2003: 27).  

За разумевање приступа модела широких маса о извору моралне па-
нике треба се осврнути на међу обичним људима добро познату и увек 
популарну теорију „завере“. Негативне појаве у друштву, попут крими-
налитета, обични људи, а нарочито припадници нижих слојева, често 
доводе у везу с онима који су богати и моћни, односно припадницима 
елите. У складу с тим, постоји мишљење да богати и моћни угњетавају 
обичан свет да би задовољили своју похлепу и стекли што више профи-
та. У Сједињеним Америчким Државама (у даљем тексту: САД) крајем 
осамдесетих и почетком деведесетих година прошлог века у сиромаш-
ним мањинским заједницама кренула је да кружи гласина о томе да 
америчке корпорације (као и тајне безбедносне службе, попут CIA или 
FBI) дистрибуирају хероин и кокаин у гетa да би отровали и уништили 
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Афроамериканце. Та гласина се нашироко препричавала тако да је по-
стала урбана легенда. Услед тога је створена забринутост међу људима 
који су живели у тим гетима, а један од најважнијих разлога за успех 
јесте то што су негативци у причи богати и/или моћни (и белци). Исто-
ријски гледано, такав страх је разумљив. У прошлим временима, али и 
данас постоје такви примери, белци су малтрeтирали црнце на различи-
те начине (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 57).

ЕЛИТИСТИЧКИ КОНСТРУИСАН МОДЕЛ 

Теорија „елитистичке“ моралне панике тврди да владајућа елита про-
узрокује, ствара, пројектује или „оркестрира“ моралном паником. Најбо-
гатији и најмоћнији чланови друштва свесно предузимају кампање које 
генеришу и одржавају забринутост, страх и панику међу делом јавности 
у вези с појавама које нису генерално означене као изразито штетне за 
друштво као целину. Најчешће елита проузрокује моралну панику како 
би скренула пажњу са стварних друштвених проблема за чије решавање 
није претерано заинтересована јер је у супротности са њеним интересима 
(Goode, Ben-Yehuda, 2009: 62). У циљу одвраћања пажње са егзистенцијал-
них проблема људи у условима економске кризе, велике незапослености 
и сиромаштва, као и низа других пропратних проблема, елита свесно 
предузима неопходне кораке у циљу стварања моралне панике око појава 
које нису у толикој мери алармантне и не заслужују такав публицитет. 

На који начин владајућа елита ствара и одржава моралну панику? Ели-
тистички конструисан модел моралне панике заступа схватање о елити 
која доминира медијима, одређује како ће изгледати закони које ће зако-
нодавно тело само обликовати у одговарајућу форму и потом усвојити, 
контролише машинерију која служи за спровођење закона, снажно утиче 
на обликовање ставова у јавном мњењу и у великој мери руководи изво-
рима прихода од којих зависе групе за акцију и друштвени покрети, као и 
сфером интересовања тих група и покрета (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 62). 
Да би се разумео механизам настанка елитистички конструисане морал-
не панике, треба се усредсредити на питања као што су: Које силе имају 
корист од ње? Какву улогу у њеном стварању игра држава? Које истинске 
страхове она покреће? (Томпсон, 2003: 28) Одговори на ова питања пру-
жају објашњење моралне панике у складу са елитистичким моделом. 

У литератури се може пронаћи став о три различита објашњења 
односа елите и панике: елита која се плаши панике, елита која про-
узрокује панику и елита која сама по себи представља панику (Clarke, 
Chess, 2008: 993−1014).
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Сматра се да су заговорници елитистички конструисаног модела кри-
тични према становишту које истиче утицај широких маса, јер заступају 
гледиште о важности његовог сузбијања за „стварање могућности вла-
дајућем слоју да одржи свој привилеговани положај“ (Томпсон, 2003: 
28). Чини се да је за припаднике владајуће елите најлакши и најбржи на-
чин стварања моралне панике управо у вези с криминалитетом, односно 
неким његовим аспектом. Насиље у породици, силовање, наркоманија, 
насиље међу младима у школама или на спортским теренима − само су 
неки од примера. Такође, треба поменути предимензионирање пробле-
ма корупције у просвети, здравству или правосуђу како би се скренула 
пажња с много значајнијег и већег проблема корупције који постоји у 
области привреде, сфери пословања, банкарским пословима или оси-
гурању, које доноси много веће губитке и проузрокује озбиљну штету 
за државу и њене грађане. Успех у креирању моралне панике зависи и 
од тога да ли је елита погодила нерв већине грађана. Познавање психо-
логије масе веома је важно и владајућа елита то добро зна. За стварање 
моралне панике посебно су погодне оне појаве које код већине људи 
изазивају снажну емоционалну реакцију. Довољан је само један такав 
догађај, па да се успешно покрене механизам настанка моралне панике.

Значајна улоге елите у настанку моралне панике истиче се кад је у 
питању проблем злоупотребе дроге. У том смислу, у литератури се наво-
ди пример САД крајем осамдесетих година прошлог века када је, према 
истраживању New York Times/CBS News poll из септембра 1989. године, 
две трећине Американаца означило злоупотребу дроге као најважнији 
проблем са којим се нација сусреће у то време (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 
62).2 Представници елитистичке теорије верују да се толика забрину-
тост америчке нације није могла појавити као резултат неког већ по-
стојећег страха или забринутости, што би било у складу са објашњењем 
модела широких маса. Уместо тога наглашава се улога владајуће елите 
у њеном настанку. Елита изазива страхове и забринутост међу грађани-
ма како би постигла своје сопствене циљеве и наставила да профитира 
одржавањем status quo, што подразумева стварање одређене менталне 
дистанце од стварних проблема у друштву – економске и политичке 
неједнакости (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 63).3 С друге стране, представ-
ници модела широких маса као контрааргумент наводе чињеницу да су 
и раније, током седамдесетих година прошлог века, постојали покушаји 

2  Сматра се да су говори америчког председника Роналда Регана из 1986. године о „рату против дрога“ 
припремили терен за настанак моралне панике у вези с дрогама крајем осамдесетих година прошлог 
века, уз значајан допринос јаке подршке коју је добио за своју акцију.

3  Goode E. and Ben-Yehuda N., op. cit., стр. 63.  
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елите да утичу на јавност у погледу мобилизације свих снага у циљу су-
простављања проблему у вези с дрогама, али да нису имали успеха јер 
тада није постојао иницијални страх међу људима који је требало само 
на одговарајући начин активирати.4 

У теоријским разматрањима о моралној паници може се пронаћи и 
нешто другачије тумачење учешћа елите у креирању и одржавању мо-
ралне панике. Иако се може чинити да елита свесно предузима кораке у 
циљу одржања своје моћи и привилегија, с обзиром на карактер јавних 
наступа и употребљене речи, као и утицаја који има на остатак друштва 
– медије, општу јавност, судство и законодавца, настанак моралне па-
нике може имати другачији ток. У том смислу, Стјуарт Хол наглашава 
структурне тенденције у објашњењу настанка моралне панике, однос-
но склоност институција ка онаквом тумачењу догађаја које утиче на 
одржавање друштвеног реда (Томпсон, 2003: 28). Превасходну улогу у 
таквом тумачењу догађаја имају медији који верно и непристрасно ре-
продукују постојећу структуру моћи у институционалном друштвеном 
поретку. То не значи да су медији увек свесни своје улоге у настанку мо-
ралне панике и да намерно скрећу пажњу с горућих проблема у друштву, 
попут незапослености или сиромаштва. Ипак, с обзиром на то да еко-
номски проблеми стварају напетост, медији својим извештавањем о 
неким другим појавама појачавају те симптоме ширећи страхове због 
нарушавања јавног реда и мира. 

Сличан став о улози медија у настанку моралне панике има Ралф Не-
грин (Ralph Negrine) који у својим теоријским разматрањима помиње 
Хола и његове сараднике. Наиме, новинари су сигурни да ће им инсти-
туције као што су парламент, судови, војска и службе за ванредне ситуа-
ције обезбедити редован прилив новости (Мек Квин, 2000: 145). Стално 
ослањање медија на поменуте званичне изворе информација може до-
вести до тога да због осећаја захвалности новинари изгубе неопходну 
дозу објективности у извештавању. Новинари доводе у питање своју 
независност тиме што се прекомерно ослањају на своје изворе инфор-
мација и с њима успостављају исувише близак однос. Последица тако 
успостављене блискости јесте постепено усвајање вредности и гледишта 
тих извора (Мек Квин, 2000: 145).

Негрин тврди да анализа доминације новинарства, које је у тес-
ној сарадњи са изворима, садржи претпоставку да јавним мњењем 
„управљају“ моћници у служби остварења политичких и друштвених 

4  Амерички председник Ричард Никсон је почетком седамдесетих година прошлог века на сличан 
начин као и председник Реган позвао на рат против дрога, али није имао успеха јер је изостала 
одговарајућа реакција јавности.
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циљева. Да би боље објаснио тај механизам, користи појмове примарних 
и секундарних одредитеља. Примарни одредитељи су извори информа-
ција, нпр. политичари или полиција. Они одређују опасност и медијима 
(секундарни одредитељи) указују на неки посебан догађај. Након тога 
медији увећавају опасност, а полиција и судови тада настоје да је одстра-
не (Мек Квин, 2000: 145).

Као један од најбољих примера моралне панике створене захваљујући 
улози медија у служби интереса владајуће елите капиталиста Стјуарт 
Хол наводи ширење и повећање страха и забринутости у Великој Бри-
танији почетком седамдесетих година прошлог века због уличног кри-
миналитета, пре свега пљачки (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 63). Тај страх 
није имао упориште у званичним статистичким подацима који су пока-
зивали да улични криминалитет није у порасту. Међутим, реакција пра-
восудних органа и медија била је у потпуности диспропорционална у 
односу на стварну опасност која је постојала од те врсте криминалитета. 
Када се догоди овакав случај моралне панике, неизбежно се намећу мно-
га питања како би се утврдили узроци који су довели до тога. Једно од 
њих се тиче разлога за такву екстремну реакцију у вези са уличним кри-
миналитетом и пљачкама. У вези с тим се могу поставити следећа пи-
тања: зашто су судови изрицали претерано строге казне; зашто је дошло 
до мобилизације полиције против стварних и потенцијалних пљачкаша; 
због чега су разноразни експерти и коментатори почели да указују на 
неопходност измене законских решења у правцу њиховог пооштравања 
како би се допринело решавању проблема и, коначно, зашто је медијско 
извештавање било у толикој мери пренаглашено и искривљено. Било је 
неопходно дати одговор ко се у ствари крио иза такве реакције јавности, 
односно ко је могао да има или је имао корист од таквог поступања, као 
и какву је улогу држава имала у конструкцији уличног криминалитета 
као једног од највећих проблема британског друштва почетком седам-
десетих година прошлог века (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 63). Попут мно-
гих других примера моралне панике и овај је послужио да замаскира 
стварне друштвене проблеме, пре свега економске природе, услед пада 
извоза, слабијих инвестиција и све веће инфлације која је достигла не-
прихватљив ниво (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 64). 

Као што је већ наглашено, криминалитет је погодна тема за скретање 
пажње грађанима. Међутим, није свеједно која врста криминалитета се 
користи у ту сврху. Погодни су само они облици који могу погодити 
већину грађана, односно у којем се многи људи могу препознати као по-
тенцијалне жртве. Другим речима, елита углавном подстиче традици-
оналне моралне панике за разлику од неких новијих паника које често 
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иницирају други субјекти (Cohen, 2011: 242). Када се пронађе такав „по-
годан“ криминалитет, о чему сведочи британски пример, остаје да се јав-
ност убеди у постојање свакодневне и озбиљне опасности од тих уличних 
пљачкаша. Убеђивање се одвија путем медија који играју улогу на основу 
смерница које је установила елита: да улични криминалитет има вредност 
да буде објављен као вест, да наноси штету целом британском друштву, да 
је постао свакодневна појава која је достигла епидемијске и кризне разме-
ре, и да је решење проблема друштво „закона и реда“ у којем се полиција 
мора обрачунати са свим учиниоцима (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 65). Иста 
очекивања су усмерена и ка тужилаштву и суду. А све то је потпомогну-
то медијским извештавањем које ствара притисак јавности на рад пра-
восудних органа, услед чега се доносе одлуке које можда нису у складу 
сa околностима конкретних случајева. Правосудни органи углавном иду 
линијом мањег отпора и препуштају се стихији, испуњавају очекивања 
владајуће елите када се ради о прогону и кажњавању. Онај ко одоли при-
тиску обично бива медијски прогоњен јер није одговорио очекивањима 
јавности која су настала под утицајем елите. Циљ је изазвати свеопшти 
страх и држати под контролом ситуацију, а медији својим извештавањем 
доприносе стварању такве „културе контроле“ која је елити очајнички 
потребна да би прегурала период кризе и самим тим осигурала своју по-
зицију, као и све погодности које из ње произилазе.

МОДЕЛ НЕСТРУЧНИХ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА ИЛИ 
ДРУШТВЕНИХ ПОКРЕТА 

Трећа теорија о моралној паници даје предност интересним група-
ма, односно друштвеним покретима и сматра да ти субјекти имају одлу-
чујућу улогу у настанку већине моралних паника. Иако су установили 
поделу теорија о моралној паници која се овде у овом раду разрађује, Гуд 
и Бен-Јахуда присталице су баш овог теоријског приступа, јер сматрају 
да најреалније објашњава процес настанка моралне панике. Они тврде 
да ће морална паника пре потећи од средњих слојева у оквиру статусних 
хијерархија и хијерархије моћи (Томпсон, 2003: 28). Из ове перспективе 
различите интересне групе могу да имају независну улогу у скретању 
пажње јавности на одређену тему или у обликовању већ постојеће за-
интересованости на начин који одговара одређеној интересној групи. 
Морална паника може послужити за остварење различитих циљева ин-
тересних група. То може да буде утицај на законодавца у правцу измене 
постојећих законских решења у одређеној области или доношење неких 
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нових закона. У литератури постоји став да је кључна одлика савреме-
ног друштва пораст учешћа друштвених покрета, политике идентитета 
и адвоката жртава у процесу настанка моралне панике, обухватајући и 
повећан број нових моралних активиста, укључујући социологе и феми-
нисте, као и растуће присуство тих нетрадиционалних моралних акти-
виста у медијима (David et al., 2011: 217).

Централно питање које се поставља у оквиру ове теорије јесте: cui 
bono? Другим речима, ко има корист од стварања моралне панике? Ко 
ће победити уколико се одређени феномен препозна као опасан по 
друштво? Коме иде на руку широко распрострањена паника у вези с од-
ређеним понашањем или институцијом? Одговори на ова и слична пи-
тања расветљавају процес настанка моралне панике према становишту 
теорије о интересним групама (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67).

Разлика између интересних група и друштвених покрета

Да би се разумео овај теоријски приступ, потребно је најпре одреди-
ти појмове интересне групе и друштвеног покрета. С тим у вези, треба 
рећи да сви друштвени покрети и организације друштвених покрета 
јесу интересне групе, с обзиром на то да теже остварењу одређених ин-
тереса које сматрају као важне, али нису све интересне групе друштвени 
покрети (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 143). 

Интересне групе се састоје од утицајних појединаца који се удру-
жују ради остварења низа интереса, материјалних или идеолошких. 
Материјални и идеолошки циљеви се традиционално раздвајају, сма-
трају се потпуно различитим видовима мотивације који групе, односно 
појединце подстичу на одређену акцију (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67). 
Међутим, понекад их није лако раздвојити. У јавности се деловање ин-
тересних група углавном посматра кроз призму материјалне користи. 
Чак иако постоје прокламовани идеолошки циљеви, њени припадни-
ци се доживљавају као цинични, себични, без искрене посвећености. С 
друге стране, чланови интересних група могу искрено веровати у про-
кламоване идеолошке циљеве групе и тежити њеном остварењу. Међу-
тим, чињеница је да су интересне групе свесне да је битна претпоставка 
успешног функционисања групе и остварења моралних и идеолошких 
циљева, достизање статусних и материјалних интереса, па би требало 
тежити истовременом остварењу обе ствари, што би вероватно пред-
стављало идеално решење за одређену интересну групу. Најчешће ин-
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тересне групе су: професионалне организације, полицијски одсеци, 
одређене медијске организације, религиозне групе и образовне органи-
зације (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67). 

Било је речи да нису све интересне групе истовремено и друштвени 
покрети. Постоје интересне групе које представљају званичне лобије 
или званичне групе за притисак. Ове интересне групе су „инсајдери“ 
у политичком процесу, с обзиром на то да имају директан приступ 
креаторима државне политике, тј. политичарима и законодавцима. У 
питању су професионалне интересне групе које запошљавају стручно 
особље које представља колективне интересе или појединачне 
интересе чланова групе. Представници званичних лобија или група 
за притисак имају „отворен пут“ до функционера (у Америци то може 
бити сенатор, гувернер неке области или особа која се налази на челу 
неке државне или федералне агенције), с којима врло брзо могу да 
уговоре састанак на којем износе своје виђење одређеног питања и, 
по правилу, остварују утицај на доношење неких политичких одлука. 
У складу са утицајем којим располажу, званични лобији или групе за 
притисак имају отворен приступ медијима тако да се њихове изјаве 
често емитују на телевизији или објављују у штампи (Goode, Ben-Ye-
huda, 2009: 143). Неке од најпознатијих званичних група за притисак 
у САД јесу: Национално удружење наоружаних грађана основано 
још 1871. године, које промовише легалну употребу оружја у САД и 
брани уставно право грађана САД да поседују и носе оружје,5 затим 
Америчко медицинско удружење и Сијера клуб (Sierra Club). С 
друге стране, треба поменути постојање панике од стране америчке 
јавности у вези с „нападачким“ оружјем (Kopel, 1993: 29−66).

Узимајући у обзир снагу утицаја коју имају на уобичајене политичке 
процесе у неком друштву, званичне групе за притисак суштински пред-
стављају „четврту грану власти“, поред законодавне, извршне и судске 
(Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67).

Друштвени покрети дефинишу се као организовани напор већег 
броја људи да изврше или спрече промену у неком важном сегменту 
друштвеног живота, а главни циљ им је да обезбеде легитимност не-
ког посебног захтева. Друштвени покрети се од званичних „група за 
притисак“ или лобија разликују по томе што окупљају углавном лаи-
ке који немају директан приступ политици и законодавству, и њихове 
изјаве не добијају аутоматски простор у медијима (Томпсон, 2003: 28). 

5  Његов утицај је очигледно јак с обзиром на законодавна решења у већини федералних држава која 
грађанима омогућавају остваривање таквог права у пуном обиму.
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Другим речима, чланови друштвених покрета су „аутсајдери“ у званич-
ном политичком процесу, па морају да се више труде како би скренули 
пажњу јавности на себе. Препозната су четири начина на која друштве-
ни покрети привлаче потенцијалне чланове, потражују средства за своје 
функционисање и постижу неке од својих циљева. То су: насиље, проте-
сти и демонстрације, приступ медијима и директно обраћање јавности 
(Goode, Ben-Yehuda, 2009: 143). Употреба насиља свакако није адекватан 
начин остваривања циљева уопште, без обзира на врсту субјекта који 
предузима насилни акт. За већину друштвених покрета употреба насиља 
је и изузетно ризична, тако да је само мали број активиста спреман да се 
упусти у то, имајући пре свега у виду могућност хапшења и притварања 
учесника. Протести или демонстрације као други вид борбе друштвених 
покрета јесте неконвенционалан, неуобичајен и повремено нелегалан 
облик масовне акције усмерен против нежељених циљева, институција, 
организација, јавних чиновника или симбола. Иако овакав начин борбе 
понекад има успеха у остваривању циљева, углавном доводи до стварања 
непријатељстава са фракцијама на које су друштвени покрети својим 
протестовањем имали намеру да утичу (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 144). 

Непосреднији и потенцијално ефикаснији начин борбе друштве-
них покрета јесте пробијање у медијски простор који је за овакве ис-
тупе углавном затворен. Уколико успеју у томе, шира јавност добија 
увид у активности групе и циљеве за које се она залаже. На овај начин 
могу се придобити и нови чланови групе, али и обезбедити средства. 
У суштини, већу шансу за „присвајање“ медијског простора имају они 
друштвени покрети који функционишу у друштвима где су медији отво-
рени и слободни. Што је друштво затвореније, а медији контролисанији, 
мања је и могућност да јавност сазна за циљеве и проблеме одређених 
друштвених покрета. Јавне кампање као облик директног обраћања јав-
ности такође се обично одвијају путем медија, али се могу предузимати 
и кроз масовну дистрибуцију различитих издања друштвених покрета 
у којима се промовишу њихови циљеви (Goode, Ben-Yehuda, 2009: 144). 

Интересне групе (друштвени покрети) и морална паника

Интересне групе се организују у циљу остварења одређених циље-
ва. Оне се међусобно могу веома разликовати. Најзначајнија разлика од 
које зависи и успех у остваривању интереса јесте поседовање или непо-
седовање утицаја на званичне друштвене токове. Утицајније интересне 
групе (међу којима су најзначајнији званични лобији) лакше остварују 
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прокламоване циљеве од оних интересних група којима недостаје ка-
рактеристика утицајности, а међу њима се свакако налазе и многоброј-
ни друштвени покрети. Остваривање утицаја није могуће без учешћа 
јавности, а најбољи начин за то јесте коришћење медија. Свим интерес-
ним групама, без обзира на „друштвени статус“, битно је да придобију 
подршку јавности путем медија, а то понекад подразумева стварање и 
одржавање моралне панике. Интереси ових организација често су кон-
традикторни или ирелевантни у односу на интересе елите. Ипак, инте-
ресне групе имају независну улогу у настанку и одржавању моралних 
паника. То значи да су интересне групе саме по себи активни покретачи 
и усмеривачи моралних паника, тако да није неопходно да елите дик-
тирају или условљавају садржај, правац или моменат избијања панике 
(Goode, Ben-Yehuda, 2009: 67).

Званични лобији често долазе до својих циљева без неких великих 
потреса у јавности. Другим речима, представници тих интересних група 
имају могућност да у раној фази утичу на доношење одлука које су битне 
за групу коју представљају. Доспевају до већине релевантних субјеката 
и органа који одлучују у држави, па се често сав посао представника и 
завршава таквим лобирањем. Међутим, понекад то није довољно јер је 
за доношење појединих одлука неопходно убедити јавност. Обично су у 
питању неке осетљиве ствари, најчешће политичке природе, или се ради 
о значајним променама законских решења у односу на дотадашња, као 
кад је у питању супростављање одређеним облицима криминалитета. У 
таквим ситуацијама, пре доношења одговарајућих одлука неопходно је 
обезбедити пристанак јавности. Да би се то постигло, користе се медији 
и њихова способност да од безначајних или мало значајних појава на-
праве велики проблем. 

У области криминалитета интересне групе најчешће утичу на изме-
ну неких законских решења у области кривичног законодавства (мате-
ријалног, процесног или извршног), као и на одређена питања која се 
односе на правосуђе. Има примера да поједине интересне групе путем 
медија утичу на настанак моралне панике како би одвратили пажњу јав-
ности од неправилности у свом раду. 

Ретрибутивно оријентисана јавност подложна је периодичним епи-
зодама избијања моралне панике. Најопаснији облици моралне пани-
ке подразумевају активност неке интересне групе. У тим случајевима 
покретач овог процеса није видљив за већи део јавности. „Анонимно“ 
покретање и вођење моралне панике кроз медије обично има двоструки 
циљ: 1) да уздигне оне који су то покренули и 2) да нанесе штету онима 
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на које се паника односи. Добар пример је корупција која представља 
један од највећих проблема друштава у транзицији попут нашег. Иако 
не постоји сегмент друштва који није обухваћен овим проблемом, годи-
нама су у центру интересовања само одређени јавни сектори: образовни 
систем, здравство и правосуђе. Питање је због чега је то тако и коме је у 
интересу да се акценат стално ставља на ове области. Одговор указује на 
то ко је покретач моралне панике.

ЗАКЉУЧАК

Традиционални теоријски приступ у објашњењу моралне панике 
представља с једне стране заокружен поглед на субјекте који иницирају 
покретање тог специфичног процеса који се углавном одвија у медијској 
сфери. Такође, до одређене мере пружа објашњење разлога и механизама 
настанка многих моралних паника. Међутим, понекад није једноставно 
утврдити како је настала конкретна морална паника, односно чије де-
ловање представља узрок њене појаве. Без обзира на размимоилажења, 
односно различит приступ поменутих теоријских полазишта, потребно 
је понекад анализирати улогу више субјеката како би се што потпуније 
разумели механизми настанка моралних паника.

С друге стране, новија теоријска размишљања о овој теми обухватају 
и нешто другачије приступе. Наиме, неки теоретичари сматрају да би у 
перспективи у објашњење феномена моралне панике требало уврсти-
ти још две теоријске струје (Томпсон, 2003: 31). Прва потиче од појма 
друштво ризика који је установио Улрих Бек (Ulrich Beck), а друга се 
односи на рад Мишел Фукоа (Michel Foucault) о дискурзивним форма-
цијама. Појам друштва ризика повезује објашњење моралне панике с 
развојем политике анксиозности (Бек, 2011), док рад о дискурзивним 
формацијама доприноси развоју идеје о спирали значења и процесу 
конвергенције (Фуко, 2007). 

Имајући у виду карактеристике модерног друштва у којем домини-
рају одређени процеси попут глобализације, чини се да је неопходно 
уврстити и те другачије приступе у објашњењу моралне панике који 
бацају другачије светло на ову проблематику, при чему могу да пруже 
значајан основ за дубље и свестраније проучавање тог феномена.  
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TRADITIONAL THEORETICAL APPROACH IN 
EXPLANATION OF MORAL PANIC

Aleksandra Ilic, Assistant
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary
In this paper, the author considers a traditional theoretical approach in 

explaining the process of moral panic, especially in the context of the stages in 
which it develops. Th ree theoretical approaches were considered: a grassroots 
model, an elite-engineered model, and an interest – groups model. Th e 
grassroots model stems from the view that the general public is a basic starting 
point for the occurrence of most moral panic. In other words, the roots of 
any moral panic are in the previously activated concern of the general public. 
On the other hand, an elite-engineered model claims that the ruling elite 
causes, creates or directs moral panic. Th e most common motivation of the 
elite in the process of creating a moral panic is to draw public attention from 
real problems, and crime is one of the most appropriate topics for achieving 
this goal. Th e third theory of moral panic gives priority to interest groups 
or social movements and believes that these subjects play a decisive role in 
the occurrence of most moral panic. In this regard, the distinction between 
interest groups and social movements is especially emphasized in the paper. 
At the end of the paper, the author points to the importance of involving and 
more modern approaches in explanation of moral panic in order to approach 
the problem in a comprehensive way.

Key words: moral panic, theory, public, elite, interest groups
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ЕВРОПЕИЗАЦИЈА 
НАЦИОНАЛНИХ ПОЛИТИКА 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сажетак: У раду је анализиран начин на који поједине европске др-
жаве креирају сопствене политике заштите животне средине, а које, 
опет, чине саставне делове јединствене европске политике заштите 
животне средине. Иако појам европеизација указује на једносмеран ути-
цај европске политике заштите животне средине на националне − у 
пракси то никако није случај. Тај процес се одвија у свим правцима и 
смеровима истовремено, и комплекснији је него што можемо да замис-
лимо. Наиме, политика заштите животне средине Европе обликована 
је комбиновањем и интеракцијом мноштва различитих инструмената 
и механизама које су државе креирале да би одговориле на сопствене не-
посредне еколошке проблеме. Тако посматрано, европске државе можемо 
поделити на оне које креирају политику и оне које ту политику усвајају. 
Као пример прве групе представићу Холандију, а као пример друге Ирску. 
На крају ћу представити позицију у којој се налази Србија и кораке који 
је чекају на путу придружења Европској унији и ефикаснијој заштити 
животне средине.

Кључне речи: европеизација, политика заштите животне средине, 
животна средина, Европска унија
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ЕВРОПСКА УНИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Европска унија се у последњих неколико деценија наметнула као зна-
чајан извор регулација у области заштите животне средине и еколошког 
права. Политику заштите животне средине креира првенствено путем 
својих институција, а затим применом различитих правних, економ-
ских и сличних инструмената. 

Институције Европске уније

Европска унија обилује институцијама које су директно или инди-
ректно посвећене остваривању еколошких циљева.

Европски парламент је тело које регулише законодавна и буџетска 
питања, надгледа и контролише Савет Европске уније и Европску ко-
мисију. Састоји се од грађана – представника земаља чланица, који су 
распоређени у групе у складу са политичком оријентацијом (а не на-
ционалном припадношћу). Једна од њих је група која се декларише као 
„Зелена“. У оквиру Парламента постоје стални комитети посвећени раз-
личитим питањима. Један од њих је Комитет за животну средину, јавно 
здравље и безбедност хране.

Савет Европске уније (Савет министара) надлежан је за доношење 
политичких одлука и има одређене законодавне надлежности. Сачиња-
вају га министри земаља чланица, и то у зависности од актуелног пи-
тања. Министри задужени за питања животне средине окупљају се фор-
мално четири пута годишње.

Европска комисија је извршни орган Европске уније овлашћен да 
предлаже политику и законе Европском парламенту и Савету, као и да 
се стара о примени европских закона од стране чланица и о жалбама 
грађана и невладиних организација. Сачињава је 28 комесара, међу који-
ма је Комесар за животну средину, поморске послове и рибарство. Он се 
налази на челу Генералног директората за животну средину – одељења 
Комисије задуженог за заштиту и побољшање стања животне средине и 
представљање Европске уније на међународним скуповима.

Генерални директорат за животну средину развија политику заштите 
животне средине, водећи се идејама Акционих програма Европске уније 
за животну средину. Њих прате Стратешки планови, који конкретизују 
циљеве ЕУ у овој области и стратегију њиховог остварења.
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Европска инвестициона банка је финансијска институција која обе-
збеђује средства за пословање ЕУ. Инвестирањем у различите европске 
или националне пројекте она потпомаже одрживи развој и остваривање 
циљева из области животне средине.

Европски суд правде, са седиштем у Луксембургу, стара се о пошто-
вању прописа ЕУ и пружа помоћ чланицама поводом проблема тума-
чења појединих прописа.

Поред ових примарних институција, постоји и мноштво секундар-
них − као што су агенције, основане ради решавања различитих питања. 
Агенције од посебног значаја за заштиту животне средине јесу Европска 
агенција за хемикалије и Европска агенција за животну средину (Ев-
ропски покрет у Србији, 2010).

Правни инструменти

Фокус Европске уније у области заштите животне средине мењао се 
са сменом еколошких изазова који су погађали Европу. Седамдесетих и 
осамдесетих година прошлог века највише пажње привлачили су заштита 
угрожених врста и побољшање квалитета ваздуха и воде. Данас је акценат 
на изградњи свеобухватног система који би се борио против еколошких 
претњи, првенствено кроз превенцију. То подразумева да и друге обла-
сти, попут пољопривреде, енергетике, транспорта, риболова, индустрије 
и сл., узму у обзир еколошке последице својих одлука и поступака. 

Најважнији начин на који се ЕУ стара о животној средини јесте кроз 
легислативу. Од када је животна средина у фокусу међународних орга-
низација, успела је да креира комплексан систем прописа који покривају 
све значајне еколошке претње – од управљања отпадом до климатских 
промена. Они су обавезујући за све државе чланице, њихове индустрије 
и становништво, што показује да економски прогрес и еколошка безбед-
ност могу да иду руку под руку (Delreux & Happaerts, 2016).

У инструменте којима располаже спадају уредбе, директиве, препо-
руке, одлуке, и мишљења.

Уредбе и директиве су најчешћи и најважнији акти којима се нацио-
нални правни системи усклађују са европским. Уредбе су потпуно оба-
везујуће и њиховим доношењем постојеће интерне норме губе снагу. 
Оне су непосредно применљиве, док директиве морају да прођу процес 
транспозиције, односно процес „формалног усаглашавања“ са нацио-
налним законодавством. Обавезују државе чланице у погледу циљева, 



318 Милица Смиљковић

али им остављају слободан простор по питању метода. Зато се у обла-
сти заштите животне средине чешће примењују, и то у виду такозваних 
оквирних директива.

Одлуке су у овој области ређе и односе се на конкретну државу чла-
ницу, а препоруке и мишљења имају необавезан, саветодавни карактер 
(Connelly & Smith, 2012).

Имплементација

Од седамдесетих година прошлог века у оквиру ЕУ донето је пре-
ко двеста докумената везаних за заштиту животне средине. Проблем, 
међутим, настаје на пољу имплементације. Границе ЕУ се протежу од 
нордијских земаља до Медитерана, што подразумева драстичне разлике 
првенствено у погледу климе и других природних карактеристика, те у 
погледу друштвених навика и правних система. Неопходно је да органи 
ЕУ буду осетљиви за специфичности чланица, како би сви подједнако 
могли да уживају предности удруживања у Европску унију.

Одговорност за имплементацију деле државе чланице и Европска 
комисија, при чему Европска комисија надгледа практично спровођење 
онога што је записано на папиру. Располаже и могућношћу примене за-
конских мера у случају кршења прописаних решења путем Европског 
суда правде (Hedemann-Robinson, 2015). Практична примена европских 
инструмената понекад захтева изградњу нових или реформу постојећих 
националних структура, додатна материјална и кадровска средства, 
обуку различитих субјеката, изградњу одговарајуће инфраструктуре и 
сл., што указује на комплексност читавог процеса.

Поред правних инструмената, у сврху имплементације ЕУ може 
да се служи и економским. Еколошки и економски циљеви су у окви-
ру ЕУ одувек повезани. „Озелењавање“ економије смањује евентуалне 
трошкове заштите животне средине кроз ефикаснију употребу ресурса, 
а еколошки прихватљиве технологије и технике стварају нова радна ме-
ста и директно потпомажу одрживи развој. Код компанија и потрошача, 
приликом бирања метода и средстава, економски инструменти попут 
пореза и субвенција могу имати подстицајно или одбијајуће дејство. 
Овим путем Европска унија може да врши притисак на потрошаче да 
се понашају еколошки одговорно. На располагању јој стоје и дозволе за 
трговање и квоте (попут Система за трговину емисијама) и шеме одго-
ворности потрошача (Европска агенција за животну средину, 2016).
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Даље, како би било која акција била спроведена и како би било који 
документ био усвојен, неопходна је подршка народа. Стога се подизање 
свести јавља као апсолутни императив. Један од механизама Европске 
комисије јесте организовање Зелене недеље једном годишње у Бриселу, 
током које промовише актуелну тему − попут кружне економије (2017). 
Још један начин за подизање свести и мотивисање потрошача да зауз-
му еколошки одговоран став јесу такмичења, односно доделе титула и 
награда попут титуле Зелена престоница Европе, која се додељује гра-
довима посвећеним остваривању циљева одрживог развоја и високим 
еколошким стандардима (Европска комисија - Генерални директорат за 
комуникације, 2014). 

Акциони програм за животну средину

Европска економска заједница није основана у циљу очувања жи-
вотне средине. Међутим, са њеним ширењем и изменама, јављају се и 
те идеје, и оне полако бивају уобличене у јединствени документ – заче-
так политике заштите животне средине Европске уније – Први акци-
они програм. Данас је на снази Седми акциони програм, за период до 
2020. године. Сврха ових програма јесте да успоставе основне принципе 
политике заштите животне средине, затим приоритете и циљеве за од-
ређени временски период, као и да пруже оквир за доношење конкрет-
них правних аката у овој области, омогућавајући касније практично де-
ловање (Connelly & Smith, 2012).

У Европи постоје државе које су активно доприносиле креирању 
заједничке политике заштите животне средине и чији инструменти се 
и данас примењују, и постоје државе које су, заокупиране другим про-
блемима, мање пажње посвећивале еколошким проблемима и ослања-
ле се на туђа решења. Као класичног представника прве групе изабрала 
сам Холандију, а као представника друге Ирску. Наша земља, као потен-
цијална чланица Европске уније, нажалост нема много избора по овом 
питању. Сврстана је у земље усвајаче политике, колико због далеко већег 
значаја који се придаје политичким и социјалним проблемима над еко-
лошким, толико и због притисака које ЕУ врши на све земље кандидате 
да се повинују европским моделима и идеалима.
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ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ХОЛАНДИЈЕ

Холандија је једна од земаља оснивача Европске економске заједнице 
и одувек је заступала проинтеграциони став, с обзиром на то да оства-
рује блиску економску сарадњу са другим европским земљама. На пољу 
заштите животне средине заузима место међу „пионирима“ и форсира 
дугорочно планирање и стриктне стандарде. Решења до којих је дошла 
у неколико наврата утицала су на европска, као и на политике заштите 
животне средине других земаља. Познат је пример холандског Нацио-
налног плана политике животне средине из 1989. године, који је ути-
цао на Пети акциони програм ЕУ за животну средину. Њена решења 
су често претходила европским и можемо рећи да се политика заштите 
животне средине Холандије не би много разликовала од данашње да Хо-
ландија никада није постала чланица. Другим речима, Европска унија 
није остварила превелики утицај на ову земљу, јер је она већ примењи-
вала озбиљна и строга решења, а у случајевима када су се европске идеје 
разликовале од постојећих, оне су бивале интегрисане на један стабилан 
и поступан начин (Jordan & Lieff erink, 2004).

Чињенице које треба узети у обзир при анализи стања животне сре-
дине у Холандији јесу: њена велика густина насељености, развој спец-
ифичних сектора индустрије (хемијска индустрија), положај река, због 
којих је ова земља осетљивија на прекограничне еколошке проблеме и 
који утиче на распоред главних транспортних траса, и сл. Из ових раз-
лога, Холандија може да се сусретне са проблемима достизања одређе-
них еколошких стандарда.

Један од таквих проблема јесте пад стопе биодиверзитета. Тај пад је 
последњих година успорен али постојан, услед претераног ђубрења, аци-
дификације земљишта и загађења. На мору исти проблем настаје дело-
вањем рибарске индустрије и услед загађења. Холандија је, попут оста-
лих чланица, обавезана на примену одредби Директиве о стаништима 
и Директиве о птицама, Стратегије ЕУ о очувању биодиверзитета до 
2020. године и Заједничке пољопривредне политике. Последњи доку-
мент подразумева доношење Програма руралног развоја – Холандија је 
то учинила са циљем подстицања фармера да учествују у спровођењу 
мера за очување природе.

Једна од области у којој су европски стандарди премашени јесте ква-
литет ваздуха. Ради се конкретно о високим концентрацијама озона и 
азот-диоксида. Тај проблем је најизраженији у великим градовима – Ро-
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тердаму, Амстердаму и Хагу. Холандија мора да уложи интензивнији 
напор како би достигла стандарде европске Директиве о националним 
горњим границама емисија.

Квалитет вода је углавном на задовољавајућем нивоу, мада одређени 
европски стандарди нису достигнути. Реч је о квалитету река и језера, 
која садрже високе концентрације фосфата и нитрата, услед претераног 
ђубрења пољопривредних површина. Дакле, и овде су потребни додат-
ни напори како би се достигли циљеви Оквирне директиве о водама.

Следећи важан инструмент јесте Директива о заштити од буке у 
животној средини, која предвиђа мапирање буке, стављање података 
о буци на располагање јавности и усвајање акционих планова, како би 
се спречило настајање здравствених проблема услед изложености тој 
буци. На овом пољу, Холандија је углавном достигла своје циљеве.

У циљу заштите морских површина усвојила је Оквирну директиву о 
поморској стратегији, којом се обавезала да сарађује са другим чланица-
ма ЕУ са којима има контакт на мору.

Из изложеног видимо да су области у којима се ова чланица сусреће 
са одређеним изазовима:

1. квалитет вода, конкретно површинских;
2. квалитет ваздуха, односно присуство азот-диоксида и озона;
3. очување станишта и биодиверзитета.
Са друге стране, постоје поља у којима Холандија апсолутно предња-

чи: њен систем зелених јавних набавки је међу најамбициознијим у 
Европи; међу првима је представила свој програм преласка на кружну 
економију; и једна је од европских земаља која се најбоље показала при 
потписивању и прихватању међународних споразума о заштити живот-
не средине (Европска комисија, 2017). 

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИРСКЕ

Утицај европеизације на политику заштите животне средине Ирске је-
сте неоспорив. До прикључења Европској економској заједници 1973. Ир-
ска је имала ограничен корпус права везаних за животну средину, чије су 
одредбе углавном позајмљене из британског законодавства. И сами еко-
лошки проблеми су у то време били мањег опсега, а еколошка освешће-
ност народа ограничена. Међутим, тада креће убрзани економски развој 
ове земље (под делимичним утицајем ЕЕЗ), повлачећи за собом деграда-
цију животне средине. Ирска је спремна дочекала модернизујући утицај 
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Европске уније сматрајући да, као нова чланица и мала земља, не поседује 
довољан ниво стручности за развој сопствених инструмената за заштиту 
животне средине. Унија је такође нудила новчане подстицаје – пример је 
Директива о градским отпадним водама која укључује доделу одређених 
новчаних средстава за модернизацију инфраструктуре. 

Међутим, није сав труд Ирске по питању заштите животне среди-
не плод европске интервенције. Осамдесетих година пршлог века сама 
је регулисала област хемикалија и фармацеутских производа, а 1993. је 
успоставила Агенцију за заштиту животне средине. Њен кључни зада-
так је био управљање Интегрисаним системом контроле загађења, који 
је осмишљен у ишчекивању европске Директиве о интегрисаној превен-
цији и контроли загађења из 1996. године (Jordan & Lieff erink, 2004).

Агенција је 2007. године дефинисала дугорочне циљеве Ирске у обла-
сти заштите животне средине и они се тичу:

1.  климатских промена;
2.  чистог ваздуха;
3.  заштите водних ресурса;
4.  одрживе употребе природних ресурса, укључујући минимизацију 

отпада;
5.  заштите земљишта и биодиверзитета;
6.  интеграције и спровођења правила.
С обзиром на природу проблема климатских промена, јасно је да 

захтева глобални приступ. Најзначајнији инструмент на том пољу је-
сте Кјото протокол, који је смањење гасова стаклене баште означио као 
императив. Ирска је успела да смањи емисију гасова у секторима теш-
ке индустрије, пољопривреде и електроенергетике, али не и у сектору 
транспорта, где мора да уложи веће напоре. Други значајан инструмент 
је европски Пакет за климу и енергију, заснован на ставу Европске ко-
мисије да гасови стаклене баште морају доживети смањење од педесет 
посто до 2050. године. Неке земље су сматрале да су овим планом угро-
жене – конкретно, Ирска је страховала од високих економских трошко-
ва, али решење за њих види у Систему трговине емисијама, примени 
мера енергетске ефикасности и увођењу пореза на угљеник.

Када је реч о употреби ресурса, Европска комисија инсистира на одр-
живом развоју. У том циљу је развила Стратегију одрживог развоја, као 
и добровољни инструмент – такозване „Зелене јавне набавке“, који от-
вара пут ка одрживим ресурсима и кружној економији. Ирска је нак-
надно развила и националне инструменте који одговарају европској 
идеји зелених набавки. На исти начин су донети и бројни документи 
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и програми за управљање отпадом, усклађени са европском Директи-
вом о депонијама, као и са каснијом Оквирном директивом о отпаду. 
Они предвиђају превенцију, минимизацију, поновну употребу отпада, 
рециклажу и еколошки одрживо одлагање отпада, односно преоријен-
тацију са депонија на друге видове његовог уклањања.

Ирска велики значај поклања очувању станишта и врста. Усвојила 
је Бонску конвенцију о заштити миграторних врста дивљих животиња, 
Бернску конвенцију о заштити европских дивљих врста и природних 
станишта и Конвенцију о биолошкој разноврсности. Кључна европска 
документа у тој области јесу Директива о птицама и Директива о ста-
ништима, која је значајно изменила праксу заштите станишта и врста у 
Ирској. Земљиште је такође веома битно, мада у оквиру ЕУ не постоји 
јединствен документ за његову заштиту. 

Европска унија је остварила велики утицај и у области заштите ква-
литета воде у Ирској, првенствено путем Оквирне директиве о водама, 
а затим и бројним другим документима који се тичу градских отпадних 
вода, загађења воде нитратима, заштите рибљег фонда и сл. Ирска је по-
казала посвећеност овом циљу, имајући у виду да јој прете дефицити 
воде у великим градовима и нарушења морских екосистема.

Следећа област заштите јесте ваздух. Квалитету ваздуха у Ирској 
погодују мањак великих градова и тешке индустрије и јаки ветрови са 
Атлантика, али претњу представља развој транспорта и, последично, 
азотних оксида. То значи да овде примену налазе иста документа као 
и у области климатских промена, која регулишу емисије гасова. Поред 
строге примене њихових одредби, акценат је на проналажењу креатив-
них решења, иновирању технологије, изградњи тунела и обилазница 
(барем када је реч о загађењу ваздуха у градовима).

Можемо закључити да је Европска унија значајна покретачка сила у 
процесу развоја политике заштите животне средине. Без директног под-
стицаја ЕУ, Ирска би и даље позајмљивала британске одредбе и, мада би 
и даље била члан међународних споразума, не би овако брзо достигла 
стандарде других развијених земаља. Свакако − са утицајем ЕУ или без 
тог утицаја − мора да уложи веће напоре да се избори са проблемима 
отпада и загађења воде, као и са структурама које врше притисак на др-
жаву изнутра и стварају проблеме на пољу имплементације важних до-
кумената (Cahill, 2010).

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СРБИЈЕ У 
ПРОЦЕСУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Процес евроинтеграција се показао као успешан модел очувања мира 
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и стабилности на простору Европе − удруживањем у овакву организа-
цију европске земље добијају стабилну основу за дискусије о важним 
светским питањима, као и прилику за заједнички наступ на светској 
сцени. Интеграција земаља Западног Балкана, укључујући и Србију, 
одвија се кроз процес стабилизације и придруживања. Србија је тај про-
цес започела још 2000. године у оквиру Савезне Републике Југославије, 
и до данас је прешла дугачак пут. Тренутно се налази у фази преговора 
о 35 поглавља правних тековина Европске уније, која скупа обухватају 
око 17.000 правних аката. Двадесет и седмо поглавље се односи управо 
на заштиту животне средине и климатске промене. 

У процесу усвајања европских правних тековина кључне су три ак-
тивности:

•  транспозиција – усвајање или промена националних прописа како 
би се релевантне одредбе европских правних аката уклопиле у на-
ционални правни поредак;

•  спровођење (имплементација) – обезбеђење институција, инфра-
структуре, буџетских средстава и кадрова неопходних за практич-
но остваривање прописа;

•  примена – обезбеђење неопходног надзора, прописивање и изри-
цање казни, односно доношење појединачних правних аката како 
би се обезбедило пуно поштовање законодавства ЕУ (Атељевић, 
Сретић, Митровић и Плавшић, 2011).

Дакле, као предуслов за приступање Европској унији, садржина ди-
ректива и уредби мора бити унета у правни поредак Србије. Највећи 
помак на том путу, када је реч о Поглављу 27, Србија је учинила доно-
шењем тзв. „Зелених пакета закона“ 2004. године, па 2009. године, и они 
представљају основу за надградњу националног законодавства у области 
заштите животне средине. Европска комисија једном годишње саставља 
извештај о успешности транспозиције и напретку Србије на овом плану.

Темељ усаглашавања наше политике заштите животне средине са ев-
ропском јесте Закон о заштити животне средине, донет 2004. године.2 
Он почива на низу принципа, попут принципа превенције, предострож-
ности, интеграције, одрживог развоја, очувања природних вредности, 
одговорности загађивача и принципа „загађивач плаћа“, принципа ин-
формисања јавности и тако даље. Неки од ових спадају у основне посту-
лате европске еколошке политике, док други нису изричито прописани 
европским законодавством, али очигледно осликавају европске идеале. 

2  Закон је доживео пет измена; од којих је последња била 2016. године. 
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Закон о заштити животне средине (у даљем тексту: ЗЗЖС) предвиђа 
доношење Националне стратегије одрживог коришћења природних ре-
сурса и добара, а она је усклађена са Тематском стратегијом о одрживом 
коришћењу природних ресурса и осталим тематским документима ЕУ. 
Такође одговара одредбама документа Европа 2020, који се односи на 
обезбеђење одрживог раста и услова за смањење губитака услед неодр-
живог коришћења природних ресурса. 

Даље, ЗЗЖС предвиђа и доношење докумената који би одговарали 
одредбама ЕМАS шеме и Архуске конвенције, о чему ће бити речи кас-
није; као и примену одређених економских инструмента, што је једна од 
важних полуга европске политике заштите животне средине. Један од 
примера је Зелени фонд за заштиту животне средине3 (Јанковић, 2016).

Два важна документа која су проистекла из европског законодав-
ства односе се на процену утицаја одређених активности и пројеката 
на животну средину. Процена утицаја на животну средину важан је 
процедурални инструмент Европске уније, креиран са фоскулом „Боље 
спречити него лечити“ на уму и заснован на принципима превенције 
и предострожности. Уоквирен је Директивом о процени утицаја неких 
приватних и јавних пројеката на животну средину (EIA директива) из 
1985. године, а у наше законодавство је ступио доношењем Закона о 
процени утицаја на животну средину 2004.

Директива о стратешкој процени утицаја на животну средину (SEA) 
донета је 2001. године и односи се на планове и програме за које постоји 
висок ниво вероватноће да ће знатно утицати на животну средину. Наи-
ме, њен циљ је да креаторима планова и програма који могу бити штетни 
по окружење скрене пажњу на еколошки аспект њихових активности још 
у фази њихове припреме и усвајања. Централно место у SEA заузимају 
Еколошки извештаји пројекта, односно Извештаји о стратешкој проце-
ни, код нас. Они садрже свеобухватан приказ могућих утицаја пројека-
та на животну средину, са увидом у негативне утицаје које би требало 
спречити пре реализације. Ова директива је код нас оличена у Закону о 
стратешкој процени утицаја на животну средину из 2004. године.

Европска унија се деведесетих година посветила и реглементацији 
индустријских загађења како би очувала квалитет воде, ваздуха и 
земљишта својих чланица. Адекватна директива је донета 1996. годи-
не, да би 2008. постала препознатљива као Директива о интегрисаној 
превенцији и контроли загађења (IPPC). Она је прописивала стандар-
де емисија које су чланице биле дужне да унесу у своја законодавства, 

3  Претходна верзија овог фонда јесте Фонд за заштиту животне средине, укинут 2012.
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укључујући и заштитне мере. Године 2010. замењује је Директива о ин-
дустријским емисијама (IED) која обухвата већи број индустријских ак-
тивности, и која акценат ставља на превенцију при извору загађења. Ср-
бија 2005. године доноси Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађења и он налаже издавање интегрисаних дозвола индустријама и 
постројењима за обављање делатности.

Када је реч о међународним уговорима и конвенцијама, чланице ЕУ 
се према њима односе двојако: самосталним наступом и кроз Европску 
унију као својеврстан међународни ентитет. Архуска конвенција је та-
кав случај – потписале су је и одређене чланице и сама ЕУ, која је донела 
и низ директива за имплементацију идеја конвенције: Директиву о при-
ступу јавности информацијама из области животне средине и Дирек-
тиву о учешћу јавности у усвајању планова и програма који могу има-
ти утицај на животну средину. Србија је усвојила Закон о потврђивању 
Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу 
одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (ра-
тификована Архуска конвенција) 2009. године и Стратегију за примену 
Архуске конвенције (коју прати Акциони план), а важно је рећи и да 
Устав Републике Србије гарантује право на здраву животну средину и 
благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању.

С обзиром на све већу свест људи о потреби очувања животне сре-
дине, широм света се у њену заштиту стављају и институти кривичног 
права. Европска унија је у ту сврху донела Директиву о еколошкој одго-
ворности, а Србија је неке њене одредбе транспоновала у Закон о зашти-
ти животне средине. Нажалост, још увек не постоји посебан закон који 
регулише ово питање. Друга директива је Директива о кривичноправ-
ној заштити животне средине, што је код нас регулисано Кривичним 
закоником (кривична дела против животне средине) (Јанковић, 2016).

Правни основ за преузимање стандарда квалитета животне средине 
из директива ЕУ успостављен је доношењем другог Зеленог пакета за-
кона 2009. године. У Закон о заштити ваздуха укључене су одредбе Ди-
рективе о чистијем ваздуху за Европу (CAFÉ) и IPPC директиве. Закон о 
водама је домаће оличење одредби Оквирне директиве о водама, Дирек-
тиве о води за пиће и Директиве о третману комуналних отпадних вода.

Европска унија још увек не поседује јединствен инструмент за зашти-
ту квалитета земљишта, али то чини кроз процену утицаја на животну 
средину, стратешку процену утицаја на животну средину и интегрисане 
дозволе; а Србија у оквиру Закона о интегрисаном спречавању и кон-
троли загађивања животне средине. Директива о птицама и Директива 
о стаништима транспоноване су у Закон о заштити природе, а Србија 
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учествује и у програму Натура 2000, којим српска еколошки значајна 
подручја бивају уврштена у заједничко европско наслеђе. Управљање 
отпадом је регулисано Законом о управљању отпадом, Законом о амба-
лажи и амбалажном отпаду и Стратегијом управљања отпадом за пери-
од 2010−2019. (Атељевић и сар., 2011).

Као што је речено, Србија је превазишла многе препреке на путу ев-
роинтеграција. Међутим, ту њима није крај. Напротив – што је једна 
земља ближе приступању ЕУ, то су препреке веће и озбиљније. Можемо 
рећи да су европски прописи „покретна мета“ (Атељевић и сар., 2011: 
59) − постојеће политике и инструменти се стално иновирају и смењују 
их нове, ефикасније, јефтиније, скупље, захтевније. Србија мора да иде 
у корак са тим иновацијама, да промовише европске идеале и да више 
него икада ради на „озелењавању“, почевши од законодавства као осно-
ве сваког модерног демократског друштва.
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Summary
Th is paper contains an analysis of the ways certain European countries 

create their environmental policies, which, in turn, compose a unique, Euro-
pean environmental policy. Although the term europeanization indicates a 
one-way course of impact − that is not the case in practice. Th e europeaniza-
tion process takes place in multiple directions at the same time, and it is more 
complex than we can imagine. Th e European environmental policy is shaped 
by a combination of many diff erent instruments and mechanisms, created by 
individual states in response to their respective ecological problems. Th ere-
fore, we can sort European states into two groups: policy makers and policy 
takers. I have chosen Th e Netherlands to represent the group of policy makers 
and Ireland, to represent policy makers. And last, I’ll present the situation 
Serbia is currently in, as well as the steps that await us in joining the EU and 
improving the protection of our environment.

Key words: europeanization, environmental policy, environment, European 
Union
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ИНКРИМИНАЦИЈЕ 
ИЗ ЧЛАНА 209 И ЧЛАНА 210

ЗАКОНА О ВОДАМА 

Сажетак: У чланку аутор разматра два кривична дела из Закона о 
водама. Реч је о кривичним делима неовлашћеног пуњења и коришћења 
акумулације из члана 209 и оштећења при експлоатацији речних нано-
са из члана 210 овог закона. Према томе, ради се о инкриминацијама 
из споредног кривичног законодавства, којима у литератури није по-
свећено довољно пажње. Аутор је, најпре, размотрио питање објекта 
кривичноправне заштите ових кривичних дела, а потом је појединачно 
анализирао њихова обележја.  

Кључне речи: Закон о водама, кривична дела, неовлашћено пуњење 
и коришћење акумулације, оштећење при експлоатацији речних наноса
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УВОД

Поред инкриминација садржаних у тзв. основном кривичном зако-
нодавству, тј. Кривичном законику (КЗ), кривично право Србије чине 
још и кривична дела садржана у тзв. споредном законодавству. У пи-
тању су закони који регулишу одговарајуће области друштвеног жи-
вота, али који у својим казненим одредбама прописују и одговарајућа 
кривична дела, којима је циљ да тој области пруже и кривичноправну 
заштиту. Један од таквих закона је и Закон о водама (ЗВ) који прописује 
два кривична дела: неовлашћено пуњење и коришћење акумулације (члан 
209) и оштећење при експлоатацији речних наноса (члан 210).

Кривичним делима из споредног законодавства долази до прошири-
вања поља кривичноправне реакције. С друге стране, овим инкрими-
нацијама се спочитава да су формулисана на нижем степену квалитета 
у односу на кривична дела из основног законодавства, посматрано но-
мотехнички, те се указује и на проблем њихове усаглашености са мате-
ријом општег дела кривичног права. Али и поред тога, у домаћој лите-
ратури се овим кривичним делима не посвећује довољно пажње, тако да 
многа од њих нису адекватно теоријски анализирана. То нас је и потакло 
да у овом раду анализирамо кривична дела из ЗВ.  

ПИТАЊЕ ОБЈЕКТА ЗАШТИТЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 
ИЗ ЧЛ. 209 И 210 ЗВ

ЗВ уређује правни статус вода, интегрално управљање водама, 
управљање водним објектима и водним земљиштем, изворe и начин фи-
нансирања водне делатности, надзор над његовим спровођењем, као и 
друга питања значајна за управљање водама (члан 1 ЗВ). Према Закону 
о заштити животне средине вода представља једну од природних вред-
ности, а оне пак чине конститутивни елемент појма животне средине 
(члан 3, став 1, тач. 1 и 3 ЗЗЖС). ЗВ у својим интерпретативним одред-
бама (члан 3) говори и о „загађењу воде“, „циљевима заштите животне 
средине“. Штавише, проблематици заштите воде од загађења посвећено је 
више одредаба ЗВ, као што су одредбе о: интегралном управљању водама 
(члан 24), а чије је једно од начела и начело одрживог развоја (члан 25); 
планским документима за управљање водама (члан 29, став 1, тачка 4, што 
је конкретизовано низом других одредаба, као, на пример, чланом 33); 
водној делатности (члан 43). Од нарочитог значаја су одредбе од чл. 92 
до члана 104 тог закона које регулишу питања заштите воде од загађења. 
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Наведено може указивати на то да кривична дела из ЗВ спадају у област 
еколошких деликата, тј. кривичних дела против животне средине.

Међутим, ако се анализирају одредбе чл. 209 и 210 ЗВ (о чему ће бити 
речи у наредном излагању), може се уочити њихова блискост са кривич-
ним делима против опште сигурности људи и имовине. Стиче се утисак 
да су управо кривична дела против опште сигурности људи и имовине 
била узор за формулисање инкриминација из ЗВ. Наиме, већ на „први 
поглед“ може се приметити номотехничка сличност потоњих кривичних 
дела са кривичним делима против опште сигурности људи и имовине.

Поред реченог, не би требало бити спорно ни то да се овим инкрими-
нацијама штити и здравље људи (код дела из члана 209 експлицитно се 
наводи и здравље људи као нападни објект). Међутим, све ово не треба 
да збуњује. Наиме, ове три групе кривичних дела (против животне сре-
дине, против опште сигурности људи и имовине и против здравља људи) 
веома су блиске. Њихови објекти заштите се међусобно преплићу. Код 
нас су све до доношења садаважећег КЗ кривична дела против здравља 
људи и кривична дела против животне средине била регулисана у истој 
глави, а у теорији се наводило (и наводи) да се та добра штите и кри-
вичним делима против опште сигурности људи и имовине (о томе: Ћо-
ровић, 2009: 37−39). С тим у вези треба напоменути да једно кривично 
дело може имати више објеката заштите, али се на основу процене пре-
тежности добра које се њоме штити инкриминацији даје одговарајуће 
место у законодавству. 

КРИВИЧНО ДЕЛО НЕОВЛАШЋЕНОГ ПУЊЕЊА 
И КОРИШЋЕЊА АКУМУЛАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 209 ЗВ

Предметна инкриминација гласи:

„Ко без водне дозволе врши пуњење акумулације или користи воде 
из акумулације и тиме изазове опасност по живот или здравље 
људи или имовину, казниће се за кривично дело затвором од шест 
месеци до пет година“.

Радња извршења је постављена алтернативно, као: 1) вршење пуњења 
акумулације и 2) коришћење воде из акумулације (Stojanović i dr., 2017: 
228). У оба случаја то се чини противправно, тј. без водне дозволе. Гла-
голи „врши“ и „користи“ дати су у трајном облику, тако да ће постојати 
само једно дело, а не стицај уколико је учинилац вишеструко предузео 
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неку од алтернативно прописаних радњи. Трајне глаголе треба тумачи-
ти на основу члана 112, став 30 КЗ.

Према члану 122, став 1 ЗВ водном дозволом се утврђују начин, услови 
и обим коришћења вода, начин, услови и обим испуштања отпадних вода, 
складиштење и испуштање хазардних и других супстанци које могу зага-
дити воду, као и услови за друге радове којима се утиче на водни режим. 
Водну дозволу издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће над-
лежно за издавање водних услова (члан 122, став 3 ЗВ). Чланом 118 ЗВ 
установљена је надлежност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, затим органа аутономне покрајине, органа локалне само-
управе и јавног водопривредног предузећа за издавање водних услова, па 
тиме и водних дозвола. Водна дозвола се издаје на одређено време, најду-
же за период од 15 година (члан 118, став 5 ЗВ). С тим у вези под форму-
лацију „... без водне дозволе...“, која се користи у инкриминацији, може се 
подвести и ситуација када је истекло важење водне дозволе, уколико су 
остварена остала обележја предметног кривичног дела.

Објект радње (граматички) јесу акумулације. ЗВ не одређује њен 
појам, али се она може „дефинисати као велика количина воде која се 
слила на једно место. Акумулација може бити природна и вештачка. 
Може имати брану, али то није услов за њено постојање“ (Stojanović i 
dr., 2017: 229).

Последица се састоји у изазивању опасности по живот или здравље 
људи или имовину. Оваква последица је карактеристична за кривична 
дела против опште сигурности људи и имовине, пре свега за изазивање 
опште опасности из члана 278 КЗ. Ради се о конкретној опасности по 
заштићена добра (нападни објект), а то су живот, здравље и имовина. То 
значи да је потребно да наступи непосредна, реална и блиска могућност 
да дође до повреде живота, здравља и имовине. 

Поред тога, мора се радити о општој опасности по наведена добра. 
То значи да се опасност односи на живот и здравље: „индивидуално не-
одређених лица (или неограниченог круга лица); појединог али инди-
видуално неодређеног лица; индивидуално одређеног већег броја (или 
неограниченог круга) лица“ (Ћоровић, 2009: 25). Када је реч о имовини, 
ЗВ не тражи да се ради о имовини већег обима, као што то чини КЗ код 
кривичних дела против опште сигурности људи и имовине. С обзиром 
на то да се код овог дела и у односу на имовину захтева општа опасност, 
угрожавање се у том смислу односи на: индивидуално неодређене ствари 
и већи број (масу) индивидуално одређених ствари (Ћоровић, 2009: 25). 
Код изазивања опште опасности може бити упитно да ли долази у обзир 
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„једна индивидуално неодређена ствар“, јер је спорно да ли се једна таква 
ствар може подвести под формулацију имовине „већег обима“ (Ћоровић, 
2009: 25−26). Међутим, код дела из члана 209 ЗВ имовина која може бити 
угрожена радњом кривичног дела није квантификована, тако да не треба 
искључити могућност да се изазивање опасности по имовину може тица-
ти и „једне индивидуално неодређене ствари“. Када појашњавамо појам 
„имовине“ путем израза „ствар(и)“, у обзир долазе како непокретне, тако 
и покретне ствари. Иначе, није неопходно утврђивати вредност имовине 
која се доводи у опасност (Stojanović i dr., 2017: 229).   

Кривично дело може бити извршено само са умишљајем. 
Извршилац може бити било које лице. То би, у складу са чланом 2 

Закона о одговорности правних лица за кривична дела, могло бити и 
правно лице.

Прописана је казна затвора од шест месеци до пет година. Поку-
шај је кажњив према општој одредби из члана 30, став 1 КЗ. У одредби 
члана 209 ЗВ оперише се са формулацијом „... казниће се за кривично 
дело...“. Имајући у виду да је у глави ЗВ посвећеној казненим одредбама 
направљена дистинкција између појединих кажњивих дела, тј. посебно 
су насловљени одељци посвећени кривичним делима, привредним пре-
ступима и прекршајима, наглашавање у одредби члана 209 ЗВ да се ради 
о кривичном делу јесте сувишно.

Ово кривично дело не може бити у стицају са кривичним делом из-
азивања опшпте опасности, тј. стицај је привидан. У ретким радовима 
који су писани о овој инкриминацији наводи се да је стицај привидан 
по основу специјалитета (Stojanović i dr., 2017: 229). У том контексту, 
изазивање опште опасности се сматра општим, а неовлашћено пуњење 
и коришћење акумулације посебним кривичним делом, тако да ће у слу-
чају када су остварена оба ова кривична дела постојати само потоње, по 
принципу lex specialis, derogat legi generali (Stojanović i dr., 2017: 229). У 
теорији кривичног права није споран општи карактер изазивања опште 
опасности (Kraus, 1986: 567; Чејовић, Миладиновић, 1997: 337; Јовановић 
и др., 2000: 427; Лазаревић, 2006: 707−708; Стојановић, Перић, 2009: 222; 
Делић, 2014: 123). Отуда се истиче да кривичног дела изазивања опште 
опасности неће бити уколико је остварено неко друго кривично дело 
против опште сигурности људи и имовине. Међутим, један део теоре-
тичара истиче да из општости овог кривичног дела произилази „његов 
супсидијаритет“ (Kraus, 1986: 567), односно да је основна карактеристи-
ка кривичног дела изазивања опште опасности његова „супсидијарност, 
тј. постојаће само ако се не стичу услови за неко друго из ове главе. У 
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целини посматрано, изазивање опште опасности има све особине де-
ликта запреке (le délit – obstacle) код кога репресија долази из превентив-
них разлога“ (Стојановић, Перић, 2009: 222). Ако би се прихватило ово 
схватање (које још заступају Јовановић и др., 2000: 427), онда би однос 
између кривичног дела изазивања опште опасности и кривичног дела 
неовлашћеног пуњења и коришћења акумулације био базиран на прин-
ципу супсидијаритета, lex primaria derogat legi subsidiariae. То би можда 
могло имати и одређене практичне реперкусије. Наиме, у ситуацији када 
би неко лице без водне дозволе пуњењем или коришћењем акумулације 
нехатно изазвало прописану последицу, онда се не би могло радити о 
делу из члана 209 ЗВ, јер није прописана кажњивост и за нехат, али би 
се, услед супсидијарне примене члана 278 КЗ (пошто „није остварено 
неко друго дело“), тј. општег карактера његове радње и идентичности 
последица ових кривичних дела, могло радити о нехатном облику из-
азивања опште опасности. Кривично дело изазивања опште опасности 
може постојати и уколико је учинилац који поседује водну дозволу вр-
шењем пуњења или коришћења акумулације изазвао опасност по живот 
или тело људи или имовину већег обима (Stojanović i dr., 2017: 229). ЗВ, 
даље, не регулише ситуацију уколико услед кривичног дела из члана 209 
наступи „тежа последица“, смрт или тешка телесна повреда. У том слу-
чају постојаће стицај овог кривичног дела са кривичним делом нехатно 
лишење живота или нехатне телесне повреде.

У одредби члана 211, став 1, тачка 11а ЗВ прописано је као привредни 
преступ, за који одговара правно лице или одговорно лице у правном 
лицу, вршење неке радње без важеће водне дозволе или супротно изда-
тој водној дозволи. До доношења Закона о изменама и допунама ЗВ из 
2016. године, ова радња је представљала прекршај. У питању је делат-
носни деликт, тј. у његовом бићу није предвиђена последица, већ се као 
привредни преступ квалификује свака радња која се врши без важеће 
водне дозволе, односно радња која је супротна тој дозволи. Зато се и сам 
чин пуњења или коришћења акумулације без водне дозволе може пред-
стављати наведени привредни преступ. 
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КРИВИЧНО ДЕЛО ОШТЕЋЕЊА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ 
РЕЧНИХ НАНОСА ИЗ ЧЛАНА 210 ЗВ

Предметна инкриминација гласи:

„Ко експлоатацијом речног наноса из корита водотока оштети 
корито, обале и регулационе објекте, казниће се за кривично дело за-
твором од шест месеци до пет година или новчаном казном.

За кривично дело из става 1 овог члана учиниоцу ће се поред пропи-
сане казне одузети и предмет извршења кривичног дела“.

Радња извршења се састоји од експлоатације речног наноса из корита 
водотока. До доношења Закона о изменама и допунама ЗВ из 2016. годи-
не постојао је посебан одељак овог закона који је носио назив „Експло-
атација речних наноса“ (чл. 89–91). Наведеним изменама и допунама ЗВ 
овом одељку је промењен назив у „Вађење речних наноса“. У образло-
жењу Нацрта закона о изменама и допунама ЗВ наведено је да је до тер-
минолошке промене у називу и садржини овог одељака дошло „због по-
требе да се изврши усаглашавање са изменама извршеним у претходним 
члановима Закона о водама“. Међутим, очигледно је да до пуног усагла-
шавања није дошло, с обзиром на то да се у члану 210 ЗВ, како у наслову 
тако и у садржини инкриминације, задржао израз „експлоатација“. Зато 
би у духу последњих измена ЗВ било исправније да кривично дело из 
члана 210 ЗВ носи назив „Оштећење при вађењу речних наноса“, као и 
да његова радња буде формулисана као „Ко вађењем речног наноса...“. 
Зато се, имајући у виду казано, може закључити да експлоатација реч-
ног наноса као радња извршења овог кривичног дела представља радњу 
вађења реченог наноса.

За постојање ове инкриминације није од значаја да ли је експлоата-
цијом/вађењем речног наноса остварена каква корист, тј. дело ће постоја-
ти и уколико корист уопште није остварена (Stojanović i dr., 2017: 229). 

Према одредби члана 3, став 1, тачка 53 ЗВ речни наноси су трајни или 
привремени наноси река и бујица (песак, шљунак и слично), који се нала-
зе на водном земљишту. Под водним земљиштем се пак у смислу члана 8, 
став 1 ЗВ сматра земљиште на коме стално или повремено има воде, због 
чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки од-
носи који се одражавају на акватични и приобални екосистем. 

Радња извршења се предузима на кориту водотока. Према члану 3, 
став 1, тачка 16 ЗВ водоток представља корито текуће воде заједно са 
обалама и водом која њиме стално или повремено тече и може бити 
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природни (река, бујица, поток) и вештачки (канал, просек, измештено 
корито). ЗВ разликује корито за велику воду и корито за малу воду (члан 
3, став 1, тач. 39 и 40). Корито за велику воду јесте корито и простор који 
плави велика вода повратног периода једном у 100 година, док је кори-
то за малу воду удубљење кроз које теку мале и средње воде водотока, 
односно удубљење које је стално покривено водама природних језера и 
других површинских вода.

Последица се састоји у оштећењу корита, обале и регулационог 
објекта. Законско одређење појма корита већ је изнето у претходном из-
лагању. Под обалом се сматра појас земљишта (ширине до 10 м), који 
се налази непосредно уз корито водотока, језера, акумулација и других 
површинских вода (члан 3, став 1, тачка 42 ЗВ). Регулациони објекти су 
обалоутврде, преграде, прагови, напери и други објекти у речном ко-
риту, намењени његовој стабилизацији и побољшању режима течења 
(члан 15 ЗВ). Иако у набрајању објеката радње овог кривичног дела за-
конодавац користи саставни везник „и“, довољно је да је дошло до по-
следице (оштећења) само на једном од њих (Stojanović i dr., 2017: 230).

Кривично дело се може извршити само са умишљајем.
Учинилац може бити било које лице, укључујући и правно лице. 
Прописана је алтернативно казна затвора од шест месеци до пет го-

дина и новчана казна. И у одредби члана 210 ЗВ користи се сувишна 
формулација „... казниће се за кривично дело...“, тако да у погледу ње 
важи констатација изнета код претходног кривичног дела. Уколико се 
суд определи за новчану казну, неће је моћи одмерити према посебним 
распонима броја дневних износа предвиђених у члану 49 КЗ, односно у 
посебним распонима одређених (фиксних) износа прописаних у члану 
50 КЗ, с обзиром на то да су ови распони везани за износ казне затвора 
до три године. Зато суду стоји на располагању, у случају да се определи 
за новчану казну, да је одмери у оквиру општег распона броја дневних 
износа, односно општег распона одређених износа. 

У ставу 2 овог члана прописано је обавезно изрицање мере безбедно-
сти одузимања предмета. Наиме, КЗ је у члану 87, став 3 прописао да се 
законом може одредити обавезно одузимање предмета, па је та могућ-
ност искоришћена код ове инкримнације.

Кривично дело из члана 210 ЗВ не може бити у стицају са кривичним 
делом оштећења брана, насипа или водопривредних објеката из члана 282 
КЗ. Стицај је привидан по основу супсидијаритета, тј. потоње кривично 
дело је супсидијарно у односу на кривично дело оштећења при експлоа-
тацији речних наноса из члана 210 ЗВ, које пак има примарни карактер.
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Из свега напред наведеног сматрамо да инкриминације из члана 209 
и 210 ЗВ нису неопходне. Адекватна кривичноправна заштита водном 
режиму могла би се пружити постојећим кривичним делима против 
опште сигурности људи и имовине, а по потреби могла би се извршити 
корекција појединих кривичних дела из ове главе (пре свега оштећење 
брана, насипа и водопривредних објеката) да би се, евентуално, инкри-
минисале неке ситуација које се не би могле подвести под постојећу ре-
гулативу ових кривичних дела. 
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Summary
In the article, the author discuss two criminal off ences from the Law on Wa-

ter. Th ese are the off ences of unlawful infl owing and using of the accumulation 
from Article 209 and damage during exploitation of river sediment from Article 
210 of this Law. Th use, these incriminations are of secondary criminal legisla-
tion, which  does not receive enough acclaim in legal literature. Th e author fi rst 
dealt with the issue of the object of the criminal law protection of these criminal 
off ences, and lather particularly analyzed their features.

Key words: the Law on Water, criminal off ences, Unlawful infl owing and 
using of the accumulation, Damage during exploitation of river sediment
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ПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ ПРЕКРШАЈНЕ КРИВИЦЕ

Сажетак: Аутор у раду сагледава разлике у појму „кривица“ у кри-
вичном и прекршајном праву и залаже се за коришћење термина пре-
кршајна кривица, као нужног услова за постојање субјективне прекр-
шајне одговорности. О постојању прекршајне кривице изјашњава се 
прекршајни суд на основу утврђеног чињеничног стања. С тим у вези, 
обавеза суда је да утврди одлучне чињенице и тиме доведе у везу дело, 
као спољашњу манифестацију законом предвиђеног чињеничног стања 
у којем су садржана правна обележја прекршаја и прекршајну кривицу, 
односно субјективни однос окривљеног према делу. Указујући на поједи-
не специфичности утврђивања прекршајне кривице, аутор истиче да 
су случајеви одговорности за радње другог посебно проблематични са 
аспекта субјективне прекршајне одговорности. Предмет разматрања 
су разлози за доношење ослобађајуће пресуде услед непостојања прекр-
шајне кривице, али и спорне ситуације у примени заштитне мере оба-
везног психијатријског лечења које нису регулисане процесним одредбама 
Закона о прекршајима. На крају, али не мање важно, аутор указује на 
процесне модалитете прекршајне кривице значајне за поступање дру-
гостепеног суда. 

Кључне речи: прекршајна кривица, прекршајна одговорност, одго-
ворност за радње другог, ослобађајућа пресуда, другостепени прекршајни 
поступак и прекршајна кривица
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА О ПРЕКРШАЈНОЈ КРИВИЦИ 
И ОДГОВОРНОСТИ

На питање под којим условима се у праву одговара могуће је дати два 
одговара: ако је прекршилац диспозиције крив (субјективна одговор-
ност, одговорност за виност) или ако постоји узрочна веза између радње 
и штетне последице, без обзира на кривицу (објективна одговорност, од-
говорност за последицу) (Чавошки, Васић, 2011: 237). Кривица је један 
од најважнијих института казненог права. У кривичном праву, кривица 
представља један од четири обавезна елемента у општем појму кривичног 
дела, јер да би нека радња била кривично дело, неопходно је да се она може 
учиниоцу приписати у кривицу (Стојановић, 2016: 94). Питање кривице и 
дела су логички и кривичноправно директно повезани јер, с обзиром на 
објективно-субјективни појам кривичног дела, без кривице одређено дело 
не може ни да се сматра кривичним делом (Шкулић, 2011: 1039). 

Међутим, у прекршајном праву, кривица има другачију конотацију. 
У законској дефиницији прекршаја2 истичу се следећа основна консти-
тутивна обележја: људска радња (дело), противправност, одређеност 
дела у закону или другом пропису и прописаност прекршајне санкције. 
Сва четири обележја су битна, па недостатак неког од њих у конкрет-
ном случају чини да се такво дело не може сматрати прекршајем (Мрвић 
Петровић, 2014: 12). Објективно одређивање појма прекршаја за после-
дицу има издвајање два основна појма прекршајног права: прекршај и 
прекршајна одговорност.

Одговорност за прекршај подразумева подобност субјекта прекршаја 
да се према њему примени прекршајна санкција (Пихлер, 2000: 58). Она 
представља скуп услова потребних за примену прекршајних санкција пре-
ма учиниоцу прекршаја или према правном лицу, а ради се о скупу објек-
тивних и субјективних услова потребних за кажњивост прекршаја (Стоја-
новић, 2012: 35). У прекршајном праву термин „одговорност“ је шири у 
односу на термин „кривица“ јер прекршајна одговорност обухвата и кри-
вицу, с обзиром на то да субјект прекршаја мора имати одговарајућа зако-
ном прописана психичка својства и психички однос према својој радњи, 
што значи да мора бити урачунљив и „крив“ за извршени прекршај, док 
код правног лица, које је фикција, то се не може утврдити јер је то, по пра-
вилу, одговорност неког физичког лица у правном лицу (Шушњара, 2014: 
263). Дакле, појам кривица се мора различито посматрати у прекршајном 
поступку, у којем представља основ за постојање прекршајне одговорно-

2   Одредба члана 2 Закона о прекршајима − ЗОП (Службени гласник Републике Србије, бр. 65/13 и 
13/16) предвиђа да је прекршај противправно дело које је законом или другим прописом надлежног 
органа одређено као прекршај и за које је прописана прекршајна санкција.
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сти, као ширег појма, у односу на кривични поступак, у којем је утврђи-
вање кривице неопходно за постојање кривичног дела.3 С тим у вези, у 
доктрини кривичнопроцесног права истиче се да се термин „кривично 
дело“ који се помиње у Законику о кривичном поступку, у ситуацији када 
кривични поступак још није правноснажно окончан одлуком којом је ут-
врђена кривица, мора третирати као одређени правно-технички појам, 
чијом се употребом не прејудицира постојање кривице окривљеног про-
тив кога се води кривични поступак, а исто важи и за малолетника према 
којем се води кривични поступак (Шкулић, 2017: 49).  

Субјекти прекршајне одговорности могу се начелно поделити у две 
основне категорије: физичка лица (у која спадају и предузетници, од-
говорно лице у правном лицу, државном органу, органу територијалне 
аутономије или органу јединице локалне самоуправе или страном прав-
ном лицу), одговарају по основу прекршајне кривице, док правна лица 
(домаће и страно правно лице) одговарају по принципу објективне од-
говорности. Карактеристика прекршаја као противправних дела огледа 
се у универзализацији прекршајне одговорности јер сви правни субјек-
ти у друштву могу прекршајно одговарати, под законом предвиђеним 
условима4 и дуализму субјективне и објективне одговорности. 

КРАТАК ОСВРТ НА ЕЛЕМЕНТЕ ПРЕКРШАЈНЕ КРИВИЦЕ

Централни појам субјективне прекршајне одговорности јесте прекр-
шајна кривица; она представља „мост“ који спаја објективни појам пре-
кршаја, као противправног дела објективизованог у реалности, и прекр-
шајну одговорност, као неопходног услова примене прекршајне санкције. 
Да би учинилац прекршаја могао бити кажњен за то дело, он мора да има 
одређени психички однос према делу као свом остварењу, а ако таквог 
односа нема, онда нема ни његове одговорности, па ни кажњивости (Јо-
вашевић, 2012: 84). Одредба члана 18 став 1 ЗОП прописује да физичко 
лице одговара за прекршај који му се може приписати у кривицу зато што 
је било урачунљиво и учинило прекршај са умишљајем или из нехата, а 

3  Зато смо мишљења да је због разграничења овог појма у наведеним гранама казненог права у 
прекршајном праву целисходније користити термин „прекршајна кривица“. Овим термином се 
имплицира специфичност кривице у прекршајном праву у којем прекршајна одговорност може 
постојати и без прекршајне кривице, у случајевима објективне прекршајне одговорности правног лица.

4  Одредба члана 71 ЗОП предвиђа да се према малолетнику који у време када је учинио прекршај 
није навршио четрнаест година (дете) не може водити прекршајни поступак. Одредба члана 28 
став 1 ЗОП прописује да престанком постојања правног лица у току прекршајног поступка престаје 
његова одговорност за прекршај, осим у случају постојања правног следбеника, када за прекршај 
одговара правни следбеник.
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било је свесно или је било дужно и могло бити свесно да је такав посту-
пак забрањен. Из законске дефиниције произилази да појам прекршајне 
кривице садржи три конститутивна елемента: урачунљивост, умишљај 
или нехат и свест о противправности. Ова три елемента условљавају је-
дан други и изостанак било којег од њих искључује постојање прекршај-
не кривице, а самим тим и прекршајне одговорности.

а) Урачунљивост је психичко стање учиниоца које има своју биолош-
ку и психолошку садржину: биолошка садржина се изражава у стању 
душевног здравља, а психолошка у способности схватања и способно-
сти управљања поступцима (Лазаревић, 2006: 69). У прекршајном пра-
ву, као и у кривичном, урачунљивост се претпоставља и само у случају 
да се појави сумња у ову чињеницу суд се упушта у истраживање овог 
питања.5 Законодавац неурачунљивост утврђује по биолошко-психо-
лошком методу. Душевне болести чине како она психичка оштећења 
која почивају на каквом утврдивом органском узроку (тзв. егзогене 
психозе, нпр. парализа, повреда или атрофија мозга), тако и она код 
којих разлог душевног поремећаја још увек није научно разјашњен, 
али се може претпоставити да постоји (тзв. ендогене психозе, нпр. ши-
зофренија) (Вуковић, 2015: 46). Привремене душевне поремећености 
представљају привремена поремећена стања душевно здравих људи (не 
треба их мешати са привременим душевним обољењима) која могу на-
стати услед различитих узрока, она нису трајна и после извесног вре-
мена престају (Ђорђевић, 2015: 61). У овом случају се ради о одређеним 
афективним стањима или поремећеним стањима свести који могу бити 
изазвани нпр. употребом алкохола или дрога, или бити последица фи-
зичког премора, болести и томе слично. Под заосталим душевним раз-
војем подразумевају се поремећаји логичке интелигенције, без обзира 
на изражен степен немогућности сагледавања реалности. Степенује се 
на лаку, средњу и тешку, а сходно томе и категорије душевно заосталих 
лица (дебили, идиоти, имбецили). 

Психолошки елементи неурачунљивости јесу немогућност схватања 
свог дела или немогућност управљања својим поступцима, услед неког од 
наведених узрока. Ови услови су алтернативно прописани: интелектуал-
ни елеменат се манифестује у одсуству перцепције својих радњи у време-
ну и простору, док се вољни елеменат изражава у немогућности владања 
собом и својим понашањем. У прекршајном праву од значаја је институт 
аctiones liberae in causa. Наиме, одредба члана 19 став 4 ЗОП предвиђа да 

5  По законској дефиницији, неурачунљив је учинилац који није могао да схвати значај свог поступка 
или није могао да управља својим поступцима услед душевне болести, привремене душевне 
поремећености, заосталог душевног развоја или друге теже душевне поремећености (члан 19 став 
2 ЗОП)
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се не сматра неурачунљивим учинилац прекршаја који употребом алко-
хола или на други начин доведе себе у стање у коме није могао схватити 
значај свог поступка или није могао управљати својим поступцима ако 
је у време кад се доводио у такво стање био свестан или је био дужан и 
могао бити свестан да у таквом стању може учинити прекршај.

Законодавац је прописао да битно смањена урачунљивост пред-
ставља основ за блаже кажњавање. Стање неурачунљивости или смање-
не урачунљивости цени суд, на основу ставова медицинске науке, које 
на захтев суда достављају у форми налаза и мишљења судски вештаци 
или комисије вештака медицинске струке (Вуковић, 2015: 52).

б) Свест о противправности као елеменат прекршајне кривице у 
прекршајно законодавство уведен је Законом о прекршајима из 2013. 
године. Раније законско решење предвиђало је само урачунљивост и 
умишљај или нехат као елементе кривице. При предузимању радње пре-
кршаја, свест о противправности се манифестује кроз свест да је преду-
зети поступак забрањен, односно постојању дужности и могућности да 
се буде свестан да је такав поступак забрањен. Док су урачунљивост и 
умишљај (односно нехат) психолошки аспекти кривице, дотле је свест 
о противправности прекршаја елемент искључиво нормативне природе 
(Мрвић Петровић, 2014: 27). Овај елеменат прекршајне кривице мани-
фестује се у два модалитета која се разликују у односу на перцепцију 
учиниоца о забрањености поступка. С једне стране, код учиниоца може 
постојати јасна свест о томе да је његов поступак забрањен, што под-
разумева знање о кршењу правне норме. С друге стране, свест о про-
тивправности се манифестује и кроз претпоставку да је учинилац био 
дужан и могао да буде свестан забрањености поступка. Овај елеменат 
прекршајне кривице представља обориву претпоставку, а основ за ње-
гово искључење јесте институт правне заблуде.

в) У теорији се као заједнички, виши појам за умишљај или нехат често 
користи израз „виност“. Виност се појављује као елеменат кривице, поред 
урачунљивости и свести о забрањености дела, и исцрпљује се кроз своја 
два облика: умишљај и нехат (Ђорђевић, 2015: 63). Спољашња манифеста-
ција прекршајног дела, уколико није праћена унутрашњим односом учи-
ниоца према делу, не може засновати прекршајну одговорност субјеката 
који одговарају по принципу субјективне одговорности. Тај однос је не-
опходан услов за релевантност радње са аспекта одговорности (Јеличић, 
2017: I−5). Код виности се појављују два елемента − свест и воља, и кроз 
њих се исцрпљују појавне манифестације умишљаја или нехата.6  

6  Умишљај и нехат се појављују у више одредби ЗОП. На пример, код подстрекавања и помагања, 
продуженог прекршаја, ослобођења од казне итд. За више види: Димитријевић, 2017: 352,353.
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За разлику од кривичног права, где је правило постојање умишљаја, 
одредба члана 20 став 1 ЗОП прописује да је за постојање одговорности 
довољан нехат учиниоца ако прописом о прекршају није одређено да ће 
се казнити само ако је прекршај учињен са умишљајем.7 Код прекршаја, 
улога кривице се јавља у друкчијој, блажој форми него код кривичног 
дела, јер је за прекршај довољно утврдити нехат (Делибашић, 2012: 69). 
Због тога у прекршајној пракси нема исти практични значај проблем 
разликовања евентуалног умишљаја и свесног нехата, на начин како се 
то поставља у теорији кривичног права, где се у том случају користи тзв. 
Франкова формула (Митровић, 2014: 70). Наиме, за разлику од кривич-
ног права, где се за нехат одговара само ако је то изричито прописано, у 
прекршајном праву је ситуација обрнута: за прекршајну одговорност је 
довољан и нехат. Нехатно вршење прекршаја у пракси далеко је чешће. 
Одсуство пажљивог, савесног и одговорног понашања које доводи до 
чињења прекршаја може бити манифестовано у различитим распонима. 
Код свесног нехата, који има исти интелектуални супстрат као и евенту-
ални умишљај, изостаје вољни елеменат јер учинилац олако држи да за-
брањена последица неће наступити или да ће је моћи спречити. Карак-
теристика несвесног нехата је одсуство свесног и вољног елемента при 
остваривању прекршаја. Међутим, овакав пропуст на страни учиниоца 
није оправдан. Он је био дужан и могао је да предвиди могуће наступање 
последице, према датим околностима и својим личним својствима.

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕКРШАЈНЕ КРИВИЦЕ 
У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ

Да би учинилац прекршаја прекршајно одговарао, у току поступка је не-
опходно утврдити постојање прекршајне кривице. Урачунљивост би се мог-
ла окарактерисати као „општа подобност“ или предуслов кривице, а свест 
о противправности као објективизациони елеменат виности, тј. умишљаја 
или нехата. Адекватан психички апарат учиниоца прекршаја (урачунљи-
вост) омогућава да предузимањем радње чињења или нечињења испољи 

7  Члан 20 став 2 и 3 ЗОП регулише нехатно и умишљајно извршење прекршаја: Прекршај је учињен 
из нехата кад је учинилац био свестан да услед његовог чињења или нечињења може наступити 
забрањена последица, али је олако држао да је може спречити или да она неће наступити (свесни 
нехат), или кад није био свестан могућности наступања забрањене последице, иако је према 
околностима и према својим личним својствима био дужан и могао бити свестан те могућности 
(несвесни нехат). Прекршај је учињен са умишљајем кад је учинилац био свестан свог дела и 
хтео његово извршење (директан умишљај) или кад је био свестан да услед његовог чињења или 
нечињења може наступити забрањена последица и пристао је на њено наступање (евентуални 
умишљај).
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субјективни однос према прекршају манифестован постојањем умишљаја 
или нехата и при томе перципира (или је био дужан и могао да перципира) 
противправност свог понашања. Део кривице, и то онај који се односи на 
умишљај или нехат, мора се утврђивати у сваком конкретном случају (Бајо-
вић, 2013: 187). Степеновање се може вршити у оквиру појединих облика 
кривице, у зависности од интензитета свести и воље код умишљаја, однос-
но степена непажње код нехата, од значаја могу бити и компулзивна сила и 
претња, док је код урачунљивости и свести о противправности могућност 
за степеновање кривице нешто мања (Делић, 2009: 39). 

Предузете радње које прате извршење прекршаја представљају мани-
фестацију свести и воље окривљеног, што се објективизује у постојању 
и интензитету умишљаја или нехата. За утврђивање одговорности, по-
требно је сагледати објективне и субјективне елементе конкретног слу-
чаја. То одговара подели чињеница на спољашње и унутрашње. С тим у 
вези, радња извршења, предмет радње, средство, начин извршења, по-
следица, лично својство, лични однос или лични статус извршиоца, као 
и место и време извршења прекршаја − представљају спољашње чиње-
нице материјалноправног карактера, док умишљај, нехат, намера и по-
буда спадају у унутрашње чињенице.

Утврђивање елемената прекршајне кривице представља предмет 
доказног поступка путем утврђивања правно релевантних − одлучних 
чињеница, на основу којих суд доноси правни закључак о постојању 
прекршајне кривице, тј. свих њених компонентни (решава правно пи-
тање). У вези с наведеним, јасно се намеће закључак да чињенице на 
основу којих суд утврђује постојање умишљаја или нехата, односно 
урачунљивости (или њеним модалитетима) и свести о противправно-
сти, јесу одлучне чињенице које су предмет доказивања у прекршајном 
поступку. Оне морају бити утврђене у сваком конкретном случају јер 
су претпоставке одговорности окривљеног који одговара по принципу 
субјективне одговорности. 

Терет доказивања обележја прекршаја и прекршајне одговорности 
јесте на подносиоцу захтева за покретање прекршајног поступка.8 То 
значи да је подносилац захтева дужан да докаже постојање елемената 
прекршајне кривице код окривљеног као услова за прекршајну одговор-
ност. Ово доказивање се пре свега односи на постојање умишљаја или 
нехата, јер се урачунљивост и свест о противправности претпостављају. 
Међутим, уколико се појави сумња у постојање ових елемената прекр-
шајне кривице, подносилац захтева је дужан да своје процесне активно-
сти усмери ка доказивању постојања урачунљивости и свести о проти-
вправности код окривљеног.
8  Члан 89 став 2 Закона о прекршајима.
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Треба указати да се у одређеним процесним ситуацијама утврђивање 
прекршајне кривице показује као врло захтевно. Пре свега, у случају до-
ношења одлуке без саслушања окривљеног. Одредба члана 93 став 3 ЗОП 
предвиђа да ако уредно позвани окривљени не дође и не оправда изо-
станак или у одређеном року не да писану одбрану, а његово саслушање 
није нужно за утврђивање чињеница које су од важности за доношење 
законите одлуке, одлука се може донети и без саслушања окривљеног. У 
примени овог института, нужно је одредити степен виности, али само 
изузетно то може бити умишљај, с обзиром на природу прекршаја, поу-
зданост доказа (записник о извршеној контроли потписан без примед-
би, јасан исказ сведока и сл.), као и специфичне околности под којима 
је прекршај учињен (Димитријевић, 2017: 356). Такође, када окривље-
ни достави писану одбрану9 у којој се не наводе чињенице из којих се 
може извести закључак о облику виности, суд мора да на посредан на-
чин, ценећи све околности конкретног случаја, утврди да ли је прекршај 
учињен из нехата или са умишљајем. У оба наведена случаја, уколико 
постоји чињенични дефицит у погледу ових одлучних чињеница, сма-
трамо да би се морало применити правило in dubio pro reo,10 јер се ради о 
чињеничном питању, па би суд морао узети да из утврђених чињеница 
произилази да је прекршај извршен из нехата.11 

ОДГОВОРНОСТ ЗА РАДЊЕ ДРУГОГ 
И ПРЕКРШАЈНА КРИВИЦА 

Посебно проблематични случајеви у којима се јавља проблем утврђи-
вања прекршајне кривице јесу ситуације тзв. одговорности за радње 
другог. Примера ради, поједини саобраћајни прекршаји предвиђају од-
говорност одговорног лица у правном лицу или предузетника за радње 
које предузме друго лице (возач који управља возилом у власништву 
правног лица или предузетника).

9  Одредба члана 200 став 1 ЗОП предвиђа да се окривљени саслушава по правилу усмено, док су 
одредбом члана 203 ЗОП прописани услови под којима окривљени може дати писану одбрану − ако суд 
нађе да непосредно усмено саслушање није потребно с обзиром на значај прекршаја и податке којима 
располаже, може у позиву поучити окривљеног да своју одбрану да у писаној форми. У таквом случају 
окривљени може своју одбрану дати у писаној форми или се лично јавити да усмено буде саслушан.

10  Применом члана 99 ЗОП који предвиђа сходну примену Законика о кривичном поступку − ЗКП 
(Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014) 
могао би се применити члан 16 став 5 ЗКП који гласи: Сумњу у погледу чињеница од којих зависи 
вођење кривичног поступка, постојање обележја кривичног дела или примена неке друге одредбе 
кривичног закона, суд ће у пресуди, или решењу које одговара пресуди, решити у корист окривљеног.

11  Наравно, примена наведених института није обавезна, па суд увек може саслушати окривљеног и 
утврдити све елементе прекршајне кривице.
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У сваком конкретном случају, суд је дужан да утврди постојање ви-
ности код одговорног лица или предузетника. Постојање виности прет-
поставља „везу“ између извршеног противправног понашања од стра-
не другог лица и одговарајућег субјективног односа окривљеног према 
радњи другог. Уколико те везе нема и суд утврди да окривљени није знао 
или није могао знати за радњу другог лица, нити утицати на њега да не 
крши прописе, да је предузео све радње које његово понашање опре-
дељују као савесно, неопходно је донети ослобађајућу пресуду.12 Иденти-
чан проблем постоји и код одговорности физичког лица за радње које 
предузме друго лице. На пример, када је окривљеном стављено на терет 
да је омогућио да се његовим возилом користи јавно паркиралиште, а да 
при томе није плаћен паркинг. Као и у претходном примеру, постојање 
само објективних обележја прекршаја не може засновати прекршајну 
одговорност окривљеног. Неопходно је утврдити постојање субјектив-
них чињеница, свести и воље, у односу на радњу другог лица. Овде се 
јавља више спорних питања: у чему се састоји виност окривљеног, да ли 
је окривљени знао, или је био дужан и могао да зна да је друго лице њего-
вим возилом извршило прекршај, те да ли је објективно био у могућно-
сти да зна наведену чињеницу или да утиче на друго лице да не изврши 
прекршај.13 У сваком случају, а следствено изнетом примеру, одговор-
ност окривљеног се мора засновати на постојању виности, а ту чиње-
ницу је подносилац захтева дужан да докаже. У супротном, постојала 

12  У образложењу пресуде Прекршајног суда у Шапцу Пр. 15626/16 од 30. августа 2017. године, између 
осталог, наведено је: „Суд је мишљења да окривљени предузетник, у време извршења прекршаја који 
му је стављен на терет, ни на који начин није могао да зна да возач који је управљао скупом теретних 
возила у његовом власништву није предузео потребне радње како би возилом управљао у законски 
дозвољеном периоду. У смислу наведеног, окривљени предузетник није могао да утиче на возача који 
је управљао возилом, јер објективно то није био у могућности да учини, с обзиром на то да критичне 
прилике није био у контакту са возачем, па окривљени предузетник није знао, нити је на било који 
начин могао знати да је возач прекорачио непрекидно време управљања возилом за 45 минута“.

13  У пресуди Прекршајног суда у Шапцу Пр. 999/16 од 01. септембра 2017. године, којом је окривљени 
ослобођен од одговорности, наведено је: „Чињеница да је сведок Б. М. возилом окривљеног 
користио јавно паркиралиште не имплицира да је тиме окривљени омогућио да се његовим 
возилом изврши прекршај. Ово из разлога што одредба члана 58 Устава Републике Србије 
прописује да се јемчи мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу 
закона. Чињеница да сведок користи возило окривљеног мора се посматрати пре свега кроз 
објективизацију Уставом загарантованог права на имовину и њено располагање, јер окривљени 
има право да своје возило даје на коришћење било ком лицу. Даље, суд подсећа на чињеницу да је 
сведок Б. М. истакао да окривљеног није обавестио о издатом налогу за плаћање доплатне карте, јер 
га ни он није затекао, те да окривљени није ни знао да је налог издат. Из наведеног недвосмислено 
произилази да окривљени није знао да је његовим возилом критичне прилике коришћено јавно 
паркиралиште, а да није плаћена накнада за његово коришћење, односно да је издат налог за 
плаћање доплатне карте... Самим тим, окривљени није омогућио да се његовим возилом изврши 
прекршај, јер на његовој страни не постоји субјективни однос према прекршају за који се терети, 
односно према радњи другог лица које је користило јавно паркиралиште његовим возилом, без 
плаћања прописане накнаде. Како субјективни однос према прекршају мора бити манифестован 
кроз постојање умишљаја или нехата, а што у конкретном случају није остварено, јасно је да не 
постоји битан елеменат кривице окривљеног“.
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би објективна одговорност физичког лица. С тим у вези, не могу се као 
оправдани прихватити поједини ставови судске праксе. У одлуци Пре-
кршајног апелационог суда, одељења у Новом Саду Прж. 15358/17 од 01. 
августа 2017. године, наведено је: „Овај суд није уважио жалбени навод 
окривљеног да у време чињења прекршаја он није био власник предмет-
ног путничког возила, а ни у поседу истог. Наиме, одлучна чињеница за 
постојање његове одговорности јесте та да је путничко моторно возило 
на дан 26. 08. 2015. године било уписано у јединствени регистар возила на 
име окривљеног, те стога није нужно утврђивати да ли је он био или не у 
поседу тог возила у време чињења прекршаја“. У одлуци истог суда Прж. 
бр. 14880/17 од 20. јула 2017. године констатује се „да је чињеница да је 
окривљени био власник возила у време извршења прекршаја одлучујућа 
за постојање његове одговорности, а не чињеница да ли је или не неко 
друго физичко лице у време чињења прекршаја располагало возилом, 
односно то возило користило и паркирало на јавном паркиралишту“. 
Наведена схватања превиђају да објективно испољавање чињеничних 
елемената прекршаја, без субјективног односа окривљеног према делу, 
не може засновати прекршајну кривицу, па самим тим ни прекршајну 
одговорност.14 Као закључак се намеће да је за постојање субјективног 
односа према прекршају, у случајевима одговорности за радње другог 
лица, нужно довести у везу следеће параметре: радњу извршења прекр-
шаја као објективно испољавање прекршаја у стварности и адекватан 
унутрашњи, психички однос окривљеног према предузетој радњи дру-
гог лица. Супротно поступање би водило објективној одговорности. 

У доктрини се истиче да одредба члана 72 став 1 ЗОП, по којој се 
родитељ не кажњава за прекршај пропуштања дужног надзора над дете-
том, већ се кажњава као да је прекршај сам учинио, представља заправо 
објективну прекршајну одговорност. Указује се и да члан 72 став 2 ЗОП 
дозвољава могућност да се законом може прописати да ће за прекршај 
који је учинио малолетник одговарати и родитељи, усвојитељ, стара-
тељ, односно хранитељ малолетника старог од навршених четрнаест до 
навршених осамнаест година, ако је учињени прекршај последица про-
пуштања дужног надзора над малолетником, а били су у могућности да 
такав надзор врше. На овај начин се нарушава начело субјективне одго-
ворности за прекршај (Ристивојевић, Милић, 2016: 160, 161).

14  У супротном, прекршајно би могао одговарати и власник возила којем је возило украдено, па 
истим возилом коришћено јавно паркиралиште, а да при томе није плаћен паркинг. Јасно је да у 
овом случају не постоји субјективни однос власника возила према делу јер се не може говорити о 
томе да је омогућио да се његовим возилом изврши прекршај, па самим тим нема ни прекршајне 
одговорности.   
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НЕПОСТОЈАЊЕ ПРЕКРШАЈНЕ КРИВИЦЕ

У случају када суд утврди да на страни окривљеног не постоји прекр-
шајна кривица, донеће ослобађајућу пресуду на основу члана 250 став 1 
тачка 2 ЗОП. 

Ослобађајућа пресуда се по овом основу може донети услед постојања 
неког од следећих алтернативних разлога: 1) окривљени је био неура-
чунљив, а нису испуњени услови за изрицање заштитне мере обавезно 
психијатријско лечење; 2) на страни окривљеног не постоји субјективни 
однос према извршеном прекршају испољен кроз умишљај или нехат,15 
где спада и неотклоњива стварна заблуда; 3) код окривљеног не постоји 
свест о противправности услед неотклоњиве правне заблуде.

У одређеним ситуацијама може бити спорно поступање прекршајног 
суда кад утврди постојање неурачунљивости код окривљеног. У кри-
вичном поступку, када јавни тужилац пропусти да на главном претресу 
измени оптужницу у предлог за изрицање мере неурачунљивом учини-
оцу, суд доноси ослобађајућу пресуду, јер у радњама учиниоца недостаје 
кривица као елеменат кривичног дела и тада нема услова за примену 
мере безбедности ни уколико након ослобађајуће пресуде тужилац под-
несе предлог за изрицање мере безбедности неурачунљивом учиниоцу, 
јер је суд везан правноснажном пресудом и не може се два пута води-
ти кривични поступак против истог окривљеног за исто кривично дело 
(Тинтор, 2017: 103, 104). У прекршајном поступку није предвиђен по-
себан поступак за изрицање заштитне мере обавезног психијатријског 
лечења, који постоји у кривичном поступку. Одредба члана 53 ЗОП 
прописује да се заштитне мере изричу уз казну, опомену или васпитну 
меру, а изузетно и самостално уколико је таква могућност предвиђена. 
С тим у вези, треба истаћи да је обавезно психијатријско лечење, које 
је прописано одредбом члана 60 ЗОП, једина мера која се самостално 
може изрећи неурачунљивом учиниоцу прекршаја, а битно смањеном 
урачуниоцу се може изрећи ако му је изречена новчана казна, казна рада 
у јавном интересу, опомена или је ослобођен од казне. 

Уколико суд утврди постојање неурачунљивости код окривљеног, 
али процени да нема услова за изрицање заштитне мере,16 донеће осло-
бађајућу пресуду. Међутим, поставља се питање да ли суд може само-

15  Наведени пример вршења прекршаја украденим возилом јесте школски пример да код власника 
возила не постоји субјективни однос према прекршају јер нема умишљаја или нехата на његовој 
страни.

16  Није довољно да суд утврди постојање неурачунљивости, већ и постојање озбиљне опасности да ће 
учинилац поновити прекршај, и да процени да је ради отклањања те опасности потребно његово 
психијатријско лечење (члан 60 став 1 ЗОП).
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стално да изрекне ову меру или је неопходан предлог подносиоца захте-
ва за покретање прекршајног поступка, по узору на кривични поступак, 
где се посебан поступак може водити само на предлог јавног тужиоца.17

Мишљења смо да би се у овом случају, с обзиром на то да се ради о 
правној празнини у закону, морале сходно применити одредбе ЗКП, што 
омогућава члан 99 ЗОП, те да би прекршајни суд, уколико подносилац 
захтева не испољи процесну иницијативу у смислу давања предлога за 
изрицање заштитне мере, морао донети ослобађајућу пресуду. Ова пре-
кршајна санкција је слична мери безбедности обавезног психијатријског 
чувања и лечења у здравственој установи, за коју је предвиђен посебан 
кривични поступак, који пружа окривљеном одређене процесне гаран-
ције, као што су обавезна одбрана, која би морала бити обезбеђена и у 
прекршајном поступку. 

У случају када суд утврди да на страни окривљеног не постоји субјек-
тивни однос према прекршају манифестован у постојању умишљаја 
или нехата, донеће ослобађајућу пресуду. Када постоји сумња у погле-
ду постојања одлучних чињеница које се односе на виност, суд је, сход-
но применом одредбе члана 99 ЗОП и члана 16 став 5 ЗКП, дужан да 
примени начело in dubio pro reo, тј. да сматра да ова одлучна чињеница 
није утврђена. Међутим, у пракси има другачијих схватања. У пресуди 
Прекршајног апелационог суда, одељења у Новом Саду Прж. 13786/17 
од 22. августа 2017. године, којом је преиначена првостепена пресуда и 
окривљени ослобођен одговорности на основу члана 250 став 1 тачка 3 
ЗОП, наведено је „да када код одговорног лица није доказана виност ни 
у виду несвесног нехата као најблажег облика виности, чиме није дока-
зана ни одговорност правног лица, тада није доказано да су окривље-
ни учинили прекршај из члана 294 став 1 тачка 1 и у вези са ставом 2 
Царинског закона“. Слажемо се са ставовима доктрине да овакво резо-
новање није оправдано, јер „ако није доказано да оптужени није имао 
умишљај, мора се сматрати да умишљај није постојао, а ако не постоји 
умишљај, тада нема ни кривице, па ни кривичног дела“ (Шкулић, 2011: 
1020). Преведено на домен прекршајног права, када код окривљеног 
није утврђено постојање виности, то искључује постојање прекршајне 
кривице, што значи да постоје околности које искључују прекршајну 
одговорност, а не да није доказано да је окривљени извршио прекршај, 
па ослобађајућу пресуду треба донети на основу члана 250 став 1 тачка 
2 ЗОП. Неотклоњива стварна заблуда18 представља основ за искључење 

17  Овај поступак је регулисан одредбама чланова 522–532 ЗКП. 
18  Стварна заблуда је неотклоњива ако учинилац није био дужан и није могао да избегне заблуду у 

погледу неке стварне околности која представља обележје прекршаја или у погледу неке стварне 
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виности, а односи се на погрешну перцепцију чињеница у стварности. 
Кривица је у случају неотклоњиве стварне заблуде искључена због тога 
што је за умишљај (и свесни нехат) потребно да код учиниоца постоји 
свест о свим обележјима прекршаја који чини, а код несвесног нехата 
могућност и дужност да такву свест има, док онај ко је у неотклоњивој 
стварној заблуди нити има такву свест, нити је могао и био дужан да је 
има (Ђорђевић, 2015: 67). У образложењу пресуде се морају навести раз-
лози за утврђене чињенице које представљају материјализоване закон-
ске услове за постојање стварне заблуде и пружити одговор на питање 
како је суд дошао до закључка да је код окривљеног постојала стварна 
заблуда (Јеличић, 2016: 245).

Неотклоњива правна заблуда19 основ је за искључење прекршајне 
кривице услед недостатка свести о противправности дела. И у ранијој 
доктрини се истицало да народне масе нису добро упознате са законима 
и да има случајева код којих се народна свест разилази са законом. Сем 
тога, има случајева код којих учинилац може оправдано тврдити да због 
нарочитих прилика не само није знао већ и није могао знати или правил-
но схватити закон који је повредио (на пример, ако је учинилац странац 
који је тек дошао и у чијој земљи извршена радња није кажњива) (Чу-
бински, 1930: 68, 69). Да ли су постојали оправдани разлози због којих 
учинилац није знао да је његово дело забрањено представља фактичко 
питање које се цени у сваком конкретном случају, при чему се узимају у 
обзир све објективне и субјективне околности (како оне везане за пре-
кршај, тако и оне везане за учиниоца) (Кокољ, 2007: 47). Аргументација 
закључка о постојању неотклоњиве правне заблуде заснива се на оцени 
изведених доказа, којима су утврђене одлучне објективне и субјектив-
не чињенице, које представљају чињеничне претпоставке прописаних 
законских услова за примену овог института. Суд мора образложити 
на основу којих доказа је утврдио да код окривљеног постоји погрешна 
представа у погледу непостојања дела, или постојања основа који ис-
кључују противправност, односно постојање оправданих разлога због 
којих је окривљени поступао у правној заблуди (Јеличић, 2016: 246, 247).

околности која би, да је заиста постојала, чинила поступак учиниоца дозвољеним (чл. 21 ЗОП).
19  Одредба члана 22 став 2 ЗОП предвиђа да је правна заблуда неотклоњива ако учинилац није био 

дужан и није могао да зна да је такав поступак забрањен.
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ОСНОВНЕ НАПОМЕНЕ О ПРЕКРШАЈНОЈ КРИВИЦИ 
И ОВЛАШЋЕЊИМА ДРУГОСТЕПЕНОГ СУДА

Иако би детаљно разматрање граница испитивања првостепене пре-
кршајне пресуде у погледу прекршајне кривице, од стране другостепе-
ног суда, далеко превазилазило оквире овог рада, мишљења смо да о 
овом питању треба дати основне напомене. Прекршајна кривица је из 
више разлога значајна за другостепени прекршајни суд.

Пре свега, прекршајна кривица мора бити утврђена у сваком кон-
кретном случају јер се ради о одлучној чињеници нужној за постојање 
прекршајне одговорности. Уколико елементи прекршајне кривице нису 
утврђени, постоји непотпуно утврђено чињенично стање (на пример, 
нису утврђене одлучне чињенице које се односе на постојање умишљаја 
или нехата), а уколико су погрешно утврђени, ради се о погрешно ут-
врђеном чињеничном стању (примера ради, суд је погрешно утврдио да 
је учинилац био урачунљив). Затим, образложење пресуде нужно захте-
ва и давање разлога за прекршајну кривицу окривљеног.20 Образложење 
се односи на утврђене чињенице и сви недостаци у образложењу по-
следица су аномалија разлога (недостатак разлога или неваљаност раз-
лога). Уколико постоје аномалије у образложењу прекршајне кривице,21 
ради се о релативно битној повреди одредаба кривичног поступка (члан 
264 став 2 тачка 3 ЗОП). Погрешна примена материјалног права постоји 
када суд није применио или је погрешно применио одредбе којима се 
одређује да ли има околности које искључују одговорност за прекршај, 
као што су стварна заблуда која искључује виност и правна заблуда која 
искључује свест о противправности. И најзад, питање кривице се може 
појавити као околност код одмеравања казне (олакшавајуће или оте-
жавајуће околности), а погрешно поступање суда у овом случају пред-
стављало би неправилну одлуку о прекршајној санкцији.

20  До изостанка образложења елемената кривице може доћи у случајевима пресуде без образложења 
и усвајања споразума о признању прекршаја. Да примена института пресуде без образложења 
искључује постојање образложења, произилази и из одредбе члана 264 став 2 тачка 3 ЗОП. С друге 
стране, пресуда о усвајању споразума о признању прекршаја представља пресуду са делимичним 
образложењем, јер суд наводи само разлоге на основу којих је усвојио споразум о признању 
прекршаја и не образлаже остале одлуке, па самим тим ни кривицу. 

21  У пресуди Врховног касационог суда Кзз Пр. од 10. маја 2017. године наведено је: „Основано се 
захтевом за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца указује да су побијане пресуде 
донете уз битну повреду одредаба прекршајног поступка из члана 264 став 2 тачка . Закона о 
прекршајима. Ово стога што ни у изреци ни у образложењу првостепене прекршајне пресуде нису 
дати разлози о облику виности окривљеног одговорног лица, а с обзиром на то да је кривица битно 
обележје прекршаја сагласно члану 18 Закона о прекршајима, а што указује на обавезу означавања 
облика виности у изреци или образложењу првостепене одлуке. Првостепени прекршајни суд је, 
пропуштајући да наведе разлоге о облику виности, учинио битну повреду прекршајног поступка 
из члана 264 став 2 тачка 3 Закона о прекршајима, а прекршајни суд одлучујући о жалби није ову 
битну повреду отклонио“.
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Другостепени суд, пре свега, мора јасно да разграничи да ли је у пи-
тању пропуст у утврђивању одлучних чињеница значајних за постојање 
прекршајне кривице или у аномалијама у образложењу. С тим у вези, 
потребно је указати на ставове доктрине у којима се истиче да се недо-
стаци у образложењу односе само на одлучне чињенице које су утврђене 
у поступку и да је погрешно проширивати поље примене ове повреде 
на случајеве у којима суд пропусти утврђивати одлучну чињеницу, коју 
је по закону морао утврдити, или је она вишем суду била неопходна за 
доношење одлуке о поднесеној жалби. Такав пропуст суда се не може 
подвести под повреде поступка, него се једино може радити о непотпу-
но утврђеном чињеничном стању у погледу изостале чињенице и, евен-
туално, о повреди закона, тј. одредбе која суду налаже њено утврђивање 
(Грубиша, 1987: 104). Ако се има у виду да до испитивања чињеничне ос-
новице пресуде може доћи једино ако је изјављена жалба због погреш-
но или непотпуног утврђеног чињеничног стања (под условом да прет-
ходно није утврђено постојање неке битне повреде одредаба поступка), 
супротно поступање, тј. пракса жалбених судова да на основу утврђене 
процесне повреде која се односи на недостатке у образложењу изводе 
закључак о чињеничној исправности побијане пресуде, може се означи-
ти као contra legem, те се у наведеним случајевима другостепени суд не 
сме упуштати у разматрање чињеничних питања (Илић, 2011: 237).

Уколико се на пропусте у утврђивању прекршајне кривице указује 
жалбом, другостепени суд је овлашћен да се креће у оквирима основа, 
дела и правца побијања првостепене пресуде. Као спорно, појављује се 
питање: како другостепени суд може да поступи када уочи да у првосте-
пеној пресуди постоје аномалије везане за елементе прекршајне криви-
це, а на то се не указује жалбом? 

Недостаци у односу на прекршајну кривицу могу се односити на сле-
деће ситуације: 

а) Пропусти у вези са чињеничним стањем (на пример, у току по-
ступка није утврђен облик виности или су погрешно утврђени елемен-
ти прекршајне кривице − констатована урачунљивост иако из налаза 
и мишљења вештака и осталих доказа произилази да је учинилац био 
у стању битно смањене урачунљивости). Другостепени суд нема про-
цесних овлашћења да у овом случају самоиницијативно (без постојања 
жалбе у том правцу) укине првостепену пресуду или да сам утврђује ове 
одлучне чињенице. 

б) Уколико се ради о аномалијама у образложењу (недостатак или не-
ваљаност разлога), другостепени суд не може укинути првостепену пресуду 
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ако се жалбом не указује на ову повреду. Међутим, својим образложењем, 
без обзира да ли је изјављена жалба или није, другостепени суд може да 
исправи овај недостатак у првостепеној пресуди, ако сматра да је она пра-
вилна и законита у осталим сегментима, што се мора у сваком конкретном 
случају утврдити. Напред наведено је у складу са праксом Европског суда 
за људска права из пресуде Гороу против Грчке од 20. марта 2009. године, 
којом је заузет став да жалбени суд може поправити недостатак образло-
жења који је починио нижи суд (Пајчић, Валковић, 2012: 764).

в) Изостанак прекршајне кривице представља околност која искључује 
одговорност за прекршај (члан 265 став 1 тачка 2 ЗОП). С обзиром на то 
да се ради о повреди материјалног права, на коју другостепени суд пази 
по службеној дужности, овде има простора да другостепени суд делује. 
Треба имати у виду да се ова повреда темељи искључиво на утврђеном 
чињеничном стању у побијаној пресуди и да виши суд, реагујући на те 
повреде, правилну примену закона може засновати само на том чиње-
ничном стању. Уколико се за могућност другачије правилне примене за-
кона укаже неопходним утврђивање другачијег чињеничног стања, тада 
је реч о погрешно утврђеном чињеничном стању, које се посредно одра-
зило на примену закона, а не о овој повреди (Грубиша, 1987: 116). Дакле, 
другостепени суд, испитујући по службеној дужности да ли је на штету 
окривљеног повређено материјално право, може преиначити првостепе-
ну пресуду или је укинути у случају предвиђеном у члану 275 став 1 тачка 
3 ЗОП (уколико се ради о ослобађајућој пресуди). Преиначење првостепе-
не пресуде могуће је у свим случајевима у којима другостепени суд оцени 
да постоје основи који искључују прекршајну кривицу.

г) Као околност од значаја за одмеравање казне, прекршајна кривица 
се мора ценити у сваком конкретном случају. Потребно је указати да 
степен одговорности, у смислу одредбе члана 42 став 1 ЗОП, представља 
обавезну околност (олакшавајућу или отежавајућу) код одмеравања каз-
не, односно без ове околности нема ни законите одлуке о казни, поред 
тога што нема ни утврђене прекршајне одговорности (Димитријевић, 
2017: 361). Уколико прекршајној кривици није дат одговарајући значај 
тако што није узета у обзир, односно није правилно оцењена, другосте-
пени суд има могућност да преиначи првостепену пресуду (члан 274 
став 1 тачка 3 и 4 ЗОП). 

Треба указати и да, ако је жалба изјављена у корист окривљеног, а не 
садржи основ за побијање одлуке, другостепени суд по службеној дуж-
ности, поред већ наведених основа, испитује и одлуку о прекршајној 
санкцији (члан 272 став 2 ЗОП). 
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Сматрамо да другостепени суд не би могао да поступа, изузев у на-
веденим ситуацијама, мимо жалбених навода, уколико су странке у од-
ређеном делу задовољне пресудом и у жалби не истичу одређене недо-
статке у вези са прекршајном кривицом. Међутим, значајно је истаћи 
да својим образложењем другостепени суд може отклонити аномалије 
у образложењу првостепене пресуде, без обзира да ли се на то указује 
жалбом. Сматрамо да би другостепени суд оваквим поступком, који, 
истина, представља „додатни труд“, допринео поштовању права на об-
разложену одлуку који представља елеменат права на правично суђење 
предвиђено чланом 6 Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода22 и чланом 32 став 1 Устава Републике Србије.23

ЗАКЉУЧАК

Очигледно је да прекршајна кривица представља суштинско питање 
у првостепеном и другостепеном прекршајном поступку. Овај инсти-
тут је од значаја како у материјалном, тако и у процесном прекршај-
ном праву, па захтева да му се у току поступка посвети посебна пажња. 
Прекршајни судови су дужни да имају у виду да прекршајна кривица 
представља основ субјективне прекршајне одговорности и да у смислу 
наведеног у току поступка на законит начин утврде одлучне чињенице 
од значаја за прекршајну кривицу окривљеног, а сходно томе донесу и 
одговарајућу одлуку и њу образложе.

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ

Бајовић, О. (2013). Кривица и пропусти уочени у поступању првостепених 
судова. Билтен Врховног касационог суда (2), 186−195.

Вуковић, И. (2015). Прекршајно право. Београд: Правни факултет 
Универзитета у Београду.

Грубиша, М. (1987). Кривични поступак Поступак о правним лековима. 
Загреб: Информатор.

Делибашић, Т. (2012). Практична примена Закона о прекршајима, Правна 
схватања казненог права са коментаром. Београд: Службени гласник.

22  Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (Закон о ратификацији 
Европске конвенција за заштиту људских права и основних слобода са додатним протоколима – 
„Службени лист Србије и Црне Горе − Међународни уговори“, бр. 9/03, 5/05 и 7/05 − исправка и 
„Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 12/10 и 10/15). 

23  Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06).



364 Младен Јеличић

Димитријевић, П. (2017). Степен одговорности у прекршајном поступку. 
Билтен Врховног касационог суда (2), 338−365.

Делић, Н. (2009). Нова решења општих института у Кривичном законику 
Србије. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Ђорђевић, Ђ. (2015). Прекршајно право са основама привреднопреступног 
права. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.

Илић, Г. П. (2011). Право на образложену судску одлуку, Crimen (2), 
227−244.

Јеличић, М. (2016). Образложење кривичне пресуде као елеменат права 
на правично суђење, докторска дисертација. Београд: Правни 
факултет Универзитета у Београду.

Јеличић, М. (2017). Виност и терет доказивања у прекршајном поступку. 
У:Зборник радова са саветовања судија прекршајних судова Србије 
I, 1−16.

Јовашевић, Д. (2012). Прекршајно право. Ниш: Свен.
Кокољ, М. (2007). Прекршајно право. Нови Сад: Привредна академија.
Лазаревић, Љ. (2006). Коментар Кривичног законика Републике Србије. 

Београд: Савремена администрација.
Митровић, Љ. (2014). Прекршајно право. Бања Лука: Паневропски 

Универзитет Апеирон.
Мрвић Петровић, Н. (2014). Коментар новог Закона о прекршајима, са 

специјалним прилогом. Београд: Параграф.
Пајчић, М., Валковић Л., (2012). Пресуде Европског суда за људска права 

против Републике Хрватске због повреде права на правично суђење, 
Хрватски љетопис за казнено право и праксу, 19(2), 751−794. 

Пихлер, С. (2000). Прекршајно право. Нови Сад: Graphica Academica.
Ристивојевић, Б., Милић, И. (2016). Одговорност родитеља за прекршаје 

које учине њихови потомци, Анали Правног факултета 
Универзитета у Београду, 64 (1), 154−173. 

Стојановић, З. (2012). Значај појма прекршајне одговорности за прекршајно 
право, Ревија за криминологију и кривично право (1-2) 23−38.

Стојановић, З. (2016). Коментар Кривичног законика. Београд: Службени 
гласник.

Тинтор, Ј. (2017). Бранилац окривљеног као субјекат поступка 
одлучивања о мерама безбедности медицинског карактера. 
У Бејатовић, С., Јовановић, И. (Ур.) (2017). Мере безбедности 
медицинског карактера – правни и медицински аспект (регионална 
законодавства, искуства у примени и мере унапређења). (стр. 
97−108). Београд: Мисија OEBS у Србији.



365Процесни аспекти прекршајне кривице

Чавошки, К., Васић, Р. (2011). Увод у право. Београд: Правни факултет 
Универзитета у Београду.

Чубински, М. П. (1930). Научни и практични коментар Кривичног 
законика Краљевине Југославије од 27. јануара 1929. године. Београд: 
Издавачка књижарница Геце Кона.

Шкулић, М. (2011). Коментар Законика о кривичном поступку. Београд: 
Службени гласник.

Шкулић, М. (2017). Мере безбедности и начело кривице у кривичном 
законодавству Србије. У Бејатовић, С., Јовановић, И. (Ур.) (2017). 
Мере безбедности медицинског карактера – правни и медицински 
аспект (регионална законодавства, искуства у примени и мере 
унапређења). (стр. 33−64). Београд: Мисија OEBS у Србији.

Шушњара, М. (2014). Прекршајна одговорност по Закону о прекршајима. 
Билтен Врховног касационог суда (3), 261−279.

ПРОПИСИ

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода 
(Закон о ратификацији Европске конвенција за заштиту људских 
права и основних слобода са додатним протоколима – „Службени 
лист Србије и Црне Горе − Међународни уговори“, бр. 9/03, 5/05 и 
7/05 − исправка и „Службени гласник РС – Међународни уговори“, 
бр. 12/10 и 10/15).

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06).
Закон о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16).
Законик о кривичном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014).



366 Младен Јеличић

PROCEDURAL ASPECTS 
OF MISDEMEANOR GUILTY 

Mladen Jeličić, Judge
Misdemeanor Court in Šabac

Summary
Th e author examines the diff erences in the term „guilt“ in criminal and 

misdemeanor law and advocates the use of the term misdemeanor guilty as a 
necessary condition for the existence of subjective misdemeanor responsibility. 
A misdemeanor court is pronounced on the existence of a minor off ense on the 
basis of the established factual situation. In this regard, it is the court’s obligation 
to determine the decisive facts and thus link the act, as an external manifestation 
of the law of the foreseen factual situation, which contains the legal features of 
the off ense and misdemeanor guilty, that is, the subjective relationship of the 
defendant towards the act. Indicating to certain specifi cities of the fi nding of 
misdemeanor guilty, the author points out that the cases of responsibility for the 
actions of the other are particularly problematic from the aspect of subjective 
misdemeanor responsibility. Th e subject of the consideration is the reasons for 
the adoption of the acquittal due to the absence of misdemeanor guilty, but 
also the controversial situation in the application of the protective measure 
of compulsory psychiatric treatment that are not regulated by the procedural 
provisions of the Law on Misdemeanors. Last but not least, the author points 
to procedural modalities of misdemeanor guilty that are signifi cant for the 
conduct of the second instance court. 

Key words: misdemeanor guilty, misdemeanor responsibility, responsibility 
for the actions of the other, acquittal, second instance misdemeanor procedure 
and misdemeanor guilty
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КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ТРЖИШТА 
КАПИТАЛА

Сажетак: Аутор се у раду бави кривичноправном заштитом тр-
жишта капитала. Под утицајем аката Европске уније, која је пак 
преузела решења са америчког континента, Србија је у законодавство 
имплементирала три кривична дела којима се штити тржиште капи-
тала. Оно што је занимљиво јесте то да је српски законодавац, као што 
је то случај са још неким законским текстовима у којима су прописана 
кривична дела, инкриминацијама нашао место у споредном кривичном 
законодавству. Стога аутор, након уводних разматрања, образлаже 
кривично дело забране манипулације на тржишту, те коришћење, от-
кривање и препоручивање инсајдерских информација и, на крају, неов-
лашћено пружање инвестиционих услуга. 

Кључне речи: тржиште капитала, манипулације на тржишту, ин-
сајдер, инсајдерске информације, инвестиције
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УВОД 

Одређивање привредног криминалитета је све само није једно-
ставно (Радојичић, 2015: 332−337). Истовремено, број кривичних 
дела из ове области се увећава, при чему се њихови називи и садр-
жина редовно мењају (Арежина и др., 2014). При том, поред промене 
целе главе у Кривичном законику Србије, готово преовлађујући број 
кривичних дела налази се расут у споредном кривичном законодав-
ству (Турањанин, Воштинић и Ђорђевић, 2016). Споредно кривич-
но законодавство је и даље изузетно широко, упркос интенцијама 
ка смањењу његовог обима. Године 2016. у споредном кривичном за-
конодавству било је прописано чак 66 кривичних дела, што свакако 
није занемарљив број. У том мору законских текстова у којима су 
прописана кривична дела, многобројна припадају сфери кривичних 
дела против привреде. Кривично и привредно право испреплетени 
су на више места (Турањанин и Михајловић, 2013), о чему говоре 
и кривична дела која ће бити обрађена у овом раду. Тако, међу на-
веденим законским текстовима првенствено се издвајају Закон о 
привредним друштвима, затим Закон о преузимању акционарских 
друштава, Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју 
грађани остварују у поступку приватизације, Закон о стечају, Закон 
о осигурању, Закон о поступку регистрације у привредне регистре, 
те Закон о приватизацији. Посебно је значајан Закон о тржишту ка-
питала, у ком су прописана три кривична дела, са великим бројем 
специфичности, али и тешкоћама у тумачењу. 

Закон о тржишту капитала донет је 2011. године, и у међувремену 
је два пута мењан, при чему је други пут, 2016. године, у законски 
текст унета потпуно сувишна одредба у виду става 3. Међутим, на 
овом пољу су пре свега од значаја акти Европске уније, и то Директи-
ва 2014/57/ЕУ Европског парламента и Савета Европе од 16. априла 
2014. године и Уредба број 596/2014 о злоупотреби тржишта и кри-
вичним санкцијама за злоупотребу тржишта. Овим актима је исказан 
интерес Европске уније за уједначавањем кривичног законодавства у 
погледу манипулација на тржишту и инсајдерске трговине (Стојано-
вић et al., 2017: 184). Европска унија се повела за схватањима Сје-
дињених Америчких Држава, које су преговарале са другим светским 
државама о забрани инсајдерске трговине (Magnuson, 2017: 555), која 
се развијала између тежњи за широком и ужом одговорношћу, флек-
сибилности и предвидљивости, правичности и ефикасности (Seiferth, 
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2016: 177). Треба пак сматрати да су овим актима гарантовани ми-
нимуми заштите, али и наметнута обавеза државама чланицама да 
пропишу најмање износе кривичних санкција за ова кривична дела 
(Huomo-Kettunen, 2014: 317). Такође, треба имати у виду блискост 
инсајдерске трговине са хаковањем података (Gilinson, 2017). Услед 
многобројних дилема насталих због непрецизности ових аката, али 
и њиховим преводима на националне језике, за ове потребе је неоп-
ходно приказати и решења која су њима прописана. При том, треба 
нагласити да су поједина законодавства, путем који бисмо могли на-
звати и исправним, једноставно одлучила да избаце из свог законо-
давства законске одредбе којима је претходно била регулисана наве-
дена материја (Klepitskil, 2016: 120−121). 

ЗАБРАНА МАНИПУЛАЦИЈЕ НА ТРЖИШТУ 

Чланом 5 Директиве о кривичноправним санкцијама за злоупо-
требу тржишта предвиђено је да манипулација тржиштем обухвата 
следеће активности: (а) извршавање трансакције, давање налога за 
трговину или било који други поступак којим се: 1) дају неистинити 
или обмањујући знакови у погледу понуде, потражње или цене финан-
сијског инструмента или повезаног промптног уговора за робу или 2) 
цена једног или неколико финансијских инструмената или повезаног 
промптног уговора за робу одржава на неуобичајеном или вештачком 
нивоу, осим ако су разлози због којих је лице које је извршило тран-
сакцију или дало налог за трговање легитимни, а та је трансакција или 
налог за трговину у складу са прихваћеном тржишном праксом у до-
тичном месту трговања; (б) извршавање трансакције, давање налога 
за трговање или било која друга активност или поступак који утичу на 
цену једног или неколико финансијских инструмената или повезаног 
промптног уговора за робу у којима се употребљавају фиктивни по-
ступци или било који други облик обмане или преваре; (в) ширење ин-
формација преко медија, укључујући интернет, или било којим другим 
средством, чиме се дају неистинити или обмањујући знакови у погледу 
понуде, потражње или цене финансијског инструмента или повезаног 
промптног уговора за робу или одржава цена једног или неколико фи-
нансијских инструмената или повезаног промптног уговора за робу 
на неуобичајеном или вештачком нивоу када лица која су проширила 
информације стичу, за себе или за другу особу, предност или корист 
од ширења дотичних информација; или (г) прослеђивање неистини-
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тих или обмањујућих информација или давање неистинитих или об-
мањујућих основних података или било који други поступак којим се 
манипулише израчуном референтних вредности.1

Чланом 12 Уредбе још је детаљније уређено шта се подразумева под 
манипулацијом тржиштем. Наиме, манипулисање тржиштем обухвата 
следеће активности: 

1.  ступање у трансакцију, давање налога за трговину или било који дру-
ги поступак који а) даје или вероватно даје лажне или обмањујуће 
сигнале у погледу понуде, потражње или цене финансијског инстру-
мента, повезаног промптног уговора за робу или производа на ли-
цитацији на основу емисионих јединица или б) држи или вероватно 
држи цену једног или неколико финансијских инструмената, пове-
заног промптног уговора за робу или производа на лицитацији на 
основу емпиријских јединица на неуобичајеном или вештачком ни-
воу, осим ако лице које ступа у трансакцију даје налог за трговину 
или предузима било који други поступак којим доказује да је таква 
трансакција, налог или поступак учињен из легитимних разлога, те 
је у складу са прихваћеном тржишном праксом;

2.  ступање у трансакцију, давање налога за трговину или било која 
друга активност или други поступак који утиче или вероватно ути-
че на цену једног или неколико финансијских инструмената, пове-

1  У оригиналу:
1. Member States shall take the necessary measures to ensure that market manipulation as referred to in 
paragraph 2 constitutes a criminal off ence at least in serious cases and when committed intentionally.
2. For the purposes of this Directive, market manipulation shall comprise the following activities:

(a) entering into a transaction, placing an order to trade or any other behaviour which:
(i)  gives false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of, a fi nancial instrument or a related 

spot commodity contract; or
(ii)  secures the price of one or several fi nancial instruments or a related spot commodity contract at an 

abnormal or artifi cial level;
unless the reasons for so doing of the person who entered into the transactions or issued the orders to trade 
are legitimate, and those transactions or orders to trade are in conformity with accepted market practices on 
the trading venue concerned;

(b)  entering into a transaction, placing an order to trade or any other activity or behaviour which aff ects the price 
of one or several fi nancial instruments or a related spot commodity contract, which employs a fi ctitious device 
or any other form of deception or contrivance;

(c)  disseminating information through the media, including the internet, or by any other means, which gives 
false or misleading signals as to the supply of, demand for, or price of a fi nancial instrument, or a related spot 
commodity contract, or secures the price of one or several fi nancial instruments or a related spot commodity 
contract at an abnormal or artifi cial level, where the persons who made the dissemination derive for themselves 
or for another person an advantage or profi t from the dissemination of the information in question; or

(d)  transmitting false or misleading information or providing false or misleading inputs or any other behaviour 
which manipulates the calculation of a benchmark.
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заност промптног уговора за робу или производа на лицитацији на 
основу емисионих јединица у којима се употребљавају фиктивни 
поступци или било који други облик обмане или преваре;

3.  ширење информација путем медија, укључујући и интернет, или 
неким другим начином које дају или би могле давати лажне или 
обмањујуће сигнале у погледу понуде, потражње или цене финан-
сијског инструмента, повезаног промптног уговора за робу или 
производа на лицитацији на основу емисионих јединица, или држе 
или би могле држати цену једног или неколико финансијских ин-
трумената или повезаног промптног уговора за робу или произво-
да на лицитацији на основу емисионих јединица на неуобичајеном 
или вештачком нивоу, укључујући ширење гласина, када је лице 
које је проширило информације знало или требало знати да су оне 
лажне или обмањујуће;

4.  преношење лажних или обмањујућих информација или давање 
лажних или обмањујућих основних података у односу на рефе-
рентну вредност када је лице које је пренело информацију или дало 
основни податак знало или требало да зна да су они лажни или 
обмањујући, или било који други поступак којим се манипулише 
израчуном референтне вредности.

Између осталог, следеће активности се сматрају манипулисањем тр-
жиштем:

1.  активности једног лица или више лица која сарађују како би се 
осигурао владајући положај у вези с понудом или потражњом фи-
нансијског инструмента, повезаног промптног уговора за робу 
или производа на лицитацији на основу емисионих јединица, које 
имају или би могле имати учинак директног или индиректног од-
ређивања куповних или продајних цена, односно стварају или би 
могле да створе неправедне услове трговања;

2.  куповина или продаја финансијских интрумената на почетку или 
пред крај трговинског дана која има или би могла имати учинак об-
мањивања улагатеља који делују на основу објављених цена, укљу-
чујући почетне или крајње цене трговања;

3.  издавање налога за место трговине, укључујући њихово повлачење 
или измену, свим доступним средствима трговања, укључујући 
електронска средства попут алгоритамских и високофреквентних 
стратегија трговања, а које производи један од учинака из става 
1, тачке 1 и 2: а) ометајући или одгађајући функционисање меха-
низма трговања у месту трговања или вероватно тако делујући; б) 
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отежавајући другим лицима да препознају стварне налоге у меха-
низму трговања на месту трговања или вероватно тако делујући, 
укључујући уношење налога који доводе до преоптерећења или де-
стабилизације књиге налога или в) стварајући или вероватно ства-
рајући лажни или обмањујући сигнал о понуди или потражњи за 
финансијским инструментом или његовој цени, а посебно уносећи 
налоге да се покрене или појача неки тренд;

4.  искоришћавање повременог или редовног приступа традицио-
налним или електронским медијима изношењем мишљења о фи-
нансијском инструменту, повезаном промптном уговору за робу 
или производу на лицитацији на основу емисионих јединица (или 
индиректно о његовом издаваоцу), након претходног заузимања 
позиције у том финансијском интрументу, повезаном промптном 
уговору за робу или производу на лицитацији на основу емисионих 
јединица, те последичне користи од утицаја изнесеног мишљења 
на цену тог инструмента, повезаног промптног уговора за робу 
или производа на лицитацији на основу емисионих јединица, а да 
у исто време у јавности није на одговарајући и делотворан начин 
објављен тај сукоб интереса;

5.  куповина или продаја на секундарном тржишту емисионих једи-
ница или повезаних изведеница пре одржавања лицитације у скла-
ду са Уредбом (ЕУ) број 1031/2010 с дејством намештања коначне 
лицитационе цене производа на лицитацији на непримереном или 
вештачком нивоу или обмањивања понудиоца који учествују у 
надметању на лицитацији.

Радња извршења кривичног дела прописана у ЗТК састоји се у преду-
зимању манипулација на тржишту, у циљу остваривања имовинске кори-
сти за себе или другог или наношења штете другим лицима. Пре преласка 
на конкретније одређивање радње извршења, неопходно је одредити 
појам манипулације на тржишту према ЗТК, а он је дат у члановима 2 и 
85. Приликом одређивања значења израза у закону, под манипулацијом 
на тржишту подразумевају се трансакције и налози за трговање којима 
се дају или који ће вероватно пружити неистините или обмањујуће сиг-
нале о понуди, тражњи или цени финансијских инструмената или који-
ма лице, односно лица која делују заједнички одржавају цену једног или 
више финансијских инструмента на нереалном или вештачком нивоу, 
трансакције или налози за трговање у којима се употребљавају фиктивни 
поступци или сваки други облик обмане или преваре, као и ширење ин-
формација путем медија, укључујући и интернет, или другим путем којим 
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се преносе, односно којим би се могле преносити неистините вести или 
вести које могу изазвати заблуду о финансијским инструментима, укљу-
чујући и ширење гласина и неистинитих вести и вести које доводе у за-
блуду, а од стране лица које је знало или је морало знати да су те информа-
ције неистините или да доводе у заблуду (члан 2, тачка 47 ЗТК).

Манипулације на тржишту представљају: 1) трансакције и налоге за 
трговање: (а) којима се дају или који ће вероватно пружити неистините 
или обмањујуће сигнале или информације о понуди, тражњи или цени 
финансијских инструмената или повезаног спот уговора за робу; (б) 
којима лице, односно лица која делују заједнички одржавају цену јед-
ног или више финансијских инструмената или повезаног спот уговора 
за робу на нереалном или вештачком нивоу, осим уколико лице које је 
учествовало у трансакцији или дало налог докаже да за то има основане 
разлоге и да су те трансакције и налози у складу са прихваћеним тржиш-
ним праксама на том тржишту; 2) трансакције или налоге за трговање 
у којима се употребљавају фиктивни поступци или сваки други облик 
обмане или преваре; 3) ширење информација путем медија, укључујући 
и интернет, или било којим другим путем којим се преносе, односно 
којим би се могле преносити неистините вести или вести које могу из-
азвати заблуду о финансијским инструментима, укључујући и ширење 
гласина и неистинитих вести и вести које доводе у заблуду, а од стране 
лица које је знало или је морало знати да су те информације неистините 
или да доводе у заблуду; 4) преношење лажних или обмањујућих инфор-
мација или давање лажних или обмањујућих основних података у од-
носу на референтну вредност када је лице које је пренело информацију 
или дало основни податак знало или требало да зна да су они лажни 
или обмањујући, или било који други поступак којим се манипулише 
израчунавањем референтне вредности. Ширење информација од стра-
не новинара који обављају своју професионалну дужност процењује се 
узимајући у обзир правила која уређују њихову професију, осим уко-
лико та лица не стичу, непосредно или посредно, користи или предно-
сти од ширења тих информација. У радње и поступке који се сматрају 
манипулацијама на тржишту, а произилазе из претходних одредаба, 
нарочито се убрајају следеће: 1) активности једног или више лица која 
делују заједнички како би обезбедила доминантан положај над понудом 
или потражњом финансијског инструмента који за резултат има ди-
ректно или индиректно намештање куповних или продајних цена или 
стварање других непоштених услова трговања; 2) куповина или продаја 
финансијских инструмената на почетку или пред крај трговачког дана, 
која има или би могла имати обмањујући утицај на инвеститоре који 
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доносе одлуке на основу објављених цена, укључујући почетне или цене 
на затварању; 3) искоришћавање повременог или редовног приступа 
традиционалним или електронским медијима изношењем мишљења о 
финансијском инструменту или индиректно о издаваоцу, и то тако што 
је то лице претходно заузело позицију у том финансијском инструменту 
и остваривало корист након утицаја које је изношење мишљења има-
ло на цену тог инструмента, а да истовремено у јавности није објавило 
постојање сукоба интереса на одговарајући и ефикасан начин. Коми-
сија прописује ближе поступке који се могу сматрати злоупотребом тр-
жишта и обавезе Комисије и учесника на тржишту у циљу спречавања и 
откривања њих (члан 85 ЗТК). 

Међутим, Правилником о поступцима који се могу сматрати злоупо-
требом тржишта и обавезе у циљу спречавања и откривања злоупотребе 
тржишта (Службени гласник РС број 31/11) додатно су одређени по-
ступци који се могу сматрати злоупотребом. Приликом процене које ак-
тивности могу да представљају злоупотребу тржишта из члана 85, став 
1, тачка 1 ЗТК, разматраће се следећи индикатори, који сами по себи 
не значе да се у конкретном случају ради о злоупотреби тржишта, нити 
се подразумева супротно ако нека чињеница или догађај није наведен 
овде, већ приликом процене треба узети у обзир специфичне околности 
сваког појединачног случаја: а) у којој мери дати налози за трговање или 
извршене трансакције представљају значајан део дневног обима тран-
сакција релевантним финансијским инструментом регулисаном, однос-
но МТП тржишту, посебно када те активности воде до значајне проме-
не цене финансијског инструмента; б) у којој мери налози за трговање 
које су издала лице са значајном куповном или продајном позицијом у 
финансијском инструменту или трансакције које су та лица извршила 
воде до значајних промена цене финансијског инструмента или изве-
дених финансијских инструмената или односне варијабиле, укључене 
на регулисано, односно МТП тржиште; в) да ли извршене трансакције 
доводе до стварне промене власништва над финансијским инструмен-
том укљученим на уређеном тржишту; г) у којој мери дати налози или 
извршене трансакције обухватају измену позиција у кратком перио-
ду и представљају значајан део дневног обима трговања релевантним 
финансијским инструментом на уређеном тржишту, те да ли би могли 
бити повезани са значајним променама цене финансијског инструмен-
та укљученог на уређено тржиште; д) у којој су мери дати налози или 
извршене трансакције концентрисани у оквиру кратког временског 
раздобља током дневног трговања довели до промене цене која је сле-
дом тога променила смер кретања; ђ) у којој мери дати налози мењају 
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приказ најбољих цена понуде или потражње финансијског инструмента 
укљученог на регулисано, односно МТП тржиште, или приказ дубине 
тржишта која је видљива учесницима на тржишту, а уклоњени су пре 
него што су извршени; е) у којој су мери налози дати или трансакције 
извршене у специфично време (на крају трговања) или око специфич-
ног времена у којем се израчунавају референтне цене (цене затварања) 
и раде друга израчунавања, а оне воде до промене цена које имају утицај 
на референтне цене и израчунавања (члан 2 Правилника). 

У сврху примене члана 85, став 1, тачка 2 ЗТК, приликом процене које 
активности би могле да представљају злоупотребу тржишта размотриће 
се следећи индикатори, који сами по себи не значе да се у конкретном 
случају ради о злоупотреби тржишта, нити се подразумева супротно ако 
нека чињеница или догађај није наведен овде, већ приликом процене тре-
ба узети у обзир специфичне околности сваког појединачног случаја: а) 
претходи ли датим налозима или извршеним трансакцијама или следи 
након њих ширење неистинитих, лажних или обмањујућих информација 
од стране лица која су налоге дали или трансакције извршили или лица 
која су с њима повезана; б) да ли налоге дају или трансакције извршавају 
лица која, пре или након што дају налог или изврше трансакцију, дис-
трибуирају, непосредно или посредством лица која су са њима повезана, 
истраживања или препоруке за улагање које су нетачне, пристрасне или 
очигледно под утицајем материјалних интереса (члан 3 Правилника).

Потом, потребно је навести и дефиниције основних појмова којима се 
служи законодавац приликом прописивања кривичног дела. На првом 
месту, под финансијским инструментима се подразумевају: (1) преноси-
ве хартије од вредности; (2) инструменти тржишта новца; (3) јединице 
институција колективног инвестирања; (4) опције, фјучерси, свопови, 
каматни форварди и остали изведени финансијски инструменти који 
се односе на хартије од вредности, валуте, каматне стопе, принос, као 
и други изведени финансијски инструменти, финансијски индекси или 
финансијске мере које је могуће намирити физички или у новцу; (5) оп-
ције, фјучерси, свопови, каматни форварди и остали изведени финан-
сијски инструменти који се односе на робу и који морају бити намирени 
у новцу и могу бити намирени у новцу по избору једне од уговорних 
страна, а из разлога који нису у вези са неизвршењем обавеза или раски-
дом уговора; (6) опције, фјучерси, свопови и остали изведени финан-
сијски инструменти који се односе на робу и могу намирити физички, 
под условом да се њима тргује на регулисаном тржишту, односно МТП; 
(7) опције, фјучерси, свопови, форварди и остали изведени финансијски 
инструменти који се односе на робу и могу намирити физички, а нису 
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обухваћени подтачком (6) ове тачке и немају комерцијалну намену, а 
имају карактеристике изведених финансијских инструмената, имајући 
у виду, измећу осталог, да ли се клиринг и салдирање врше у признатим 
клириншким кућама или да ли подлежу редовним позивима за доплату; 
(8) изведени финансијски инструменти за пренос кредитног ризика; (9) 
финансијски уговори за разлике; (10) опције, фјучерси, свопови, камат-
ни форварди и други изведени финансијски инструменти који се одно-
се на климатске варијабле, трошкове превоза, стопе инфлације, квоте 
емитовања или друге службене, економске и статистичке податке, а који 
се намирују у новцу или се могу намирити у новцу по избору једне од 
уговорних страна из разлога који нису у вези са неизвршењем обавеза 
или раскидом уговора, као и други изведени финансијски инструменти 
који се односе на имовину, права, обавезе, индексе и мере који нису на-
ведени у овој тачки, а који имају одлике других изведених финансијских 
инструмената, имајући у виду, између осталог, да ли се њима тргује на 
регулисаном тржишту или МТП, да ли се клиринг и салдирање врше 
у признатим клириншким кућама и да ли подлежу редовним позиви-
ма за доплату; (11) робни деривати су изведени финансијски инстру-
менти који се односе на робу, који морају бити намирени у новцу, или 
изузетно физички, уколико се њима тргује на регулисаном тржишту, 
односно МТП; (12) кредитни дериват на основу наступања статуса не-
испуњавања обавеза (енг. credit default swap) јесте врста кредитног дери-
вата којим се пружалац кредитне заштите обавезује да ће кориснику те 
заштите измирити губитак у случају неизмирења обавеза дужника или 
неког другог уговореног кредитног догађаја, за шта му корисник кредит-
не заштите плаћа одговарајућу накнаду. Затим, референтна вредност је 
свака стопа, индекс или бројка доступна јавности или објављена која се 
периодично или редовно утврђује применом формуле на следеће вред-
ности или на основу њих: вредност једне или више врста основне имо-
вине или цена, укључујући и процењене цене, стварне или процењене 
каматне стопе или друге вредности или анкете, с обзиром на коју се ут-
врђује износ који је потребно платити за неки финансијски инструмент 
или вредност финансијског инструмента. Спот уговор за робу је уговор 
за испоруку робе којом се тргује на спот тржишту, а која се испоручује 
одмах након што је извршено намирење у новцу, и уговор о испоруци 
робе који није финансијски инструмент, укључујући термински уговор 
који се намирује физички. Дефиниција појма финансијски инструменти 
не односи се на: 1) полисе осигурања и реосигурања и друге производе 
осигурања друштава за осигурање; 2) финансијске инструменте који се 
издају поводом промета робе и услуга, као што су меница, чек, писмени 
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упут (асигнација), коносман, товарни лист или складишница; 3) друге 
исправе о дугу, новчаном депозиту или штедњи које немају својства фи-
нансијских инструмената у складу са овим законом и 4) уделе у ортач-
ком, командитном и друштву са ограниченом одговорношћу организо-
ваним у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Као што произилази из основног облика радње извршења кривичног 
дела, постоје три ситуације у којој ће постојати ово кривично дело. У пр-
вом случају радња се састоји у закључивању трансакције или издавању 
налога за трговање:

а) којима се дају или који ће вероватно пружити неистините или об-
мањујуће информације о понуди, потражњи или цени финансијских ин-
струмената или

б) којима лице, односно лица која делују заједнички одржавају цену 
једног или више финансијских инструмената на нереалном нивоу.

Манипулација тржиштем представља искушење за манипулатора, 
будући да он може само да тргује одређеном врстом у одређено време 
како би извршио утицај на цену (Verstein, 2015: 247−248). Берзански ин-
декси су веома битни за тржиште, налазе се у свим правним односима 
на тржишту и самим тим такође представљају искушење за манипули-
сање (Verstein, 2015: 248−249). Проблем који овде искрсава јесте термин 
који користи наш законодавац, а то је информација. Наиме, акти ЕУ у 
овом контексту се служе појмом сигнал, који такође није адекватан, али 
је свакако разумљивији (Стојановић et al., 2017: 185). Заиста је отворено 
питање на који је начин лице које закључи трансакцију или изда налог 
за трговање дало информацију, која по законодавцу може бити истини-
та или обмањујућа, што је такође дискутабилно, узевши у обзир смисао 
саме речи. Но, који год термин да употребимо, сматрамо да треба кре-
нути од смисла који је одредби дат у актима ЕУ, тј. од тумачења појма 
сигнал. Такође, практично је питање да ли је учесник на тржишту дужан 
да води рачуна о томе какав ће ефекат његово учешће на тржишту имати 
по остале учеснике. Стога је прописано да се забрана не примењује под 
условом да лице које ступа у трансакцију, даје налог за трговање или 
предузима било који други поступак докаже да је таква трансакција, 
налог или поступак учињен из легитимних разлога, те да је у складу с 
прихваћеном тржишном праксом. Надлежно тело може успоставити 
прихваћену тржишну праксу, узимајући у обзир критеријуме: предвиђа 
ли тржишна пракса знатан ниво транспарентности према тржишту; 
осигурава ли тржишна пракса висок степен сигурности за деловање тр-
жишних механизама и одговарајуће међуделовање механизама понуде 
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и потражње; има ли тржишна пракса позитиван учинак на ликвидност 
и учинковитост тржишта; узима ли тржишна пракса у обзир трговин-
ски механизам меродавног тржишта и омогућава ли учесницима на тр-
жишту да реагују на време и на одговарајући начин на нову ситуацију 
на тржишту коју је изазвала та пракса; не ствара ли тржишна пракса ри-
зике за целовитост директно или индиректно повезаних тржишта реле-
вантног финансијског инструмента унутар ЕУ, била та тржишта уређена 
или не; исход истраге надлежног или другог тела о дотичној тржишној 
пракси, а посебно о томе крше ли се дотичном тржишном праксом пра-
вила или прописи чија је сврха спречавање злоупотребе тржишта или 
кодекси понашања, независно о томе односи ли се на дотично тржиште 
или на директно или индиректно повезана тржишта унутар Европске 
уније; и структурна обележја меродавног тржишта, између осталог, је ли 
оно уређено или не, врсте финансијских инструмената којима се тргује 
и врста учесника на тржишту, те укључујући опсег суделовања малих 
улагатеља на меродавном тржишту. Тржишна пракса коју је надлежно 
тело успоставило као прихваћену тржишну праксу на одређеном тр-
жишту не сматра се примењивом на остала тржишта, осим ако су над-
лежна тела тих других тржишта прихватила ту праксу (члан 13 Уредбе). 
Дакле, предвиђени су и случајеви када је противправност искључена. 

Друга могућа ситуација у којој постоји кривично дело јесте закљу-
чивање трансакције или издавање налога за трговање у којима се упо-
требљавају фиктивни поступци или сваки други облик обмане или 
преваре. Очигледно је да и овај облик дела представља превод одредаба 
аката Европске уније, те самим тим није довољно прецизно одређен за 
правни систем Србије. Ради се о преварним радњама којима се учес-
ници на тржишту капитала настоје довести или одржавати у заблуди у 
погледу чињеница које су релевантне за промет финансијских инстру-
мената (Стојановић et al., 2017: 186). 

Трећа ситуација постоји у случају ширења информација путем ме-
дија, укључујући и интернет, или било којим другим путем преношење 
неистинитих вести или вести које могу изазвати заблуду о финан-
сијским инструментима, ако је лице знало или могло знати да су те ин-
формације неистините или да доводе у заблуду. Законодавац грешком 
користи глагол морати у овом случају (Стојановић et al., 2017: 186). Да-
кле, неопходно је да учинилац кривичног дела зна или је могао да зна да 
су информације неистините или да доводе у заблуду, што имплицира 
несвесни нехат као облик кривице. У односу на друге облике извршења 
кривичног дела захтева се умишљај. Манипулација тржиштем пак није 
превара, те се овде не захтева намера, а сматра се да је ово кривично 
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дело корисно у ситуацијама када је тешко доказати превару, наравно, 
тамо где је то уопште могуће (Klepitskil, 2016: 123). 

Коначно, као извршилац кривичног дела може да се појави било које 
лице. Међутим, смисао целог кривичног дела јесте другачији, будући да 
његовим тумачењем долазимо до неспорног закључка да извршилац може 
бити само лице које се јавља као значајнији учесник на финансијском тр-
жишту на коме има значајну улогу и утицај, јер је тешко замислива си-
туација да ће неки ситни учесник на тржишту капитала својим радњама 
да доведе до нереалне цене неког финансијског инструмента на тржишту 
(Стојановић et al., 2017: 186). Да би постојало кривично дело, неопходно је 
да је извршилац својим радњама остварио имовинску корист за себе или 
друго лице или да је нанео штету другом лицу, физичком или правном. 
Запрећена је казна затвора од шест месеци до пет година и новчана казна 
кумулативно, чиме су испоштоване обавезе из аката Европске уније о ми-
нималној висини максималне казне затвора.

Тежи облик кривичног дела постоји уколико је услед извршења радње 
основног облика овог кривичног дела дошло до знатног поремећаја на 
регулисаном тржишту, односно МТП. Прво мора доћи до знатног поре-
мећаја, што значи да незнатни поремећаји, до којих ће свакако да дође 
извршењем овог кривичног дела, неће постојати као тежи облик дела. 
Друго, организатор тржишта је лице које управља, односно обавља де-
латност у вези са функционисањем регулисаног тржишта, а организа-
тор тржишта може бити и само регулисано тржиште. Треће, регулиса-
но тржиште је мултилатерални систем који организује, односно којим 
управља организатор тржишта и који омогућава и олакшава спајање ин-
тереса трећих лица за куповину и продају финансијских инструмената 
у складу са његовим обавезујућим правилима и на начин који доводи до 
закључења уговора у вези са финансијским инструментима укљученим 
у трговање по његовим правилима у систему, има дозволу и редовно 
послује у складу са овим законом. Четврто, мултилатерална трговачка 
платформа (МТП) јесте мултилатерални систем који организује, однос-
но којом управља организатор тржишта или инвестиционо друштво и 
који омогућава и олакшава спајање интереса трећих лица за куповину и 
продају финансијских инструмената у складу са његовим обавезујућим 
правилима и на начин који доводи до закључења уговора, у складу са 
овим законом. Запрећена је казна затвора од три до осам година.

Иако је чланом 6 Директиве прописано да је кажњив покушај за 
дато кривично дело, уношење ове одредбе у ЗТК је било сувишно, из 
једноставног разлога што је покушај за ово кривично дело кажњив по 
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општим одредбама за кажњавање за покушај. Дакле, за ово кривично 
дело је запрећена казна затвора од шест месеци до пет година, што мо-
жемо ставити под знак питања, будући да Директива ЕУ прописује неш-
то другачије решење. 

КОРИШЋЕЊЕ, ОТКРИВАЊЕ И ПРЕПОРУЧИВАЊЕ 
ИНСАЈДЕРСКИХ ИНФОРМАЦИЈА 

Ов о кривично дело има два основна и два тежа облика. Радња из-
вршења првог основног облика састоји се из употребе инсајдерске ин-
формације у једној од три алтернативно прописане ситуације. У првој 
ситуацији, ради се о употреби инсајдерске информације непосредно 
или посредно при стицању, отуђењу и покушају стицања или отуђења за 
сопствени рачун или за рачун другог лица финансијских инструмената 
на које се та информација односи. Затим, у другој ситуацији, кривично 
дело ће постојати у случају откривања или чињења доступном инсајдер-
ске информације било ком другом лицу. Коначно, у трећој ситуацији, 
кривично дело ће постојати у препоручивању или навођењу другог лица 
да на основу инсајдерске информације стекне или отуђи финансијске 
инструменте на које се та информација односи. Како би постојало кри-
вично дело, неопходно је постојање намере учиниоца да себи или дру-
гом оствари имовинску корист или да другом лицу нанесе штету.

И за ово кривично дело кључни су поменути акти Европске уније. 
Законом о тржишту капитала одређено је да инсајдерске информације 
представљају информације о тачно одређеним чињеницама које нису 
јавно објављене, односе се директно или индиректно на једног или 
више издавалаца финансијских инструмената или на један или више 
финансијских инструмената, а које би, да су јавно објављене, вероватно 
имале значајан утицај на цену тих финансијских инструмената или на 
цену изведених финансијских инструмената. То су информације о тачно 
одређеним чињеницама ако се њима указује на околности које постоје 
или за које се разумно може очекивати да ће постојати, или на догађај 
који се догодио или се разумно може очекивати да ће се догодити, када 
су довољно специфичне да омогуће закључивање о могућем утицају тог 
низа околности или догађаја на цене финансијских инструмената, по-
везаног изведеног финансијског инструмента или повезаних спот уго-
вора за робу. Значајан утицај постоји ако би разумни улагач вероват-
но узео у обзир такву информацију као део основе за доношење својих 
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инвестиционих одлука. Код робних деривата, инсајдерске информације 
су информације о тачно одређеним чињеницама које нису јавно објавље-
не, односе се директно или индиректно на један или више таквих дери-
вата, а које би корисници тржишта на којима се тим дериватима тргује 
очекивали да добију у складу са устаљеним тржишним праксама на тим 
тржиштима. Сматра се да корисници тржишта на коме се тргује робним 
дериватима очекују да добију информацију ако је: 1) редовно доступна 
корисницима тих тржишта и 2) потребно објавити информацију у складу 
са законским прописима, правилима тржишта, уговорима или обичајима 
на релевантном основном тржишту робе или тржишту робних деривата. 
Устаљене тржишне праксе су праксе које се разумно очекују на једном 
или више финансијских тржишта у складу са прописаним поступком. За 
лица одговорна за спровођење налога у вези са финансијским инстру-
ментима, инсајдерске информације су и информације о тачно одређеним 
чињеницама, добијене од клијента у вези с будућим налозима клијента, 
односе се директно или индиректно на једног или више издавача финан-
сијских инструмената или на један или више финансијских инструмената, 
а које би, да су јавно објављене, вероватно имале значајан утицај на цене 
тих финансијских инструмената или на цену изведеног финансијског ин-
струмента (члан 75 ЗТК). Инсајдерска трговина представља противправ-
но присвајање користи за себе или другог кроз трговину на основу приви-
леговних информација (Брашић, 2015: 596).

Следећим чланом је прописана забрана злоупотребе инсајдерских 
информација. Забрањено је сваком лицу које поседује инсајдерску ин-
формацију да ту информацију употреби непосредно или посредно при 
стицању, отуђењу и покушају стицања или отуђења за сопствени рачун 
или за рачун трећег лица финансијских инструмената на које се та ин-
формација односи. Ова одредба се примењује на лице које поседује ин-
сајдерске информације путем: 1) чланства у управним или надзорним 
органима издаваоца или јавног друштва; 2) учешћа у капиталу издава-
оца или јавног друштва; 3) приступа информацијама до којих долази 
обављањем дужности на радном месту, вршењем професије или других 
дужности; 4) кривичних дела које је починило. Уколико се ради о прав-
ном лицу, забрана се односи и на физичка лица која учествују у доно-
шењу одлуке о вршењу трансакције за рачун правног лица о коме је реч. 
Такође, ове одредбе се не примењују на трансакције које се обављају 
приликом извршавања доспеле обавезе стицања или отуђења финан-
сијских инструмената, када је таква обавеза резултат уговора који је 
закључен пре него што је лице поседовало инсајдерске информације 
(члан 76.ЗТК). Овим лицима је забрањено да: 1) откривају и чине до-
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ступним инсајдерске информације било ком другом лицу, осим ако се 
информација открије и учини доступном у редовном пословању, профе-
сији или дужности; 2) препоручују или наводе друге особе да на основу 
инсајдерске информације стекну или отуђе финансијске инструменте на 
које се та информација односи. Ове одредбе односе се и на друго лице које 
поседује инсајдерске информације, а зна или је требало да зна да се ради 
о инсајдерској информацији. Сама чињеница да правно лице поседује 
или је поседовало инсајдерске информације не подразумева да је то лице 
користило те информације у трговању, односно да је трговало на основу 
инсајдерских информација, уколико је то правно лице увело, спроводило 
и одржавало примерене и делотворне унутрашње механизме и поступке 
којима се спречава злоупотреба инсајдерских информација. Унутрашњи 
механизми и поступци којима се спречава злоупотреба инсајдерских 
информација јесу такви да се њима осигурава да ниједно физичко лице 
које је у име правног лица донело одлуку о стицању или отуђењу фи-
нансијских инструмената на које се односе информације, нити било које 
друго физичко лице које је могло утицати на ту одлуку, није поседова-
ло инсајдерске информације, односно да није подстакло, дало препоруку 
или на други начин утицало на физичко лице које је у име правног лица 
одлучило о стицању или отуђењу финансијских инструмената на које се 
те информације односе (чланови 77 и 78 ЗТК).

Издавалац финансијског инструмента обавезан је да без одлагања оба-
вести јавност о инсајдерским информацијама које се непосредно односе 
на тог издаваоца, а није му дозвољено да обавештава јавност о информа-
цијама из овог члана на начин који би могао да доведе у заблуду. Затим, 
издавалац је обавезан да обавести јавност на начин који омогућује брз 
приступ информацији и могућност потпуне, тачне и правовремене оце-
не те информације. Такође је обавезан да на својој интернет страници 
објави све инсајдерске информације које је обавезан да јавно објављује и 
да их учини доступним најмање пет година од дана објављивања. Коми-
сија прописује ближе информације које би могле бити узете у обзир при 
доношењу одлуке о објављивању инсајдерских информација. Сваку зна-
чајну промену у погледу информација које су већ објављене издавалац 
мора да објави одмах након што је до те промене дошло, на исти начин 
на који је објављена изворна информација. Издавалац може на своју од-
говорност да одложи јавно објављивање инсајдерске информације како 
не би нарушио своје оправдане интересе, под условом да то одлагање не 
би довело јавност у заблуду и да издавалац може да осигура поверљи-
вост те информације. Он је дужан да без одлагања обавести Комисију о 
својој одлуци да одложи јавно објављивање инсајдерске информације. 
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Комисија прописује ближе околности које могу указивати на постојање 
оправданог интереса, као и мере и решења које је издавалац обавезан да 
спроведе у сврху осигуравања поверљивости инсајдерске информације 
(чл. 79−81 ЗТК). 

Када издавалац или лице које делује у његово име или за његов рачун 
открије инсајдерску информацију трећој страни у редовном обављању 
свог посла, професије или дужности, обавезан је да ту информацију у 
потпуности јасно објави јавности, и то истовремено у случају намерног 
откривања и без одлагања у случају ненамерног откривања, осим ако 
је лице које је примило информацију везано обавезом поверљивости. 
Издавалац или лице које делује у име или за рачун издаваоца дужно је 
да саставља списак лица која за њих раде на основу уговора о раду или 
на неки други начин и која имају редовно или повремено приступ инсај-
дерским информацијама које се непосредно или посредно односе на тог 
издаваоца. Издавалац или лице које делује у име или за рачун издаваоца 
дужно је да редовно ажурира списак тих лица и доставља га Комисији на 
њен захтев, као и да га чува најмање пет година након што је састављен 
и ажуриран. Списак лица која поседују инсајдерске информације мора 
да садржи најмање: име и презиме, датум рођења, адресу пребивалишта, 
односно боравишта, разлог због ког се то лице налази на предметном 
списку, датум и време када је то лице стекло приступ инсајдерским ин-
формацијама и датум када је списак тих лица састављен, односно ажу-
риран. Списак лица мора да се ажурира одмах када дође до промене раз-
лога због кога је неко лице на списку, када на списак треба додати ново 
лице, као и када неко лице које је већ на списку више нема приступ ин-
сајдерским информацијама. Лице задужено за састављање списка дужно 
је да предузме потребне мере како би се обезбедило да је свако лице на 
том списку упознато са прописима које се односе на његове дужности, 
да је свесно санкција које произилазе из злоупотребе или противправ-
ног ширења тих информација (чланови 82−83 ЗТК).

Као извршилац основног облика кривичног дела може да се јави било 
које лице које поседује инсајдерску информацију по било ком основу. 
На субјективној страни је неопходно постојање умишљаја. Основни об-
лик је запрећен новчаном казном или казном затвора до једне године.

Тежи облик се састоји од извршења радње из основног облика кри-
вичног дела, али при чему је прибављена имовинска корист или нанета 
имовинска штета у износу који прелази милион и петсто хиљада динара. 
У погледу елемената кривичног дела, важи све што је речено за основни 
облик. Проблем у пракси ће се манифестовати у погледу утврђивања из-
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носа нанете имовинске штете. За овај облик је запрећена новчана казна 
и казна затвора до три године.

Радња другог облика овог кривичног дела разликује се од основног 
по извршиоцу, који је овде јасно одређен. Наиме, као учинилац овог об-
лика кривичног дела појављује се лице које поседује инсајдерске инфор-
мације путем чланства у управним или надзорним органима издаваоца 
или јавног друштва, учешћа у капиталу издаваоца или јавног друштва, 
приступа информацијама до којих долази обављањем дужности на рад-
ном месту, вршењем професије или других дужности, односно путем 
кривичних дела које је починило. То може бити било који од наведених 
начина, али и било које кривично дело путем којег се дошло до инсај-
дерске информације. Алтернативно су прописане новчана казна или 
казна затвора до три године.

Тежи облик се од основног разликује само у погледу висине имовин-
ске штете или прибављене имовинске користи, које, као и раније, тре-
ба да пређу износ од милион и петсто хиљада динара. Кумулативно је 
запрећено изрицање новчане казне и казне затвора до пет година. Са 
субјективне стране је неопходно постојање умишљаја. 

Посебно је занимљиво решење предвиђено за покушај. Наиме, зако-
нодавац је прописао да је кажњив само покушај извршења кривичног 
дела из става 1, занемарујући тежи облик тог истог дела, као и други 
основни облик, који нису кажњиви по општим правилима кажњавања 
за покушај, према којима је кажњив једино тежи други облик кривичног 
дела, будући да је могуће изрећи казну затвора у трајању од пет година. 
То је велики пропуст законодавца, уколико је била намера прописивање 
кажњавања за покушај извршења кривичног дела. 

НЕОВЛАШЋЕНО ПРУЖАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УСЛУГА

Ово  кривично дело има основни и тежи облик. Радња основног об-
лика се састоји у неовлашћеном пружању инвестиционих услуга. За по-
стојање дела је неопходно и постојање намере да себи или другом лицу 
оствари имовинску корист. Законом о тржишту капитала регулисано 
је шта представљају инвестиционе услуге: (1) пријем и пренос налога 
који се односе на продају и куповину финансијских инструмената; (2) 
извршење налога за рачун клијента; (3) трговање за сопствени рачун; 
(4) управљање портфолиом; (5) инвестиционо саветовање; (6) услуге 
покровитељства у вези са понудом и продајом финансијских инструме-
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ната уз обавезу откупа; (7) услуге у вези са понудом и продајом финан-
сијских инструмената без обавезе откупа и (8) управљање мултилате-
ралним трговачким платформама (члан 2, тачка 8 ЗТК). Овде је веома 
битно дефинисати и додатне услуге које могу да се пруже. Додатне ус-
луге су: (1) чување и администрирање финансијских инструмената за 
рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане ус-
луге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом; 
(2) одобравање кредита или зајмова инвеститорима како би могли да 
изврше трансакције једним или више финансијских инструмената када 
је друштво зајмодавац укључено у трансакцију; (3) савети друштвима у 
вези са структуром капитала, пословном стратегијом, спајањем и купо-
вином друштава и сличним питањима; (4) услуге девизног пословања 
у вези са пружањем инвестиционих услуга; (5) истраживање и финан-
сијска анализа у области инвестирања или други облици општих препо-
рука у вези са трансакцијама финансијским инструментима; (6) услуге 
у вези са покровитељством; (7) инвестиционе услуге и активности, као 
и допунске услуге које се односе на основ изведеног финансијског ин-
струмента из тачке 1, подтач. 5, 6, 7 и 10 овог члана, а у вези са пружањем 
инвестиционих услуга и активности, као и допунских услуга.

О томе шта су по ЗТК финансијски инструменти било је речи раније. 
Затим, управљање портфолиом је управљање појединачним портфо-
лијима на основу одобрења из посебног уговора закљученог са клијен-
том, а портфолији се односе на један или више финансијских инстру-
мената, а извршење налога за рачун клијента подразумева активности 
у вези са закључењем уговора за куповину или продају једног или више 
финансијских инструмената за рачун клијента (члан 2, тачке 16 и 23 
ЗТК). Друге услуге су већ објашњене или је њихово значење јасно.

Као што произилази из текста ове одредбе, неопходно је да се ради о 
неовлашћеном пружању услуга. Наведене инвестиционе услуге и актив-
ности не могу се одвијати без дозволе Комисије за обављање делатности 
инвестиционог друштва. Брокерско-дилерско друштво које обавља пру-
жање инвестиционих услуга и активности мора бити организовано као 
акционарско друштво и на њега се примењују одредбе закона којим се 
уређују привредна друштва, а уз испуњавање више услова, наведене ус-
луге може да пружа и кредитна организација (члан 147 ЗТК). Законом је 
предвиђено да инвестиционо друштво може да пружа услуге и активно-
сти уколико поседују дозволу Комисије за обављање конкретно наведених 
делатности инвестиционог друштва, а у дозволи се наводе инвестиционе 
услуге и активности које је инвестиционо друштво овлашћено да обавља, 
а дозвола може да обухвата једну или више додатних услуга, с тим што се 
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те додатне услуге не могу обављати уколико инвестиционо друштво нема 
дозволу за обављање најмање једне основне инвестиционе услуге или ак-
тивности. Коначно, када је у питању пружање додатних услуга девизног 
пословања, инвестиционо друштво је дужно да прибави одговарајућу до-
зволу у складу са законом којим је регулисано девизно пословање (члан 
148 ЗТК). Да би постојало кривично дело, довољно је да је услуга пружена 
само једном. Вишеструко понављање радње извршења представља окол-
ност која утиче на одмеравање казне (Стојановић et al., 2017: 192).

Веома је битно нагласити и да инвестиционо друштво може да закљу-
чи уговор о обављању инвестиционих услуга или о пружању додатних 
услуга са другим инвестиционим друштвом у име клијента и у том слу-
чају може да користи информације о клијенту које прослеђује прво ин-
вестиционо друштво. Инвестиционо друштво које прослеђује упутство 
о налогу клијента остаје одговорно за потпуност и тачност датих пода-
така, а инвестиционо друштво које прима упутство о извршењу услуге 
у име клијента може да прихвати и сваку препоруку у погледу услуге 
или трансакције коју је клијенту пружило прво инвестиционо друштво. 
Инвестиционо друштво које прослеђује упутство остаје одговорно за 
препоруку или савет које је пружило клијенту. Инвестиционо друштво 
које прима упутство од клијента или налоге посредством првог инве-
стиционог друштва одговорно је за извршење услуге или трансакције на 
основу тих података или препорука, у складу са одговарајућим одредба-
ма овог поглавља. Закључивање овог уговора дозвољено је уколико ан-
гажовање другог инвестиционог друштва: 1) не условљава наплату нак-
нада или других трошкова од клијента првог инвестиционог друштва у 
износу који је виши од накнада које би клијент платио да је прво инве-
стиционо друштво пружило услуге; 2) не може узроковати непотребне 
пословне ризике инвестиционом друштву, значајно угрозити квалитет 
унутрашње контроле, нити онемогућити надзор Комисије над испуња-
вањем свих обавеза инвестиционог друштва. Комисија прописује ближе 
услове под којима инвестиционо друштво може користити услуге дру-
гог инвестиционог друштва (члан 152 ЗТК). 

Комисија организује наставу и полагање испита за стицање звања 
брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера. Дозволу за 
обављање послова Комисија издаје ако подносилац захтева за добијање 
те дозволе испуњава следеће услове: 1) положен испит за стицање звања; 
2) не подлеже примени правних последица осуде. Подносилац захтева 
за добијање дозволе за обављање послова инвестиционог саветника и 
портфолио менаџера мора имати најмање три године радног искуства 
са високом стручном спремом на пословима с хартијама од вредности 
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(члан 153 ЗТК). Овде је битно нагласити и то да је инвестиционо друштво 
дужно да, у року од 30 дана од дана пријема одлуке о давању дозволе за 
обављање делатности инвестиционог друштва и решења о давању прет-
ходне сагласности за избор, односно именовање директора и члана од-
бора директора, надзорног одбора или извршног одбора тог друштва, 
поднесе пријаву за упис у Регистар привредних субјеката. Уколико зах-
тев за упис инвестиционог друштва у Регистар привредних субјеката не 
буде поднет у року, Комисија доноси решење о поништавању дозволе за 
обављање делатности и брише то друштво из регистра. Инвестиционо 
друштво је дужно да, у року од седам дана од дана пријема решења о 
упису у Регистар привредних субјеката, Комисији достави извод из тог 
регистра. Инвестиционо друштво не сме да отпочне да обавља делат-
ност за коју је добило дозволу за рад пре уписа те делатности у Регистар 
привредних субјеката (члан 162 ЗТК). 

Из радње извршења кривичног дела произилази да извршилац може 
бити и физичко и правно лице. Као облик кривице захтева се умишљај, и 
то директан, будући да је извршење овог дела с евентуалним умишљајем 
тешко замисливо. За овај облик извршења кривичног дела алтернатив-
но су запрећене новчана казна или казна затвора до једне године.

Тежи облик извршења кривичног дела постоји уколико је прибавље-
на имовинска корист или другим лицима нанета имовинска штета у из-
носу који прелази милион и петсто хиљада динара. Запрећена је казна 
затвора до три године и новчана казна.

ЗАКЉУЧАК 

Кривична дела против привреде заузимају значајно место у кривич-
ном законодавству Републике Србије, и то како основном, тако и спо-
редном. У прилог томе довољно говори и бројност наведених инкрими-
нација. Међутим, то није случај и са кривичним поступцима за одређена 
кривична дела. Пракса показује огромне проблеме у пресуђивању, а 
побољшању свакако не доприносе честе, али нужне, законодавне про-
мене. Уколико се осврнемо на питање кривичне одговорности правних 
лица, за које до момента писања овог рада постоји свега пар поступака, 
проблем још више долази до изражаја. У споредном кривичном законо-
давству постоје бројна кривична дела против привреде, али се у пракси 
готово и не појављују. Ипак, само њихово постојање нагони на потре-
бу разјашњења појединих одредаба, које често нису довољно јасне или 
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су преупућујуће. Када су у питању кривична дела из Закона о тржишту 
капитала, приметни су не тако мали проблеми у тумачењу појединих 
одредаба, настали како превођењем тако и изворном недореченошћу. 
Будући да за сада не постоје кривични поступци за неко од описаних 
кривичних дела, тешко је антиципирати проблеме који ће се неминов-
но појавити у судској и тужилачкој пракси, поготово уколико кренемо 
од чињенице да већ сада постоје бројна проблематична кривична дела 
против привреде.
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Summary
An author in the work deals with the criminal law protection of the capital 

market. Under the infl uence of the legislative acts of the European Union, 
which is undertook the legal solutions from the American continent, Serbia 
implemented three criminal off ences for the market protection. It is very 
interesting fact that Serbian legislator found the place for these incriminations 
in the secondary criminal legislation. It is the same situation with the several 
off ences derived from the European Union legislative acts. Th e author, aft er the 
introductory remarks, elaborates the market manipulation, using, discovering 
and recommendation of the insider’s information and unauthorized giving 
investments’ services. 
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ТЕШКО УБИСТВО У СРПСКОМ ПРАВУ 
И СУДСКОЈ ПРАКСИ

Сажетак: Аутор се у раду бави кривичним делом тешког убиства, 
најпре укратко указујући на основне теоријске одлике његових појав-
них облика. Тешко убиство је последица законске интервенције, однос-
но чињенице да код лишења живота постоје одређена обележја која, по 
ставу законодавца, то убиство чине тешким. У нашем позитивном 
праву тешко убиство се јавља у чак једанаест облика, што је делом и 
последица потребе друштва да највредније људско право, право на жи-
вот, заштити у пуном обиму. Но, без обзира на то што је лишење жи-
вота уопште предмет великог броја теоријских радова и нажалост све-
присутно у пракси, још увек се јављају проблеми и недоумице у примени 
појединачних одредаба. Због тога, као и због већ поменуте чињенице да 
се кривично дело тешког убиства код нас јавља у великом броју појавних 
облика, значајно место у раду заузимају и примери судске праксе.

Кључне речи: кривично дело, тешко убиство, убиство, лишење жи-
вота
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УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Све већи удео најтежих кривичних дела са елементима насиља јесте 
једна од битних одлика савременог криминалитета у свету (Игњатовић, 
2011: 105). Нажалост, таква тенденција присутна је и код нас, због чега 
наше кривично право посвећује посебну пажњу овом виду криминали-
тета, тзв. насилничком криминалитету (Ђорђевић, 2016: 245).

Инкриминацијом убиства штити се право на живот човека, које је, 
како је то општеприхваћено, врховно људско право које је важније од 
сваког другог права (Коларић, 2014: 146). Наше кривично право не-
сумњиво полази од тога да су живот и тело човека најважнија добра, 
због чега су кривична дела са овим заштитним објектом и постављена 
на прво место посебног дела Кривичног законика (у даљем тексту: КЗ).2 
Наше кривично право традиционално прави разлику између три обли-
ка кривичних дела лишења живота. Као и раније, и данас законодавац 
разликује „обично“ убиство, тешко (квалификовано) убиство и приви-
легована убиства. Када је реч о тешком убиству, бројним променама у 
нашем кривичном законодавству повећавао се број облика овог тешког 
кривичног дела. Па тако, КЗ из 1860. године предвиђао је три облика, 
КЗ из 1929. и 1951. године пет облика, а КЗ из 1977. године седам облика 
(Ђорђевић, 2016: 248).

Данас, кривично дело тешког убиства подразумева чак једанаест об-
лика, с тим што је првобитно било предвиђено девет, а изменама КЗ 
из 2009. године уведене су још две инкриминације. Дакле, појам теш-
ког убиства, са великим бројем различитих облика, доста је широко од-
ређен, што углавном може имати своје оправдање са аспекта казнене 
политике и сузбијања убистава уопште. 

Полазећи од квалификаторних околности, поједине облике тешког 
убиства можемо груписати у четири групе. Тако, према начину извр-
шења (убиство на свиреп или подмукао начин), према побудама из 
којих је дело извршено (убиство из користољубља, ради извршења или 
прикривања другог кривичног дела, из безобзирне освете или из других 
ниских побуда), околности под којима је учињено (убиство при безоб-
зирном насилничком понашању) или својству пасивног субјекта (уби-
ство службеног или војног лица при вршењу службене дужности; уби-
ство судије, јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца или полицијског 
службеника; убиство лица које обавља послове од јавног значаја у вези 
са пословима које обавља; убиство детета или бремените жене; убиство 
2  Кривични законик Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05 – испр., 107/05 – 

испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16).
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члана своје породице кога је учинилац претходно злостављао) (Коларић, 
2008: 200). Поред набројаних постоје и они облици тешког убиства који 
су заправо стицај убиства и неког другог кривичног дела (убиство при 
коме је са умишљајем доведен у опасност живот још неког лица, уби-
ство више лица и убиство при разбојништву или разбојничкој крађи). 
Инкриминација ових последњих облика тешког убиства последица је 
немогућности да се за наведена дела у стицају изрекне казна затвора у 
трајању од 30 до 40 година (Ђорђевић, 2016: 249). 

ТЕШКО УБИСТВО
Ко другог лиши живота на свиреп или подмукао начин

Наша правна теорија и судска пракса сагласне су да овај облик теш-
ког убиства има своју субјективну и објективну компоненту. Објектив-
но посматрано, за убиство на свиреп начин потребна је свирепост која 
прелази ону меру свирепости која редовно прати дело насилног лишења 
живота (Срзентић и сар., 1981: 111), односно да сам начин извршења 
задаје жртви патње, које по трајању и интензитету прелазе оквир редов-
них патњи код лишења живота (Златарић, 1958: 66). Субјективна ком-
понента подразумева да је учинилац свестан да жртви наноси тешке бо-
лове или патње и да жели (хоће) да такве болове, односно патње наноси 
жртви или да је свестан да услед његових радњи могу наступити тешки 
болови, односно патње жртве и да на то пристаје (Срзентић и сар., 1981: 
112). То значи да се убиство на свиреп начин може извршити не само 
директним већ и евентуалним умишљајем.

Убиством на подмукао начин сматра се оно лишавање живота које је 
извршено на прикривен, потајан начин, при коме је учинилац испољио 
посебну лукавост или препреденост. Дакле, и овде имамо објективну и 
субјективну компоненту, и то објективну која се огледа у начину дело-
вања и субјективну која се огледа у нарочито испољеној препредености 
учиниоца (Лазаревић, 2006: 347). Овај облик тешког убиства може бити 
извршен са директним или евентуалним умишљајем (Срзентић и сар., 
1981: 113), с тим што има ставова да је ово дело могуће извршити само 
са директним умишљајем (Златарић, 1958: 77).
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Примери из судске праксе:3

-  Иако је реч о крајње неуобичајеном начину извршења кривичног 
дела, који код сваког просечног човека изазива згражавање, наро-
чито имајући на уму да је жртви извршено одсецање главе, те да је 
након извршења кривичног дела тело жртве запаљено, Апелациони 
суд је мишљења да првостепени суд оправдано није закључио ни 
да је испуњена друга компонента елемента свирепости – постојање 
субјективног елемента, који се огледа у свести и вољи извршиоца да 
мучи жртву (пресуда Апелационог суда у Београду Кж. 1 бр. 767/14 
од 26. марта 2015. године).

-  Наводи тужиоца да је оптужени лишио живота оштећеног на под-
мукао начин нису основани, поред осталог и зато што такво по-
ступање оптуженог није у складу са психолошком структуром ње-
гове личности, коју је првостепени суд утврдио на основу налаза 
и мишљења комисије вештака психијатара (пресуда Апелационог 
суда у Крагујевцу Кж. 1 бр. 774/16 од 15. јула 2016. године).

-  Приликом оцене и разграничења обичног убиства и убиства на сви-
реп начин полази се од оцене објективних околности, које се састоје 
у тежини проузрокованих мука, патњи и болова жртве и субјектив-
них околности, које се огледају у неосетљивости учиниоца или у 
његовој жељи да жртви задаје болове и муке, а при томе и у осећају 
задовољства таквим начином лишења живота (пресуда Апелацио-
ног суда у Новом Саду Кж. бр. 1990/12 од 26. јуна 2013. године).

-  Код убиства на подмукао начин потребно је да се дело врши на по-
себно прикривен начин и да је учинилац испољио лукавост и пре-
преденост који превазилазе нормалну обазривост приликом извр-
шења овог дела (пресуда Вишег суда у Краљеву 2К. бр. 69/11 од 24. 
јула 2012. године).

-  За лишење живота на свиреп начин потребно је да истовремено 
буду остварене како објективна компонента, односно да су жртви 
нанете непотребне патње, тачније оне патње које превазилазе патње 
које прате свако лишавање живота, тако и субјективна компонента, 
односно да оптужени има жељу да жртви задаје муке, патње и боло-
ве, па чак и да осећа задовољство таквим начином лишења живота 
оштећеног (пресуда Вишег суда у Шапцу 4К. бр. 153/11 од 18. априла 
2012. године).

-  У конкретном случају испуњена су оба елемента потребна за по-

3  Више о томе: Турањанин и сар., 2017.
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стојање квалификаторне околности кривичног дела убиства на под-
мукао начин, и то објективни – јер је радња извршења предузета 
потајно и прикривено у време и околностима када жртва није оче-
кивала да ће бити нападнута, а све у циљу да се олакша извршење 
дела, и субјективни – јер су лукавост и препреденост у поступању 
оптуженог изражени у већем степену од уобичајеног, будући да је 
поступао на подмукао начин с циљем да оствари намеру и покој-
ног лиши живота (пресуда Апелационог суда у Београду Кж. 1 бр. 
896/14 од 13. октобра 2014. године).

-  Убиство жртве током спавања, искоришћавањем њеног стеченог 
поверења које је било засновано на дужем односу, проистеклом у 
брачној заједници која је трајала, због чега жртва није имала разло-
га да очекује напад, представља убиство на подмукао начин (пресуда 
Окружног суда у Лесковцу К. бр. 52/07 од 26. децембра 2007. године).

-  Свирепост, као облик и квалификаторно обележје кривичног дела 
тешког убиства, одликује се објективно тежином проузрокованих 
патњи и начином наношења повреде, а субјективно у свести и хтењу 
оптуженог да оштећеном нанесе интензивне и тешке муке и физич-
ке и душевне болове или да постепено и мрцварењем лиши живота 
оштећеног (пресуда Апелационог суда у Нишу Кж. 1 бр. 4309/10 од 
18. априла 2011. године).

-  За постојање свирепости, као објективног обележја кривичног 
дела, битно је да су болови и патње које оштећено лице трпи јаког 
интензитета, при чему болови и патње могу трајати и краће време 
(решење Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 1 бр. 1314/14 од 20. ок-
тобра 2014. године).

-  Оптужени је покушао да лиши живота оштећеног на подмукао на-
чин, тако што му је периодично сипао мање дозе отрова у напитке 
које је оштећени конзумирао (пресуда Окружног суда у Зрењанину 
К. бр. 2/09 од 23. априла 2009. године).
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Ко другог лиши живота 
при безобзирном насилничком понашању

Убиство при безобзирном насилничком понашању уведено је у наш 
правни систем 1977. године, уз образложење да је потребна појачана 
заштита грађана, јер је седамдесетих година забележен пораст насил-
ничког криминалитета. Сматрало се да постојеће инкриминације нису 
довољне да се грађани заштите од све већег пораста убистава која су 
вршена без озбиљнијег повода, разлога и мотива (Коларић, 2014: 106). 

Постојање овог кривичног дела претпоставља три квалификаторна 
обележја: постојање насилничког понашања, да је такво понашање бе-
зобзирно и да је неко лице лишено живота баш при таквом понашању. 
У најширем смислу посматрано, насилничко понашање је физичко и 
психичко малтретирање другог лица. У теорији преовлађују ставови да 
се поједини облици у којима се ово понашање манифестује имају цени-
ти на основу одредаба чл. 344 КЗ, којима је прописано кривично дело 
насилничко понашање. Но, за разлику од кривичног дела насилничко 
понашање, да би постојало кривично дело тешког убиства, потребно је 
да такво понашање буде безобзирно (Лазаревић, 2006: 348−350). Иако 
свако насилничко понашање садржи елементе безобзирности, односно 
грубости, па је стога тешко разликовати насилничко понашање од так-
вог понашања које је и безобзирно, очигледно да је законодавац на овај 
начин желео да нагласи да је овде реч о вишем степену насиља, оном које 
превазилази редовно насиље. Имајући у виду овако уопштене законске 
одредбе, тим пре је значај судске праксе велики (Коларић, 2014: 109).

Примери из судске праксе:4

-  Безобзирно насилничко понашање као квалификаторна околност 
подразумева да учинилац није мотивисан посебним мотивом, од-
носно посебним побудама за извршење дела и да оштећени није дао 
повода за поступање учиниоца (пресуда Апелационог суда у Нишу 
4Кж. 1 бр. 2778/12 од 27. септембра 2012. године).

-  Убиство при безобзирном насилничком понашању представља 
двоактно кривично дело, које се састоји из две нужно повезане де-
латности – из насилничког понашања које је по степену, тежини и 
дужини трајања, односно проузрокованим последицама, добило 
карактер безобзирног насилничког понашања (пресуда Окружног 
суда у Лесковцу К. бр. 98/07 од 02. јуна 2008. године).

4  Више о томе: Турањанин и сар., 2017.
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-  Оптужени је кривично дело извршио при безобзирном насилничком 
понашању, што се утврђују из чињенице да оштећени није дао ника-
кав повод да га оптужени вређа и прети му убиством, при томе га је 
тукао пиштољем и пивском флашом по глави, пуцао у зид у непо-
средној близини оштећеног, те и његове другове постројио уза зид, 
нишанећи пиштољем и претећи им, тако да је оптужени показао 
крајњи недостатак самокритичности и обести према другима (пресу-
да Окружног суда у Пожаревцу К. бр. 29/07 од 12. јуна 2017. године).

-  Безобзирност у смислу кривичног дела тешког убиства из чл. 114, 
ст. 1, тач. 2 КЗ подразумева испољавање крајње равнодушности пре-
ма туђим добрима, вршење дела из обести, из рушилачких нагона, 
при чему за извршење дела жртва не даје никакав повод, а испољено 
насиље превазилази меру насиља која је иначе присутна приликом 
извршења кривичног дела убиства (пресуда Апелационог суда у Но-
вом Саду Кж. 1 бр. 3594/13 од 26. децембра 2013. године).

-  Безобзирно насилничко понашање као квалификаторна околност 
представља понашање у којем учинилац грубо вређа или злоставља 
другог, врши насиље, изазива тучу, дрско и безобзирно се понаша, 
при чему значајније угрожава мир и спокојство грађана (пресуда 
Окружног суда у Сомбору К. бр. 112/10 од 17. августа 2008. године).

Ко другог лиши живота и при том са умишљајем доведе у 
опасност живот још неког лица

Код овог облика кривичног дела учинилац једном радњом умишљај-
но производи две последице, лишавање живота једног лица и опасност 
за живот другог лица, с тим што настала опасност мора бити конкрет-
на, а не апстрактна. Умишљај може бити директни и евентуални, и то 
како у односу на лишење живота, тако и на насталу опасност по живот 
другог лица. Најчешћа ситуација је да учинилац наступа са директним 
умишљајем у односу на лишење живота, а да је при томе свестан да так-
вом радњом може довести у конкретну опасност и живот другог лица, 
па је на то пристао (Срзентић и сар., 1981: 116).

Овде треба указати на неколико специфичних ситуација. Па тако, уко-
лико би у односу на довођење у опасност живота другог лица постојао 
нехат, не би се радило о овом кривичном делу, већ о стицају обичног 
или тешког убиства и нехатног изазивања опште опасности. Уколико је 
умишљајем обухваћена и смрт неког другог лица, неће постојати овај об-
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лик тешког убиства, већ свршено или покушано дело убиства више лица, 
зависно од тога да ли је наступила смрт још неког лица. Најзад, уколико 
се смрт другог лица може приписати нехату учиниоца, онда ће постојати 
стицај обичног убиства и убиства из нехата (Лазаревић, 2006: 351).

Ко другог лиши живота при извршењу кривичног дела 
разбојништва или разбојничке крађе

Убиство при извршењу кривичног дела разбојништва или разбојнич-
ке крађе заправо је стицај убиства и разбојништва, односно разбојничке 
крађе, који је законодавац прописао као посебно кривично дело. Раз-
логе за овакво поступање треба тражити у томе што је код стицаја, па 
чак и више тешких кривичних дела, немогуће одредити казну затвора у 
трајању од 30 до 40 година. Убиство при разбојништву, односно разбој-
ничкој крађи, као посебно кривично дело, прописано је и у појединим 
упоредним правима, као што је руско. Но, у већем броју страних права, 
ово кривично дело је прописано као тежи облик кривичног дела разбој-
ништва, односно разбојничке крађе (тако је у француском, аустријском, 
већини правних система региона итд.). С друге стране, постоје и систе-
ми у којима се овај облик тешког убиства подводи под неке друге облике 
тешког убиства (немачко или италијанско право), односно правни си-
стеми у којима се сваки облик убиства подводи под опште дело убиства, 
за које је предвиђена максимална казна затвора (нпр. шведско право) 
(Ђорђевић, 2016: 249−250).

Овај облик тешког убиства у наш правни систем уведен је Кривич-
ним закоником 2005. године, с тим што је суштински оно и раније по-
стојало у оквиру одредаба о тешким случајевима разбојничке крађе и 
разбојништва. По својој природи то је сложено кривично дело, јер се 
састоји из кривичног дела убиства и кривичног дела разбојништва или 
разбојничке крађе (која су такође сложена кривична дела и састоје се 
из крађе и принуде). Убиство у оквиру овог кривичног дела има све 
опште одлике кривичног дела убиства, с тим што се може догодити да 
оно има карактер неког од других облика тешког убиства (Ђорђевић, 
2016: 251). У овом последњем случају неће постојати стицај два облика 
тешког убиства, већ ће постојати само једно кривично дело, па би по-
стојао привидни стицај по основу алтернативитета (Стојановић, 2012б: 
213). Кривично дело убиства врши се са умишљајем, било директним 
или евентуалним, док би у случају нехата постојао стицај разбојништва, 
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односно разбојничке крађе и нехатног лишења живота (Ђорђевић, 2016: 
252). Убиство треба да је извршено при вршењу разбојништва, односно 
разбојничке крађе, а лице које је лишено живота не мора да буде и лице 
чија је ствар предмет кривичног дела, односно од кога се ствар одузима, 
већ то може да буде и неко друго лице које се нашло на месту догађаја 
(Ђорђевић, 2016: 252).

Треба напоменути да се у теорији поставља питање да ли се овај об-
лик тешког убиства могао подвести под већ постојећи облик лишења 
живота из користољубља, односно ради извршења или прикривања 
другог кривичног дела. Ово посебно, јер слична решења успешно по-
стоје у упоредном праву (Ђорђевић, 2016: 257).

Примери из судске праксе:5

-  Неосновани су наводи жалбе да је мањи степен кривице оптуженог 
уколико се ради о лишењу живота приликом извршења кривичног 
дела разбојништва или разбојничке крађе у односу на степен кри-
вице у случају лишења живота из користољубља, имајући у виду да 
је за оба облика кривичног дела прописана идентична затворска 
казна, при чему се оба квалификована облика могу извршити само 
са умишљајем као обликом кривице (пресуда Апелационог суда у 
Београду Кж. 1 бр. 4583/13 од 14. новембра 2013. године).

-  Када учинилац лиши друго лице живота приликом извршења кри-
вичног дела разбојништва, тада је кривично дело разбојништва 
обухваћено кривичним делом тешког убиства и стицај између ис-
тих кривичних дела јесте привидан (пресуда Апелационог суда у 
Београду Кж. 1 бр. 1315/11 од 10. маја 2011. године).

Ко другог лиши живота из користољубља, ради извршења 
или прикривања другог кривичног дела, из безобзирне 
освете или из других ниских побуда

Убиство је учињено из користољубља уколико је лишавање живота 
другог лица остварено ради постизања материјалне користи, за себе 
или другог. Корист се може састојати у повећању имовинског стања или 
очувању постојећег имовинског стања од штете или губитка (Срзентић 
и сар., 1981: 116). Сматра се да користољубље као квалификаторна окол-

5  Више о томе: Турањанин и сар., 2017.
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ност постоји и ако се лишавање живота врши ради обезбеђења основ-
них егзистенцијалних потреба, с тим што се наведена околност може 
узети у обзир приликом одмеравања казне (Стојановић, 2012: 397).

Код убиства које је учињено ради извршења или прикривања другог 
кривичног дела није од значаја да ли је убиство извршено да би се себи 
или другом омогућило да изврши неко кривично дело, односно да би се 
убиством прикрило своје или кривично дело неког другог. Такође, није од 
значаја да ли је кривично дело које се прикрива извршено чињењем или 
нечињењем, да ли је учињено са умишљајем или из нехата, да ли је поку-
шано или свршено. Исто важи и за убиство које је учињено ради извршења 
другог кривичног дела, али свакако да није могуће убиство у намери да се 
изврши друго кривично дело из нехата (Срзентић и сар., 1981: 117−118). 

Код убиства из безобзирне освете потребно је најпре разграничити 
обичну од безобзирне освете, при чему као критеријум треба узети не-
сразмеру између насталог и оног зла које се врши кроз освету. Ова не-
сразмера мора бити очигледна. Поред тога, и неке друге околности могу 
бити релевантне при оцени да ли је освета безобзирна, као нпр. веома 
дуг протек времена од причињеног зла, освета убиством лица које није 
имало никакве везе са причињеним злом и сл. (Стојановић, 2012: 398).

Када је реч о ниским побудама, може се рећи да се овим појмом обух-
ватају остали случајеви убиства који се врше из неморалних побуда, а није 
реч о користољубљу и безобзирној освети. Ниске побуде одражавају слаб 
карактер личности, његову аморалност, бескрупулозност и сл. (Лазаревић, 
2006: 354). Потребно је да се нека побуда налази високо на скали негативног 
моралног вредновања да би се сматрала ниском у смислу ове квалифика-
торне околности. Тешко је рећи где је та граница, због чега судска пракса у 
овом случају посебно добија на значају (Стојановић, 2012: 399).

Примери из судске праксе:6

-  Правилан је закључак првостепеног суда да је оптужени лишио 
живота оштећеног из ниских побуда – безобзирне освете због из-
губљене парнице, коју је дуго водио са сада покојним оштећеним 
(пресуда Апелационог суда у Београду Кж. 1 бр. 1404/13 од 23. маја 
2013. године).

-  Ниске побуде су такви мотиви који ни према најстрожим критерију-
мима не могу бити достојни човека и у супротности су са друштве-
ним схватањима о људском моралу, односно то су поступања која 

6  Више о томе: Турањанин и сар., 2017.
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изражавају моралну нискост учиниоца (пресуда Вишег суда у Ужи-
цу К. бр. 9/12 од 22. марта 2012. године).

-  То што је оптужена лишила живота новорођенчад само зато што су 
женског пола не представља околност која указује на то да је кри-
вично дело учинила из ниских побуда (пресуда Вишег суда у Ужицу 
К. бр. 9/12 од 22. марта 2012. године).

-  Оптужени је дело починио из безобзирне освете, јер штета која му 
је причињена сечом стабала никако се не може поредити и мери-
ти са људским животом (пресуда Окружног суда у Прокупљу К. бр. 
20/08 од 26. фебруара 2009. године).

-  Убиство из безобзирне освете јесте оно убиство које је мотивисано 
аморалном побудом – жељом да се другоме врати какво зло за које 
оптужени сматра да му је нането или му је објективно нането, а да 
се при томе враћање, односно освета јавља као безобзирна (пресуда 
Окружног суда у Прокупљу К. бр. 47/08 од 17. фебруара 2009. године).

-  Оптужени је оштећену лишио живота из ниских побуда, односно 
зато што није прихватао став оштећене да не жели више да буде са 
њим у вези (пресуда Вишег суда у Зрењанину 3К. бр. 77/13 од 27. 
јануара 2014. године).

-  Код тешког убиства из користољубља убиство би било начин да се 
оствари неки користољубиви циљ, као што је нпр. постизање на-
слеђа, избегавање враћања дуга, убиство за награду и слично (пре-
суда Вишег суда у Ваљеву К. бр. 18/13 од 22. априла 2013. године).

-  Према општеприхваћеном ставу, појам освете подразумева нано-
шење зла за претрпљено зло, при чему је за постојање безобзирне 
освете потребно да постоји знатна, изразита и очигледна несразме-
ра између убиства и оног зла које је оптуженом нането, дакле оног 
зла за које се убиством свети (решење Апелационог суда у Крагујев-
цу Кж. 1 бр. 391/14 од 12. маја 2014. године).

-  За постојање кривичног дела тешког убиства из чл. 114, ст. 1, тач. 5 КЗ 
није од значаја да ли је користољубива корист и остварена (пресуда 
Вишег суда у Краљеву 3К. бр. 18/12 од 28. децембра 2012. године).
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Ко лиши живота службено или војно лице 
при вршењу службене дужности; 
Ко лиши живота судију, јавног тужиоца, 
заменика јавног тужиоца или полицијског службеника 
у вези са вршењем службене дужности; 
Ко лиши живота лице које обавља послове од јавног значаја 
у вези са пословима које то лице обавља

Ова три облика тешког убиства одликује пре свега својство пасивног 
субјекта, али и околности под којима се врши лишавање живота (Лаза-
ревић, 2006: 355), због чега их у раду заједнички и разматрамо. Пасивни 
субјект су службена или војна лица, а од 2009. године то су и судије, јав-
ни тужиоци, заменици јавног тужиоца и полицијски службеници, као 
и лица која обављају послове од јавног значаја. Измена КЗ је посебно 
значајна за последњу категорију лица, јер су се носиоци правосудних 
функција и полицијски службеници раније могли подвести под појам 
службених лица. Иначе, све набројане пасивне субјекте треба ценити у 
складу са њиховим одређењем прописаним у чл. 112 КЗ.

Битна околност јесте да се убиство службеног или војног лица врши 
при вршењу службене дужности, а убиство осталих у вези са вршењем 
службене дужности. Но, треба истаћи да убиство носиоца правосудних 
функција или полицијског службеника при вршењу службених дужно-
сти има се квалификовати као тешко убиство из тачке 6, с обзиром на 
то да наведена лица имају и својство службеног лица (Стојановић, 2012: 
400). То значи да се кривичноправна заштита наведених лица проши-
рује, јер тешко убиство ће постојати без обзира да ли је лишење живота 
извршено при вршењу или у вези са вршењем службене дужности.

Када је реч о лицима која обављају послове од јавног значаја, као и код 
службених и војних лица, потешкоће задаје непрецизност појма „посао 
од јавног значаја“, који је дат у одредбама чл. 112, ст. 32 КЗ. При томе, по-
тешкоће су и последица околности да овај облик тешког убиства у нашој 
судској пракси постоји један кратак период, па се суочавамо и са недо-
статком судске праксе која би сигурно део недоумица решила.7 Такође, 
тешко убиство постоји уколико је лице које обавља послове од јавног 
значаја лишено живота у вези са пословима које обавља, иако, крими-

7  Имајући у виду да је оштећени, сада покојни, по професији био лекар који је дуго година радио у 
здравственом центру, дакле обављао посао од јавног значаја који је везан за здравље људи, то је 
правилан закључак првостепеног суда да се у конкретном случају ради о кривичном делу тешког 
убиства из чл. 114, ст. 1, тач. 8 КЗ (пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 1 бр. 211/15 од 26. 
марта 2015. године). Види: Турањанин и сар., 2017: 202.
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нално-политички посматрано, код неких послова од јавног значаја има 
више оправдања да се појачана кривичноправна заштита пружи када је 
лишење живота извршено при вршењу тих послова (Стојановић, 2012: 
401). Постоје ставови да је ова одредба добар пример који потврђује да 
је кривично право у последњем периоду у фази експанзионизма и пре-
теране кривичноправне интервенције (Коларић: 2014: 154).

Ко лиши живота дете или бремениту жену

Ово кривично дело је одређено карактером субјекта према коме се 
врши, а то је дете или бременита жена. Појам детета се тумачи у смислу 
чл. 112, ст. 8 КЗ, као лице млађе од 14 година, а за појам бремените жене 
није од значаја у којој се фази трудноће налазила бременита жена. Учи-
ниоца овог кривичног дела одликује безобзирност и безосећајност, јер 
кривично дело врши са свешћу да радњу дела предузима према детету 
или према бременитој жени. Уколико не зна да је пасивни субјект дете, 
односно бременита жена, неће постојати тешко убиство у овом облику, 
али свакако да се наведене околности могу узети као отежавајуће при-
ликом одмеравања казне (Стојановић, 2012: 401).

Ко лиши живота члана своје породице којег 
је претходно злостављао

Код овог облика убиства постоје две квалификаторне околности, и то 
пасивни субјект, који је члан породице, и начин извршења (Лазаревић, 
2006: 357). Појам породице треба схватити на начин како је он одређен у 
чл. 112, ст. 28 КЗ. Ово кривично дело тешко је раздвојити од кривичног 
дела насиље у породици из чл. 194 КЗ. Но, није неопходно да је учини-
лац кривичног дела убиства претходно учинио и кривично дело насиље у 
породици. Довољно је да претходно постоји злостављање, психичко или 
физичко, али није довољно да је оно једнократно, већ је потребно да је 
оно континуирано, што ће опет довести и до остваривања обележја кри-
вичног дела насиље у породици. Треба нагласити да најтежи облик кри-
вичног дела насиље у породици из чл. 194, ст. 4 КЗ представља кривично 
дело квалификовано тежом последицом, што би значило да у том случају 
у односу на члана породице мора постојати нехат (Стојановић, 2012: 402).
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Примери из судске праксе:8

-  Оптужени није учинио кривично дело из чл. 114, ст. 1, тач. 10 у вези 
са чл. 30 КЗ, односно није покушао да лиши живота члана своје по-
родице којег је претходно злостављао, с обзиром на то да оптужени 
и оштећена, као бивши супружници, нису живели у заједничком до-
маћинству, па тако није испуњен услов из чл. 112, ст. 28 КЗ (пресуда 
Вишег суда у Зрењанину 2К. бр. 78/13 од 29. октобра 2013. године).

-  За постојање овог кривичног дела није неопходно да је оптужени 
према оштећеној претходно извршио кривично дело насиље у по-
родици из чл. 194 КЗ, већ је довољно да је извршењу овог квалифи-
кованог облика кривичног дела убиства претходило континуирано 
и систематско злостављање чланова породице, које се огледа у на-
ношењу физичког и психичког бола, а што се у конкретном случају 
несумњиво утврђује из исказа сведока оштећене (пресуда Апелаци-
оног суда у Београду Кж. 1 бр. 428/14 од 17. априла 2014. године).

-  Да је оптужени мајку, као члана породице, претходно злостављао, 
суд је утврдио на основу делова исказа самог оптуженог и на основу 
исказа сведока (пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 1 бр. 
2485/12 од 13. јуна 2012. године).

-  Изрека побијане пресуде разумљива је и садржи све чињенице и 
околности које чине законска обележја тешког убиства из чл. 114, 
ст. 1, тач. 10 КЗ, односно у изреци пресуде прецизно су наведене 
радње којима је оптужени злостављао своју покојну супругу, као и 
период у коме је то чинио (пресуда Апелационог суда у Крагујевцу 
Кж. 1 бр. 656/15 од 21. августа 2015. године).

-  Уколико постоји велика дистанца у времену између злостављања 
члана породице и убиства, онда се не би могло говорити о кривич-
ном делу тешког убиства (пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж. 1 
бр. 848/15 од 06. октобра 2015. године).

-  Да је оптужени злостављао оштећену наносећи јој физичке и пси-
хичке патње, суд је утврдио на основу исказа сведока (пресуда Ви-
шег суда у Зрењанину 1К. бр. 92/11 од 09. децембра 2011. године).

-  За утврђивање постојања претходног злостављања члана породице 
пре убиства није нужно да извршилац буде и правноснажно осуђен 
за кривично дело насиље у породици или за коју другу радњу на-
сиља са елементима прекршаја или кривичног дела (пресуда Вишег 
суда у Крагујевцу 2К. бр. 147/14 од 15. маја 2015. године).

8  Више о томе: Турањанин и сар., 2017.
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Ко са умишљајем лиши живота више лица, а не ради се о 
убиству на мах, убиству детета при порођају или лишењу 
живота из самилости

Ово је специфичан облик тешког убиства будући да је заправо реч 
о стицају два или више умишљајних убистава, који се квалификују као 
једно, тешко убиство (Лазаревић, 2006: 356). Посебно је специфично пи-
тање покушаја кривичног дела. Па тако, покушај би постојао не само у 
случају када ниједно лице није лишено живота, иако је започета радња 
извршења која је била управљена на лишавање живота више лица, већ 
и уколико је једно лице лишено живота, а убиство другог или других 
лица је остало у покушају, при чему је умишљај био управљен на ли-
шавање живота више лица (Стојановић, 2012: 404). Чини се да је прак-
тична потреба за увођење овог облика убиства у наше кривично право 
последица чињенице да у случају да је извршено два или више убиства, 
у недостатку других квалификаторних околности који та убиства чине 
тешким, било немогуће применом принципа апсорпције одмерити адек-
ватну казну. Но, у теорији се с правом поставља питање да ли је овај 
проблем било боље превазићи изменом одредаба о одмеравању казне 
за дела у стицају, него ли подвођењем оваквог понашања под одредбе о 
кривичном делу тешког убиства.

Примери из судске праксе:9

-  Код кривичног дела тешког убиства из чл. 114, ст. 1, тач. 11 КЗ није 
од значаја да ли је последица остварена једном делатношћу или са 
више одвојених радњи, односно није неопходно да је учинилац код 
свих извршених убистава имао својство извршиоца, већ он мора 
бити субјекат (извршилац, подстрекач или помагач) код умишљај-
ног лишавања живота више лица (пресуда Апелационог суда у 
Нишу 2Кж. 1 50/16 од 09. фебруара 2016. године).

-  Правилно је првостепени суд утврдио да је у односу на малолетног 
оштећеног оптужени поступао са евентуалним умишљајем, јер је 
био свестан да оваквим својим поступањем на шеталишту, које је 
препуно људи у баштама кафића и оних који су пролазили улицом 
и који су се кроз гужву тешко пробијали, може да доведе у опасност 
живот још неког лица, а да је на наступање овакве последице он 
пристао (пресуда Апелационог суда у Београду Кж. 1 бр. 43/14 од 13. 
фебруара 2014. године).

9  Више о томе: Турањанин и сар., 2017.
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-  За постојање кривичног дела из чл. 114, ст. 1, тач. 11 КЗ потребно 
је да је умишљај оптуженог био управљен на лишење живота више 
лица, због чега није потребно утврђивање мотива извршења овог 
кривичног дела, што је обавеза када су у питању друге квалифика-
торне околности кривичног дела из чл. 114 КЗ (пресуда Вишег суда 
у Сремској Митровици К. бр. 84/12 од 24. децембра 2013. године).

ЗАКЉУЧАК

У српском кривичном праву кривично дело тешко убиство доста се 
широко одређује, односно прописивањем великог броја појавних обли-
ка. Сви појединачни појавни облици могу се груписати према различи-
тим критеријумима. Не би било погрешно закључити да је тенденција 
ширења појединачних облика тешког убиства у нашем праву присутна 
већ век и по. Суштински, то је последица потребе да се право на жи-
вот, као најзначајније људско право, заштити на најбољи начин. С дру-
ге стране, оваква тенденција у себи носи опасност да кривичноправна 
интервенција постане претерана. Па тако, поставља се питање да ли се 
поједини облици тешког убиства могу подвести под неке облике који 
су већ раније постојали, као нпр. однос убиства из користољубља са 
убиством при извршењу разбојништва или разбојничке крађе или чак 
убиства ради извршења или прикривања другог кривичног дела. Такође, 
поставља се питање да ли је убиство више лица, које заправо представља 
стицај више убистава, било боље третирати кроз одредбе о тешком уби-
ству или измене одредаба о одмеравању казне за дела у стицају. Но, чини 
се да су ове дилеме више теоријске, а мање практичне. Оно што је важно 
јесте да је наш законодавац велики број радњи лишења живота подвео 
под тешко убиство и тиме створио могућност изрицања најтеже казне. 
Чини се мање значајним да ли се такав ефекат могао постићи на неки 
други, једноставнији начин.

Најзад, треба указати на велики значај судске праксе код овог кривич-
ног дела. То је последица већ поменуте чињенице да се тешко убиство 
код нас манифестује кроз чак једанаест облика, а посебно чињенице да 
су поједини облици уведени у наше законодавство тек последњих година.  
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THE CRIME OF MURDER IN SERBIAN 
LEGISLATION AND JURISPRUDENCE

Mirko Voštinić
Higher Prosecutor Offi  ce in Kraljevo

Summary 
In this work an author deals with the crime of murder, fi rst briefl y pointing 

out to the basic theoretical features of its manifestations. Th e qualifi ed act 
of the murder is the result of the legislative intervention. Th ere is the fact 
that there exist certain features of the murder that make this type of murder 
heavy. In the Serbian positive law, the heavy murder occurs in the eleven 
forms, which is partly the consequence of the society’s need to protect the 
most valuable human right, the right to life. However, regardless to the fact 
that the deprivation of life is, in general, the subject of the large number of 
theoretical works and, unfortunately, ubiquitously in practice, there are still 
problems and concerns about the judicial application of the certain provisions. 
Th erefore, as well as due to already mentioned fact that the criminal off ence of 
heavy murder occur in the large number of manifestation, jurisprudence take 
a signifi cant place in this work.

Key words: murder, deprivation of life, crime, jurisprudence
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НЕДОЗВОЉЕНА ПРОИЗВОДЊА, 
ДРЖАЊЕ, НОШЕЊЕ И ПРОМЕТ ОРУЖЈА 

И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА 
ИЗ ЧЛАНА 348 КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

НОВЕ И СТАРЕ ДИЛЕМЕ У ПРАКСИ

Сажетак: Република Србија је у процесу приступања Европској унији 
била обавезна да се материја оружја уреди у складу са Директивом 
91/477/ЕЕЗ и 2008/51/ЕЦ. То је имало за последицу доношење новог Зако-
на о оружју и муницији и измене у Кривичном законику (члан 348). Нова 
решења донела су досадашњој легислативи непознате термине: конвер-
тибилно оружје, онеспособљено оружје, минско-експлозивна средства; 
али и строже казне затвора за учиниоце кривичног дела из члана 348 
Кривичног законика. Циљ овог рада је да се критички осврне на нова ре-
шења, али и да укаже на актуелне проблеме у вишедеценијској примени 
кривичног дела које се односи на недозвољене радње у вези са оружјем и 
да пружи могуће одговоре у решавању неких спорних правних ситуација.

Кључне речи: Закон о оружју и муницији, држање оружја, ношење 
оружја, члан 348 КЗ, конвертибилно оружје
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УВОД

Правно регулисање свих питања у вези са оружјем од изузетног је зна-
чаја за сваку државу. Постоје различити модалитети регулисања, почев-
ши од либералног режима за издавање дозволе2 за набављање, држање 
и ношење оружја3 до строгог режима издавања дозвола и кажњавања за 
недозвољено набављање, држање и ношење оружја, какав је случај са Ре-
публиком Србијом. Такође, кривична дела у вези са оружјем могу бити 
прописана у кривичном законику или споредном кривичном законо-
давству, односно закону који регулише питања у вези са оружјем. Тако, 
у Републици Србији у периоду од ступања на снагу Закона о оружју и 
муницији (стари ЗОМ)4 дана 01. марта 1992. године до ступања на сна-
гу Кривичног законика 01. јануара 2006. године (Кривични законик)5, 
чланом 33 старог ЗОМ била је инкриминисана кривична одговорност за 
кршење диспозитивних одредаба закона.6 На тај начин бланкетна при-
рода кривичног дела била је ублажена. 

Република Србија која се налази у процесу придруживања Европској 
унији потписала је Споразум о стабилизацији и придруживању7 (Спо-
разум). Чланом 72 Споразума Република Србија преузела је обавезу 
да обезбеди постепено усклађивање постојећих закона и будућег за-
конодавства са правним тековинама Европске уније. Између осталог, 
Република Србија је требало да усклади законодавство са Директивом 
Савета Европе о надзору набавке и држања оружја од 18. јуна 1991. го-

2  Чланом 7 Закона о о држању и ношењу оружја од 14. јула 1928. године („Службене новине“, број 
170-LV) било је прописано да је у кућама слободно (без пријаве и одобрења, прим. аут.) држати, а за 
одбрану своје имовине ван куће уз пријаву државној управној или полицијској власти (без одобрења, 
прим. аут.) носити све врсте ловачких пушака са једном или више цеви, каписларе и кремењаче. 
Параграфом 9 Правилника за извршење закона о држању и ношењу оружја од 01. јула 1928. године 
(„Службене новине“, број 170-LVI) било је прописано да је имовина која је заштићена одбраном у 
начелу сва покретна и непокретна имовина у кући или обитавалишту уопште (као бачије, појате, трла, 
воденице итд.), односно у непосредној близини тог обитавалишта, као и на испашама. Ношење оружја 
у том смислу, сматраће се допуштеним само ако су постојеће прилике изискивале одбрану оружјем, 
односно где ово тражи осигурање безбедности од напада звери или разбојника (параграф 10). Дакле, 
Законом и Правилником је било прецизирано да држање оружја значи држање у кући, а ношење ван 
куће за одбрану имовине ношење око куће и у покућству. Чланом 8 истог закона прописано је да је за 
набавку и држање ловачких карабина, те аутоматских пиштоља и револвера свих врста, изузев оних 
којима је наоружана војска, потребно одобрење управне или полицијске власти. За ношење свих врста 
допуштеног оружја потребно је одобрење управне власти полицијске власти. 

3  Вид. нпр. члан 403 Кривичног законика Црне Горе и чланове 29−38 Закона о држању и ношењу 
оружја.

4  „Службени гласник РС“, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 101/2005 − др. закон, 85/2005 − 
др. закон, 27/2011 − одлука УС и 104/2013 − др. закон.

5  „Службени гласник РС“, број 85/2005, 88/2005 − испр., 107/2005 − испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014 и 94/2016.

6  То је био први пут у нашем правном систему да се одредбом посебног закона ставља ван снаге 
одредба о кривичном делу из Кривичног закона Републике Србије (Јовашевић 1999: 13).

7  http://mei.gov.rs/src/dokumenta/sporazumi-sa-eu/sporazum-o-stabilizaciji-i-pridruzivanju  
(приступљено 14. новембра 2017. године).
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дине (91/477/ЕЕЗ) пречишћене заједничком Директивом Европског 
парламента и Савета Европе од 21. маја 2008. године (2008/51/ЕЦ)8 (Ди-
ректива). То је учињено доношењем новог Закона о оружју и муницији 
(„Службени гласник РС“, бр. 20/2015) (ЗОМ). Пре свега, ЗОМ је на дру-
гачији начин, а и детаљније дефинисао основне појмове употребљене 
у закону. Најважнији појам свакако је значење израза оружје – ручно 
преносива направа израђена или прилагођена да под притиском вазду-
ха, барутних и других гасова или другог потисног средства може изба-
цити зрно, куглу, сачму или неки други пројектил, односно распршити 
гас или течност и друга направа која је намењена за самоодбрану или 
напад, лов или спорт, с тим што се, у смислу овог закона, оружјем не 
сматрају уређаји за хумано лишавање живота животиња, алати и ими-
тације оружја које не користе муницију са барутним пуњењем (члан 3 
тачка 1 ЗОМ). Остали изрази од значаја за кривично дело из члана 348 
Кривичног законика биће обрађени на одговарајућем месту. 

Кривично дело недозвољена производња и стављање у промет опој-
них дрога из члана 348 бланкетно је кривично дело. Приликом тумачења 
и примене одредби овог члана неопходно је коришћење пре свега Закона 
о оружју и муницији. Из тих разлога је било неопходно и усклађивање 
овог кривичног дела са ЗОМ. 

Пре него што приступимо објашњењу кривичног дела из члана 348 
Кривичног законика, обратићемо пажњу на недавне измене и допуне 
Кривичног законика објављене у „Службеном гласнику РС“ број 94/2016.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА 
ОБЈАВЉЕНЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“ БРОЈ 
94/2016 – ШИРЕ ИНКРИМИНАЦИЈЕ И ТЕЖЕ КАЗНЕ

Чланом 32 Предлога Закона о изменама и допунама Кривичног зако-
ника предложена је измена кривичног дела из члана 348 Кривичног за-
коника. Предлагач закона је у образложењу Предлога закона као разлоге 
измена навео: 1. усклађивање кривичног дела са новим ЗОМ; 2. пораст 
тешких кривичних дела која су извршена употребом забрањеног или 
нелегалног оружја, услед чега је било потребно пооштрити казне за то 
кривично дело.9

8  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do/?uri=CELEX:31991L0477:fr:HTML и  http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0051&from=en (приступљено 14. новембра 
2017. године).  Вид. Предлог Закона о оружју и муницији: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/
fi les/lat/pdf/predlozi_zakona/4826-14%20lat.pdf (приступљено 14. новембра 2017. године).

9  Вид. Предлог Закона о изменама и допунама Кривичног законика:  http://www.parlament.gov.rs/upload/
archive/fi les/lat/pdf/predlozi_zakona/2769-16%20-Lat..pdf (приступљено 14. новембра 2017. године).
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Овим решењем предвиђена је нова радња извршења – преправљање, 
а проширен је и предмет инкриминисања на конвертибилно и онеспо-
собљено оружје, као и на минско-експлозивна средства. 

Такође, запрећене казне су пооштрене. За став 1 запрећена казна је од 
шест месеци до пет година затвора, за став 2 од једне до осам година, док 
је за став 3 и 4 запрећена казна од две до дванаест година затвора. По-
следње има значајне последице на вођење кривичног поступка, с обзи-
ром на то да је кривични прогон за став 3 и 4 члана 348 КЗ у надлежно-
сти вишег суда,10 односно вишег тужилаштва. Посебно треба обратити 
пажњу на дефинисање појма „већа количина оружја“ у судској пракси, 
како би органи кривичног гоњења у најранијим фазама поступка могли 
правилно да оцене стварну надлежност.

Неке новине у дефинисању појмова објекта радње кривичног 
дела из члана 348 Кривичног законика

1. Конвертибилно оружје

Чланом 3 тачка 11 ЗОМ прописано је да је конвертибилно оружје 
оно оружје које изгледом подсећа на ватрено оружје и које се с обзи-
ром на конструкцију и материјал од кога је направљено може препра-
вити тако да испаљује бојеву муницију, а с тим у вези, конвертибилним 
оружјем, у смислу овог закона, сматрају се гасно, стартно и сигнално 
оружје. Тачком 36 члана 3 ЗОМ прописано је да се гасним, стартним и 
сигналним оружјем сматра пиштољ, револвер и пушка, који под при-
тиском барутних гасова распршују нешкодљиве, надражујуће материје 
са краткотрајним дејством и испаљују пуњење намењено искључиво из-
азивању гласног пуцња и испаљивању светлеће сигналне ракете.11 Ово 
је учињено како би Република Србија у оквиру процеса приступања 
Европској унији прихватила решења Директиве. Оваквим одређењем 
конвертибилног оружја долази се до закључка да конвертибилно оружје 
може да буде било шта. Наиме, потребно је да вештак балистичке струке 

10  Вид. члан 23 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 
31/2011 − др. закон, 78/2011 − др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 − др. закон, 13/2016 
и 108/2016).

11  Нпр. стартни пиштољ марке WOLTRA COMBAT model 88 Cal. 9 mm P.A. SA/DA. „Спорни пиштољ 
марке WOLTRA COMBAT model 88 Cal. 9 mm P.A., SA/DA… jeсте реплика (копија) BERETE италијанске 
производње. Ознака Cal. 9 mm PA значи да је намена реплике (копије) изазивање звучног ефекта 
популарно назван „плашљивац“, и користи се у те сврхе у позоришним и филмским представама итд., и 
према општим техничким карактеристикама није оружје“ (Суботић, Церовић, 2008). 
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и вештак машинске струке утврде да ли су конструкција и материјал од 
кога је оружје направљено подобни да испаљују бојеву муницију, однос-
но да ли се оно може преправити у смислу ЗОМ тако да испаљује бојеву 
муницију. 

Појмом конвертибилног оружја није обухваћена ни ситуација у којој 
је ватрено оружје функционално неисправно, јер конвертибилно оружје 
је различит појам од ватреног оружја и не козумира га. 

Оваква all inclusive инкриминација јесте усклађена са Директивом, 
али је у супротности са једним од основних начела кривичног права – 
начелом законитости. Lex certa сегмент начела законитости захтева да 
„кривичноправне норме у што је могуће вишем степену буду одређене 
и прецизне“ (Стојановић 2017: 21−22). Одређивањем конвертибилног 
оружја као било ког предмета које изгледом подсећа на ватрено оружје, а 
које се преправком, с обзиром на материјал и конструкцију од кога је тај 
предмет направљен, доводи до несигурности у кривичном праву. Како 
конвертибилно оружје може бити било који предмет, чије подвођење 
под појам оружја у смислу ЗОМ зависи искључиво од оцене вештака о 
будућој неизвесној преправци тог предмета тако да испаљује бојеву му-
ницију, ова одредба доводи у сумњу начело законитости – одређености 
члана 348 Кривичног законика и члана 3 тачка 11 ЗОМ. У пракси то зна-
чи да се јавни ред и мир који се штити и чланом 348 Кривичног законика 
угрожава и држањем и ношењем металне „реплике“ пиштоља.

Такође, увођење конвертибилног оружја у новом ЗОМ као објекта 
радње кривичног дела из члана 348 Кривичног законика може отворити 
питање правне заблуде12 у односу на тај објекат радње. Ипак, сматрамо 
да судови не би требало да прихватају позивање на правну заблуду, а 
нарочито у односу на стартно, гасно и сигнално оружје, с обзиром на 
чињеницу да је ЗОМ ступио на снагу 04. марта 2015. године, а почео да 
се примењује од 05. марта 2016. године, односно протек рока до усклађи-
вања ЗОМ са Кривичним закоником (Измене и допуне Кривичног за-
коника у овој области ступиле су на снагу 01. јуна 2017. године), затим 
чињеницу да недозвољена производња, држање, ношење и промет 
оружја и експлозивних материја из члана 348 Кривичног законика спа-
да у тзв. кривична дела mala in se, те да свако лице које хоће да набави, 
држи или носи ову врсту оружја мора претходно да буде упознато са 
одредбама закона који регулише материју оружја. 

12  Вид. члан 29 Кривичног законика.
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2.Онеспособљено оружје  

Онеспособљено оружје је ватрено оружје чији су сви основни де-
лови трајно преправљени тако да се из њега не може испалити бојеви 
метак (члан 3 тачка 18 ЗОМ). Поступак, услови и начин онеспособља-
вања оружја регулисани су Правилником о онеспособљавању оружја.13 
У образложењу предлога Закона о оружју и муницији објашњено је да 
се ЗОМ уводи нова категорија оружја коју познаје и Директива, те да се 
тиме „практично омогућава грађанима да држе као сувенир одређене 
комаде оружја који за њих имају афекциону вредност“ (страна 28 Пред-
лога Закона о оружју и муницији). Чланом 48 тачка 4 ЗОМ прописан 
је прекршај за физичко лице које на јавном месту носи онеспособљено 
оружје, односно чланом 47 тачка 15 ЗОМ прекршај за физичко лице које 
у року од осам дана од дана онеспособљавања не пријави надлежном ор-
гану трајно онеспособљено оружје. С друге стране, чланом 348 Кривич-
ног законика прописано је да је онеспособљено оружје објекат радње 
извршења кривичног дела. Остаје на судској пракси како ће решити 
проблем држања, односно ношења онеспособљеног оружја.

3. Минско-експлозивна средства

Минско-експлозивна средства јесу све врсте бомби, мина, граната 
и других направа опремљених са експлозивом или адекватном неекс-
плозивном материјом или детонатором код којих под спољашњим или 
унутрашњим деловањем (тежина, удар, потез, електрична енергија, хе-
мијска, нуклеарна реакција и сл.) долази до наглог ослобођења енергије 
и њиховог распрскавања (члан 3 тачка 26). Овим појмом замењен је 
појам распрскавајуће оружје из старог ЗОМ. 

РАДЊА ИЗВРШЕЊА

Радња извршења кривичног дела из члана 348 Кривичног закони-
ка може бити израда, преправљање, продаја, набављање, размена или 
држање ватреног оружја, конвертибилног оружја, делова оружја, му-
ниције, експлозивних материја или минско-експлозивних средстава. 
Радња извршења је алтернативно постављена, па постоји једно кри-

13  „Службени гласник РС“, број 9/16, 92/16 и 96/16.
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вично дело независно од броја предузетих радњи извршења (Стојано-
вић, Делић, 2017: 281), односно за постојање кривичног дела довољно је 
предузимање ма које радње извршења (Пресуда Врховног суда Србије 
Кж. I 283/06 од 27. марта 2006. године). 

Радња извршења одређена је трајним глаголом („израђује“, „пре-
правља“, „држи“ итд.). Судска пракса је на том становишту, па тако не-
овлашћено држање бомбе од 1993. године све до 25. априла 2001. године, 
када су код оптуженог пронађене и одузете бомбе и друге ствари, пред-
стављало би једну јединствену трајну радњу којa је престала када су бомбе 
одузете од оптуженог и у том тренутку би предметно дело било свршено14 
(Пресуда Врховног суда Србије Кж I 133/02 од 14. маја 2002. године).

Израда значи производњу предмета који представља објекат радње 
кривичног дела (Стојановић, Делић, 2017: 281), под условом да такав 
предмет раније није постојао, иначе би било речи о преправљању.15 При-
мера ради, израда електронског уређаја − радиотелекоманде који се 
може користити за активирање експлозива (Пресуда Апелационог суда 
у Београду, Кж 1 По1 25/13 од 24. јануара 2014. године).

Преправљање оружја јесте прилагођавање оружја другој муницији и 
други захвати на оружју којима се утиче на његово функционисање и 
трајно или привремено мењају оригинално техничке карактеристике и 
конструкцијска решења произвођача (члан 3 тачка 23 ЗОМ). 

Продаја подразумева пренос права на оружје са једног лица на друго 
уз одређену, правичну, новчану накнаду, док размена представља усту-
пање оружја другом за друге предмете добра или услуге (Стојановић, 
Делић, 281) које су у промету, ван промета или у ограниченом промету. 
Примера ради, уступање оружја за превозно средство, оружја за оружје, 
оружја за опојну дрогу итд.

Систематским тумачењем ЗОМ може се закључити да набављање 
оружја не подразумева само куповину оружја већ и други вид при-
бављања оружја. Набављање представља сваку делатност којом се до-
лази у посед оружја (Јовашевић, 2017: 299) или експлозивних материја. 
То могу бити различити послови, сем размене (sic!): куповина, послуга, 
зајам, поклон итд. С друге стране, у судској пракси је неспорно да се 
под појмом набављање не подразумева извршење кривичног дела ради 
прибављања оружја. Према томе, ако је ватрено оружје набављено извр-
шењем кривичног дела крађе, тада не постоји стицај ова два кривична 

14  У том смислу и Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Кж. I 1447/12 од 30. априла 2012. 
године.

15  Закон о оружју Републике Црне Горе под појмом производње оружја подразумева се израда новог 
оружја, а производња муниције подразумева израду нове муниције (члан 66).
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дела, само у односу на радњу набављања из члана 348 КЗ, док ова кри-
вична дела могу бити у реалном стицају у односу на радњу држања или 
ношења (Јоцић, 2007: 187−188). У том смислу, Врховни суд Србије заузео 
је становиште да „када учинилац крађом дође до ватреног оружја, а по-
сле извесног времена то оружје буде од њега одузето због неовлашћеног 
држања, постоји стицај кривичног дела крађе и кривичног дела из члана 
33 Закона о оружју и муницији“ (правно схватање утврђено на Седници 
Кривичног одељење Врховног суда Србије од 19. марта 1997. године).16

Држање претпоставља заснивање фактичке власти на објекту радње 
кривичног дела. Државина се може засновати или прекидом држави-
не дотадашњег држаоца и заснивањем државине учиниоца или засни-
вањем потпуно нове државине. Држање значи њихово поседовање при 
себи или код себе (Мрвић Петровић, 2016: 271), као и онда „када орган 
унутрашњих послова претресом стана или других просторија пронађе 
оружје, али не и онда када се то оружје пронађе у ташни, у возилу или 
за појасом учиниоца. У том другом случају не ради се о држању, већ о 
ношењу таквог оружја“ (Јовашевић, 1999: 17). Важно је нагласити да се 
предузимање радње држања врши у односу на оружје чије је држање до-
звољено грађанима, али учинилац у конкретном случају од надлежног др-
жавног органа није прибавио оружни лист за држање односног оружја. За 
држање оружја, потребно је да постоји „такав однос учиниоца дела према 
таквим предметима, односно он такве предмете мора држи као своје, или 
да их бар чува као туђе (Јовашевић, 1999: 17). Такође, временски пери-
од држања не утиче на постојање овог кривичног дела; довољно је да у 
кратком периоду, које се не мора мерити ни даном, већ може и сатима, 
извршилац држи забрањена средства. То што је у изреци као време из-
вршења опредељен само један дан не компромитује одлуку првостепеног 
суда (Основног суда у Сомбору, прим. аут.) о кривици, а суштински је тач-
но, јер је то дан када је муниција пронађена“ (Пресуда Апелационог суда у 
Новом Саду број Кж. 1-1694/13 од 20. маја 2013. године.)

За постојање кривичног дела потребно је да се радње предузимају 

16  „С обзиром на то да је првостепени суд утврдио да је обијањем куће оштећеног окривљени одузео 
спорни пиштољ као туђу покретну ствар, а потом га носио са собом, да би употребом пиштоља 
извршио претњу да ће непосредно напасти на живот и тело (другог, прим. аут.) оштећеног, а потом 
спорни пиштољ наставио да носи све до одузимања од стране радника ПС Тутин, то је изрека 
пресуде неразумљива будући да је једну исту радњу окривљеног – одузимање спорног пиштоља 
као туђе покретне ствари, као радњу извршења кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 
тачка 1 КЗ, првостепени суд квалификовао и као радњу извршења кривичног дела недозвољено 
држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ, односно да је он без одобрења 
набавио спорни пиштољ, што би наводило на закључак да се ради о идеалном стицају“ (Решење 
Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 1. 2579/10 од 22. априла 2010. године). Упор. и Пресуду Вишег 
суда у Новом Саду бр. 1940/10 од 14. септембра 2010. године.
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недозвољено, противправно, односно супротно ЗОМ, којим је регулисан 
поступак издавања дозволе за законито предузимање радњи кривичног 
дела. Примера ради, за набављање и држање оружја из категорије Б по-
требно је да се прибави одобрење за набављање оружја и оружни лист 
(чланови 11−17 ЗОМ). У супротном, врши се кривично дело недозвољена 
производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја 
из члана 348 Кривичног законика.17 С друге стране, није свака радња др-
жања оружја кривично дело. Примера ради, ЗОМ је у члану 29 предвидео 
обавезу лица у чијем се поседу затекне регистровано оружје преминулог 
лица да у року од 45 дана од смрти лица обавести најближу организа-
циону јединицу Министарства унутрашњих послова ради преузимања 
оружја. Уколико то не учини, чини прекршај из члана 47 тачка 16.18

На крају, важно је нагласити да је кривично дело из члана 348 Кри-
вичног законика бланкетно кривично дело. При тумачењу одредби чла-
на 348 треба се ослонити на одредбе ЗОМ и Закона о промету експло-
зивних материја.19

ПОСЛЕДИЦА

Последица20 кривичног дела јесте апстрактна опасност за јавни ред и 
мир (Стојановић, Делић, 2017: 282) која се састоји у стварању опасности 
по живот и телесни интегритет људи, односно имовину, од нестручне, 
нехатне, немарне или неовлашћене употребе оружја, муниције и екс-
плозивних материја (Јовашевић, 1999: 20). 

17  У том смислу Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 1-2092/11 од 21. јуна 2011. године и 
Решење Окружног суда у Нишу Кж. бр. 1652/064. У ситуацији када учинилац држи оружје за које 
му је издат оружни лист, након привременог одузимања оружја које може послужити као доказ 
у другом кривичном поступку, не врши кривично дело из члана 348 став 1 Кривичног законика 
(Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж. 1. бр. 2789/10 од 25. маја 2010. године). У тој ситуацији 
у праву је Апелациони суд и из разлога што се муниција може набавити на основу издате исправе 
о оружју (члан 20 ЗОМ). Такође, ЗОМ предвиђа да министар (унутрашњих послова, прим. аут.) 
периодично, када то захтевају разлози очувања безбедности грађана и јавног реда и мира, може 
расписати легализацију оружја и муниције. То би значило да би у време легализације свако 
лице могло да се позива на легализацију као разлог за искључење противправности, односно 
недозвољености. За више о легализацији и разлозима легализације вид. Лештанин, 2016: 204−205.

18  У том смислу Пресуда Апелационог суда у Новом Саду бр. Кж. 1- 249/12 од 04. октобра 2012. године.
19  „Службени лист СФРЈ“, бр. 30 од 21. јуна 1985., бр. 6 од 27. јануара 1989., „Службени лист СРЈ“, бр. 

53 од 12. јула 1991, бр. 16 од 7. априла 1993 − др. закон, бр. 31 од 18. јуна 1993 − др. закон, бр. 41 од 
23. јула 1993 − др. закон, бр. 24 од 18. марта 1994 − др. закон, бр. 28 од 21. јуна 1996 − др. закон, бр. 68 
од 19. децембра 2002., и „Службени гласник РС“, бр. 101 од 21. новембра 2005 − др. закон.

20  Такав став заузела је и судска пракса. Тако, Апелациони суд у Београду навео је да је првостепени 
суд (Виши суд у Ваљеву, прим. аут.) правилно „нашао да је законодавац приликом прописивања 
кривичног дела из члана 348 Кривичног законика имао у виду искључиво заштиту јавног интереса, 
а не личног интереса било ког појединца“ (Решење Вишег суда у Ваљеву Кв. 239/11 од 03. новембра 
2011. године и Решење Апелационог суда у Београду Кж. 2. 3960/11 од 29. новембра 2011. године). 
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ОБЈЕКАТ КРИВИЧНОГ ДЕЛА – ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ 
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Директива и Закон о оружју и муницији (члан 4 ЗОМ) сврставају 
оружје у четири категорије,21 категорије А, Б, Ц и Д:22

1.  категорија А – минско-експлозивна средства, аутоматско кратко и 
дуго ватрено оружје, оружје скривено у другим предметима и ва-
трено оружје са пригушивачем пуцња; 

2.  категорија Б – свако ватрено оружје (кратко, дуго, полуаутомат-
ско, репетирајуће, једнометно, двометно, са олученим и глатким 
цевима), осим оног из категорије А и Ц и конвертибилно оружје;

3.  категорија Ц – онеспособљено ватрено оружје, старо оружје и њего-
ве модерне копије које не користе метак са централним или ивичним 
паљењем, ваздушно оружје чија је кинетичка енергија 10,5 Ј или већа 
или чија је брзина пројектила 200 m/s или већа и калибра већег од 4,5 
mm, као и оружје с тетивом или опругом чија је сила затезања тетиве 
већа од 450 N, односно чија је натезна тежина већа од 101 librе; 

4.  категорија Д – хладно оружје, гасни спрејеви, уређаји за изазивање 
електрошокова, ваздушно оружје чија је кинетичка енергија мања 
од 10,5 Ј или је брзина пројектила мања од 200 m/s и калибра 4,5 mm 
или мањег, као и оружје са тетивом или опругом чија је сила зате-
зања тетиве до 450 N, односно чија је натезна тежина до 101 libre.

Подела на ове категорије има значајне последице у режиму на-
бављања, држања и ношења оружја. Оружје из категорије А не могу на-
бављати, држати и носити физичка лица, правна лица и предузетници, 
осим у случајевима предвиђеним овим и другим законом. Оружје из 
категорије Б може се набављати, држати и носити на основу исправе 
надлежног органа. Оружје из категорије Ц може се слободно набављати 
у случајевима предвиђеним овим законом, а држати уз пријаву надлеж-
ном органу. Оружје из категорије Д може се набављати и држати без 
исправе и пријаве надлежном органу, у складу са овим законом (члан 
5 ЗОМ). Такође, законом је забрањен промет, набављање и држање од-
ређене додатне опреме – пригушивач пуцња и одређених врста муни-
ције, прописаних чланом 6 ЗОМ .

21  Сврставање у категорије А, Б, Ц и Д, сходно Директиви, прихваћено је у државама у окружењу. 
Упор. нпр. члан 6 Закона о оружју Републике Хрватске.

22  За разлику од новог, стари ЗОМ је познавао поделу оружја по врсти на ватрено, ваздушно, гасно, 
распрскавајуће, посебно, оружје с тетивом и хладно оружје; као и према намени и посебним 
врстама на: оружје за личну безбедност, ловачко, спортско, трофејно, старо и комбиновано 
(Лештанин, 2016: 21).
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Кривичним законодавством није санкционисана израда, пре-
прављање, продаја, набављање, размена, држање, ношење свих врста 
оружја и експлозивних материја, већ само ватреног оружја, конверти-
билног оружја, онеспособљеног оружја, као и делова оружја, муниција, 
експлозивне материје и минско-експлозивна средства.

Ватрено оружје23 јесте оно оружје које, под притиском барутних га-
сова, из цеви избацује пројектил. С тим у вези, врсте ватреног оружја 
јесу пушкомитраљез, митраљез, аутоматска пушка, аутомат, пиштољ, 
револвер, пушка са олученим цевима (једнометна, репетирајућа, по-
луаутоматска), пушка са глатким цевима (једнометна и двометна, ре-
петирајућа, полуаутоматска), комбинована пушка (са олученим и нео-
лученим цевима), пушке, пиштољи и револвери са ивичним паљењем 
(малокалибарско оружје) (члан 3 тачка 2 ЗОМ).24

Делови оружја су рам, навлака и цев пиштоља; рам, добош и цев ре-
волвера; сандук, затварач, цев и глава пушке (члан 3 тачка 19 ЗОМ).

Муниција су меци за ватрено оружје са олученим и глатким цевима 
(члан 3 тачка 21 ЗОМ). Из наведеног произилази да се меци за конвер-
тибилно оружје не сматрају објектом радње извршења кривичног дела.25 
Неопходно је извршити вештачење како би се утврдило да ли се ради о 
муницији за ватрено оружје са олученим или неолученим цевима.26

Експлозивне материје27 су привредни експлозиви, средства за паљење 
експлозива, пиротехнички производи, привредна муниција, барут, као 
и сировине експлозивног карактера за производњу наведених материја 
(члан 3 Закона о експлозивних материја, запаљивим течностима и гасо-
вима − ЗЕМ).28

О конвертибилном и онеспособљеном оружју, као и о минско-екс-
плозивним средствима већ је било речи.

23  Апелациони суд је заузео став да изрека пресуде није неразумљива због тога што у њој није 
наведено да се ради о ватреном оружју већ о пиштољу, с обзиром на то да је ноторна чињеница да 
пиштољ представља ватрено оружје (Пресуда Апелационог суда у Београду Кж. 1. бр. 6505/11 од 
27. фебруара 2012. године).

24  За сваки од израза употребљених у дефиницији ватреног оружја вид. више члан 3 ЗОМ.
25  Под појам таквих метака могли би се подвести меци за изазивање акустичног дејства, која спадају 

у гасне меткове, тзв. „праскавце“, односно „плашљивце“ (Решење Апелационог суда у Нишу Кж. 1. 
бр. 2208/10 од 17. јануара 2012. године).

26  У том смислу Решење Апелационог суда у Нишу Кж. 1. бр. 2783/10 од 05. августа 2010.
27  За више о експлозивним материјама вид. Радовановић, 2015: 21.
28  „Службени гласник СРС“, број 44/77, 45/85, 18/89 и „Службени гласник РС“, број 55/93, 67/93, 48/94, 

101/2005 − др. закон и 54/2015 − др. закон.
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ИЗВРШИЛАЦ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Извршилац кривичног дела може бити свако лице. Ипак, у пракси 
се постављало питање да ли је могуће саизвршилаштво у вези са поје-
диним облицима кривичног дела.29 Тако, када су аутоматску пушку по 
извршеним делима крили и обојица оптужених су знала у сваком тре-
нутку где се пушка налази, поступали су као саизвршиоци (Пресуда Ви-
шег суда у Новом Саду посл. бр. К. 527/10 од 01. септембра 2010. године).

СУБЈЕКТИВНИ ЕЛЕМЕНТ ДЕЛА

За постојање кривичног дела потребан је умишљај учиниоца.30 Потреб-
но је да је свешћу учиниоца обухваћен и елемент противправности, од-
носно потребно је да је учинилац свестан да радњу извршења предузима 
неовлашћено, али и „свест о делатности“ (Лазаревић, 2011: 1110), односно 
о „посебном својству предмета дјела“ (Бабић, Марковић, 2013: 373). 

29  „Окривљени С. П. је дана 13. маја 2012. године на релацији Суботица–Краљево управљао возилом 
BMW у чијем је пртљажном простору носио, тачније преносио ватрено оружје и муницију, што је 
он и признао. Истовремено, поред њега у возилу на месту сувозача седео је окривљени С. Џ., што 
такође није спорно. Међутим, радња ношења, односно преношења ватреног оружја и муниције 
у конкретном случају физички се исцрпљује и била је исцрпљена у радњама једног извршиоца 
(С. П.) који је управљао возилом и у чијем пртљажнику се налазило оружје и муниција који су 
преношени. Код оваквог стања чињеница, да би се могло говорити о евентуалном саглашавању С. 
Џ. са радњом извршења дела које је извршио С. П., оптужба је морала да докаже постојање његове 
свести о томе да С. П. у пртљажном простору свог возила преноси ватрено оружје и муницију, и 
његове воље да активно, чињењем, учествује у оваквом преношењу оружја“ (Пресуда Апелационог 
суда у Крагујевцу Кж. 1-726/13 од 22. априла 2013. године).

30  „Радње које је по претходном договору предузео окривљени Н. Б., у смислу превожења, а потом и 
преношења ватреног предметног ватреног оружја, муниције, распрскавајућег оружја и средстава 
велике разорне моћи, од његовог путничког возила до куће окривљеног М. У, не могу се сматрати 
радњом неовлашћеног ношења предмета (оружја), у смислу члана 348 став 4 КЗ, јер наведене 
појединачне радње представљају само стадијуме радње неовлашћеног набављања предметног 
оружја ради стицања коначне власти над њим од стране НН „Д“. Стога су напред наведене радње 
и обухваћене умишљајем окривљеног Н. Б. у складу са садржином постигнутог договора да се 
неовлашћено набави оружје и у том смислу превезе и пренесе до куће првоокривљеног, те да се ту 
до даљњег држи, а не да се носи у смислу извршења наведеног кривичног дела“ (Пресуда Врховног 
касационог суда Кзз 83/11 од 07. децембра 2011. године). Апелациони суд Србије заузео је став да 
мотив за извршење кривичног дела из члана 348 нема утицаја на постојање кривичног дела. Суд је 
утврдио да је окривљени кривично дело извршио са умишљајем, при чему одбрана окривљеног да 
је он сакупљао метке различитих калибара, али да их није употребљавао, јер нема ни оружје, нема 
утицаја на постојање кривичног дела (Решење Апелационог суда Србије посл. бр. КЖ I 3972/10 од 
29. јуна 2010. године).
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ТЕЖИ ОБЛИК – СТАВ 2
Тежи облик кривичног дела постоји када је предмет дела из става 

1 члана 348 ватрено оружје,31 муниција,32 експлозивне материје,33 мин-
ско-експлозивна средства или средства на бази експлозивних материја 
или гасно оружје34 чија израда, продаја, набавка, размена или држање 
није дозвољено грађанима. Да ли је реч о таквој врсти оружја, није прав-
но питање већ чињеница за чије утврђивање је потребно стручно знање. 
Вештак балистичке струке би требало у конкретном случају да утврди 
да ли се ради о категорији А оружја како је то прописано ЗОМ.  

ТЕЖИ ОБЛИК – СТАВ 3

Тежи облик кривичног дела из става 3 постоји:

а) ако је предмет дела из става 1 и 2 већа количина оружја, му-
ниције или средстава. Прву квалификаторну околност представља 
количина оружја и средстава који се јављају као објекат кривичног 
дела (Стојановић, Делић, 2017: 285). Важно је нагласити да питање 
количине оружја није питање које захтева стручно знање (ангажо-
вање вештака), већ је то правно питање. Која количина представља 
„већу количину“ ових предмета, оцењује у сваком конкретном слу-
чају суд (Срзентић и сар., 1986: 708). Примера ради, већу количину 
оружја представља „шест револвера и два пиштоља“ и „400 метака 
за револвер“, док је у другој одлуци суд заузео став да „једна ауто-
матска пушка калибра 7,62 мм са тромблонским наставком, оптички 

31  „Аутоматска пушка АB2M 70, калибра 7,62 х 39 mm“ (Пресуда Апелационог суда у Новом Саду 
посл. бр. Кж. I 2860/12 од 16. јануара 2013. године), „пиштољ шкорпион“, „ручно прављено оружје у 
облику оловке за испаљивљање малокалибарских метака“ (Стојановић, Делић, 2017: 285).

32  „Када окривљени неовлашћено држи метке са пресеченим зрном“ (Јовашевић, 1999: 19).
33  „Пластични експлозив МЗК“ (Јовашевић, 1999: 20).
34  „Према налазу и мишљењу вештака балистичара пиштољ марке Ledi ekol који представља реплику/

копију пиштоља Valter, kal. 9 mm, сврстава се у спортско оружје чија је намена изазивање звучног 
ефекта. Из њега се може испалити и патрона са желатизинираном или прашкастом смешом, која 
је основа за неки од надражујућих гасова који приликом опаљења прелазе у гасно стање. Ове 
патроне носе обично ознаку CS и садрже 80 mg супстанце. Наведена количина гаса није штетна 
по здравље и изазива тренутни надражај горњих дисајних путева и очију. Муниција која је пуњена 
надражујућим гасом (CS, CN, PV) садржи гасове у дозвољеним количинама које не могу да изазову 
трајно оштећење здравља људи, већ изазива надражај горњих дисајних путева. Полазећи од налаза 
и мишљења вештака, суд је нашао да стартни пиштољ који је носио окривљени не представља гасно 
оружје“ (Пресуда Вишег суда у Нишу К. бр. 222/11 од 23. октобра 2012. године). На овом месту 
треба напоменути да се стартно оружје по садашњој легислативи сматра конвертибилним оружјем 
у смислу члана 3 тачка 11 ЗОМ.
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нишан за ручни бацач, један оквир аутоматске пушке, 47 метака ка-
либра 7,62 мм и пет ручних бомби М 52 ПСЛ“ не представљају већу 
количину оружја и муниције (Чејовић, 2008: 897). Већу количину ек-
сплозивних ствари представља „5 комада ручних бомби М 75, једна 
ручна бомбу М 50, 500 г ПЕП пластичног експлозива, један детонатор 
ручне бомбе, 2 метра спорогорећег штапина, један ТНТ метак од 500 
г, три ТНТ метка од 200 г и 15 комада тромболских метака калибра 
7,62 х 39“ (Пресуда Општинског суда у Пожеги К – 79/2015 – 14 од 06. 
јула 2017. године).35 Као што се види, није могуће унапред определити 
колико оружја и муниције је потребно за квалификацију из става 2 
члана 348 Кривичног законика.

б) ако је предмет дела из става 1 и 2 оружје или друга средства вели-
ке разорне моћи. За разлику од прве квалификаторне околности, про-
цену да ли оружје или друго средство има велику разорну моћ, да би се 
могло подвести под ову квалификаторну околност, процењује вештак 
балистичар.36 Тако, под оружјем или другим средством велике разорне 
моћи треба сматрати, на пример, „пластични експлозив „ПЕП 500“ у 
тежини од 500 грама са детонаторском капислом“ (Јовашевић, 1999: 
22), пластични експлозив pentrit (Пресуда Апелационог суда у Београ-
ду, Кж. 1. По. 1 25/13 од 24. јануара 2014. године).37

в) ако се кривично дело врши противно правилима међународног 
права. Такође, ова квалификаторна околност зависи од оцене суда у 
конкретном случају, с обзиром на то да се ради о правном питању.

Све ове квалификаторне околности морају бити обухваћене 
умишљајем учиниоца (Стојановић, Делић, 2017: 286).

НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

Кривичним закоником регулисане су две ситуације ношења оружја. 
Прва ситуација јесте неовлашћено ношење предмета из става 1 и 2, за 
које је запрећена казна затвора у трајању од две до дванаест година. 
Друга ситуација је неовлашћено ношење предмета из става 1 за чије на-
бављење и држање учинилац има одобрење надлежног органа, за које је 
запрећена казна затвора у трајању од шест месеци до пет година, однос-

35  Вид. више: Стојановић, Делић, 2017: 285−286.
36  У том смислу: Јовашевић, 1999: 23.
37  За упоређивање са решењем из члана 33 старог ЗОМ вид. Јоцић, 2007.
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но реч је о предметима за које се може издати дозвола за набављање и 
оружни лист за држање (посебан облик).38 

Уопштено говорећи, ношење оружја „претпоставља да се учинилац 
креће у простору у смислу промене места на коме се налази и да притом 
код себе, нпр. у руци, џепу или ташни, држи оружје или други предмет 
који представља објекат радње кривичног дела“ (Стојановић, Делић, 
2017: 286). Кретање кроз простор треба разумети на најшири могући 
начин: пешице, аутомобилом,39 аутобусом итд. Тако, ношењем оружја 
сматра се преношење оружја од свог стана до стана у власништву другог 
лица, у оквиру једне стамбене заједнице.40 Неовлашћено ношење оружја 
треба да траје одређено време, барем неколико минута. У том смислу, не 

38  Апелациони суд у Крагујевцу је у предмету Кж. 1 2625/10 заузео становиште да је Законом о изменама 
и допунама Кривичног законика („Службени гласник РС“, бр. 72/09 од 03. септембра 2009. године, 
који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године), у члану 154 предвиђено да се наслов изнад члана 
348 мења и гласи: „недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних 
материја“, а да се члан 348 став 1 мења и гласи: „ко неовлашћено израђује, продаје, набавља, врши 
размену или држи ватрено оружје, његове делове, муницију или експлозивне материје, казниће се 
казном затвора од три месеца до три године и новчаном казном“, док је у ставу 4 измењеног члана 
348 Кривичног законика прописано: „ко неовлашћено носи предмете дела из става 1 и 2 овог члана, 
казниће се од 2 до 12 година“, из чега произлази да је само радња кривичног дела ношење оног оружја 
које се неовлашћено израђује, продаје, набавља, врши размена или држи, а како је окривљени за 
набављање и држање предметног пиштоља имао одобрење надлежног органа, то ношење предметног 
пиштоља више не представља радњу кривичног дела из члана 348 Кривичног законика, већ евентуално 
прекршај. Имајући у виду напред наведене измене Кривичног законика, Апелациони суд је оценио 
да је предметна инкриминација „неовлашћено ношење оружја за чије набављање и држање се има 
одобрење надлежног органа“ престала да постоји у време доношења одлуке другостепеног суда и да 
радњу за коју је окривљени оглашен кривим по закону више не представља радњу кривичног дела 
из члана 348 Кривичног законика. С друге стране, Врховни касациони суд указује да су одредбама 
члана 35 и 36 Закона о оружју и муницији предвиђени и санкционисани могући прекршаји у вези 
са ношењем оружја, али се они не односе на ватрено оружје које је предмет поступка, већ на хладно, 
ловачко, спортско, трофејно оружје итд. (члан 35, став 1, тачка 1, 4 и 5 ЗОМ), односно кад лице носи 
оружје и муницију ван објекта, подручја или правца кретањатранспорта који обезбеђује (члан 36, 
став 1, тачка 7 ЗОМ). Одредбом члана 5 став 3 ЗОМ предвиђено је да је забрањено ношење оружја 
за личну безбедност (пиштољ који је предмет кривичног дела у конкретном случају), без дозволе за 
ношење, а чланом 11а и 11б истог закона прописани су услови и поступак за добијање дозволе за 
ношење оружја за личну безбедност, па супротним поступањем наведеним одредбама ЗОМ остварују 
се законска обележја кривичног дела из члана 348 став 4 Кривичног законика. За постојање кривичног 
дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 
348 став 4 Кривичног законика потребно је да лице неовлашћено носи оружје, дакле без дозволе за 
ношење предвиђене Законом о оружју и муницији, па околност да лице поседује дозволу за набављање 
или држање тог оружја не искључује постојање кривичног дела из става 4 члана 348 Кривичног 
законика, већ та околност може бити од значаја само за одлуку о казни (Пресуда Апелационог суда у 
Крагујевцу Кж. 1 – 2625/10 од 08. априла 2010. године и Пресуда Врховног касационог суда Кзз 194/10 
од 22. децембра 2010. године).

39  У делу судске праксе било је спорно да се налажење оружја у превозном средству сматра ношењем 
или држањем у смислу члан 348 Кривичног законика. Врховни касациони суд је дао одговор на 
питање да се у тој ситуацији има сматрати да лице носи оружје (одговор утврђен на седници 
Кривичног одељења Врховног касационог суда од 15. априла 2014. године).

40  Насупрот наводима жалбе браниоца да „преношење оружја од једних врата до других у оквиру исте 
зграде, истог улаза и истог крова не може се сматрати ношењем оружја“ (Пресуда Апелационог 
суда у Крагујевцу Кж. 1 − 1935/13 од 14. маја 2013. године).
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би постојао овај облик кривичног дела уколико би нпр. једно лице преда-
ло другом пиштољ непосредно пре наиласка патроле полиције. Насупрот 
тога, у судској пракси се у сличној ситуацији захтева да се утврди вре-
менски период од када је оптужени примио пиштољ од другог оптуженог, 
где је све боравио у том периоду, па до када је тај пиштољ био код њега, 
те да ли је код оптуженог постојала свест и воља да манифестује власт 
над оружјем, односно да га држи као своје или бар чува као туђе (Решење 
Апелационог суда у Нишу Кж. 1. 1828/12 од 05. марта 2013. године).

Такође, уколико учинилац одређено време неовлашћено држи оружје 
у свом стану, па након тога исто оружје неовлашћено носи, постоји при-
видан идеални стицај између става 1 или 2 и става 4 члана 348 КЗ. Тако 
је Апелациони суд у Новом Саду заузео став да су „радње оптужених, 
извршене у четири наврата (на истоветан начин) у временском периоду 
од 11. септембра 2009. године до 14. децембра 2009. године, држање и 
ношење ватреног оружја – аутоматске пушке „AB2M 70“ калибра 7,62 
х 39 мм, чије набављање, држање и ношење грађанима није дозвољено, 
представљају једно кривично дело из члана 348 став 4 у вези са ставом 
2 КЗ. Предвиђеност у закону недозвољеног ношења оружја као посеб-
ног облика кривичног дела учињено је због веће друштвене опасности, 
коју представља ношење оружја у односу на опасност коју има држање 
оружја. Осим тога, да би се нешто могло носити, оно се претходно мора 
држати“ (Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. К. 226/11 од 
25. априла 2012. године).41 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет 
оружја и експлозивних материја из члана 348 Кривичног законика увек 
је актуелно кривично дело, без обзира да ли је прописано у кривичном 
законику или у споредном кривичном законодавству, као и на назив 
кривичног дела и члан у коме се налази. 

Новим решењем ЗОМ уведени су нови институти у област оружја и 
муниције, од којих у кривичноправном смислу највише пажње побуђују 
изрази конвертибилно оружје и онеспособљено оружје. Последњим из-
менама и допунама Кривичног законика чини да су, поред старих, унете 

41  Поред тога, судска пракса познаје и продужено кривично дело из члана 348 став 4 Кривичног 
законика. Тако, у ситуацији када је приликом извршења сва три кривична дела коришћен исти 
пиштољ марке „Црвена застава“, типа М-88, калибра 9 мм – PARA (Пресуда Апелационог суда у 
Новом Саду посл. бр. Кж. I 4199/11 од 22. децембра 2011. године).
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и нове дилеме. Сврставање конвертибилног оружја и онеспособљеног 
оружја као објекат радње извршења Законом о изменама и допунама 
Кривичног законика представља јединствено решење у законодавстви-
ма у окружењу. Конвертибилно оружје као аll inclusive појам обухвата 
било шта и увођењем тог појма у Кривични законик неоправдано се 
шири криминална зона на начин супротан lex certa сегменту начела за-
конитости. С друге стране, из криминалне зоне изостављени су меци за 
конвертибилно оружје, који се не могу подвести под појам муниције, 
али и неисправно ватрено оружје, које се не може подвести ни под кате-
горију конвертибилног ни под категорију онеспособљеног оружја. По-
ред тога, нејасно је како би се конвертибилним оружјем и онеспособље-
ним оружјем могао угрозити јавни ред и мир, који се штити чланом 348 
Кривичног законика. 

Последње измене и допуне Кривичног законика значајно су и про-
блематизовале кривични прогон за теже облике из става 3 и 4 који спро-
води виши суд, односно више јавно тужилаштво. Нарочита дилема се 
управо јавља на „граници“ надлежности између основних и виших су-
дова (тужилаштава) – питање шта је већа количина оружја и експло-
зивних материја. Такође, пооштрене казне неће довести и до строжег 
кажњавања, јер ноторна је чињеница да судови изричу кривичне санк-
ције ближе посебном минимуму, а посебно када су широки казнени рас-
пони као код овог кривичног дела. 

Имајући све ово у виду, не може се позитивно оценити ново закон-
ско решење члана 348 Кривичног законика. У будућности би требало 
преиспитати потребу за кривичноправним кажњавањем радњи веза-
них за конвертибилно и онеспособљено оружје, али и за високим за-
конским максимумима.  
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ПРИЛОГ
У следећој табели извршен је упоредни приказ члана 348 Кривичног 

законика до ступања на снагу измена и допуна Кривичног законика и 
након њиховог ступања ступања на снагу.

Стање законодавства закључно 
са 01. јуном 2017. године

Стање законодавства од 01. јина 
2017. године

Став 
1

Ко неовлашћено израђује, про-
даје, набавља, врши размену или 
држи ватрено оружје, његове де-
лове, муницију или експлозивне 
материје казниће се затвором од 
три месеца до три године и новча-
ном казном.

Ко неовлашћено израђује, пре-
правља, продаје, набавља, врши 
размену или држи ватрено оружје, 
конвертибилно или онеспособље-
но оружје, његове делове, муницију, 
експлозивне материје или минско-ек-
сплозивна средства казниће се затво-
ром од шест месеца до пет година и 
новчаном казном.

Став 
2

Ако је предмет дела из става 1 овог 
члана ватрено оружје, муниција, ек-
сплозивне материје, или средство на 
бази те материје, распрскавајуће или 
гасно оружје чија израда, продаја, 
набавка, размена или држање није 
дозвољено грађанима, учинилац ће 
се казнити затвором од шест месеци 
до пет година и новчаном казном.

Ако је предмет дела из става 1 овог члана 
ватрено оружје, муниција, експлозивне 
материје, минско -експлозивна средства 
или средства на бази експлозивних ма-
терија, распрскавајуће или гасно оружје 
чија израда, продаја, набавка, размена 
или држање није дозвољено грађанима, 
учинилац ће се казнити затвором од јед-
не до осам година и новчаном казном.

Став 
3

Ако је предмет дела из ст. 1 и 2 
овог члана већа количина оружја, 
муниције или средстава или је у 
питању оружје или друга средства 
велике разорне моћи или се дело 
врши противно правилима међу-
народног права, учинилац ће се 
казнити затвором од две до десет 
година.

Ако је предмет дела из ст. 1 и 2 овог 
члана већа количина оружја, муниције 
или средстава или је у питању оружје 
или друга средства велике разорне 
моћи или се дело врши противно пра-
вилима међународног права, учини-
лац ће се казнити затвором од две до 
дванаест година.

Став 
4

Ко неовлашћено носи предмет 
из ст. 1 и 2 овог члана казниће се 
затвором од две до десет година.

Ко неовлашћено носи предмет из ст. 
1 и 2 овог члана казниће се затвором 
од две до дванаест година.

Став 
5

Ко неовлашћено носи предмете 
дела из става 1 овог члана за чије 
набављање и држање има одо-
брење надлежног органа, казниће 
се затвором од шест месеци до 
пет година.

Ко неовлашћено носи предмете 
дела из става 1 овог члана за чије на-
бављање и држање има одобрење над-
лежног органа, казниће се затвором од 
шест месеци до пет година.

Став 
6

Ватрено оружје, његови делови, 
муниција и експлозивне материје 
одузеће се.

Оружје, његови делови, муниција, 
материје и средства из ст. 1–5 овог 
члана одузеће се.
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UNLAWFUL MANUFACTURE, POSSESSION, 
CARRYING, AND SALE OF FIREARMS AND 

EXPLOSIVES-ARTICLE 348 
OF CRIMINAL CODE – NEW

AND OLD DILEMMAS IN COURT PRACTICE

Dušan Lazić, Teaching fellow
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

Summary
As an associated country to the European Union Republic of Serbia has 

obligated to harmonize domestic legislation in weapon matter in accordance 
with Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the 
acquisition and possession of weapons amended by Directive 51/08. Th at 
resulted passing new Law on Weapons and Ammunition and changes in 
Criminal Code of Serbia (article 348). New legislation has brought until then 
unknown terms: convertible fi rearm, incapable fi rearm, еxplosive military 
missiles and launchers; but and more rigorous imprisonment for off enders 
of criminal off ense specifi ed in Article 348 of Criminal code. Th e goal of 
this work is to fi nd new solutions with critical approach, but also to appoint 
current issues in decade-long usage of criminal off ense which is regarding 
non-permitted actions with fi rearms, and to provide possible directions in 
dealing with some of doubtful legal situations.

Key words: Law on Weapons and Ammunition, Article 348 of Criminal 
code, convertible fi rearm, acquisition and possession of weapons
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КОНТРОЛИСАНА ИСПОРУКА – 
КРИВИЧНОПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ

Сажетак: Спречавање и сузбијање кривичних дела организованог кри-
миналитета представља посебно сложени задатак, а откривање изрв-
шилаца и доказивање њихове криминалне активности најчешће захте-
ва ангажовање већег броја службених лица, као и синхронизовану примену 
већег броја криминалистичких и кривичнопроцесних мера и радњи (тај-
но праћење и снимање, тајни надзор комуникација, прикривени ислед-
ник, контролисана испорука и сл.). У борби против најтежих кривичних 
дела, већина држава света већ дуго схвата значај међународне сарадње, 
а избор и примена најефикаснијих метода спречавања и сузбијања кри-
вичних дела организованог криминала неретко подразумева и сарадњу 
на међународном нивоу. Интеграција међународних правних стандарда 
из области спречавања и сузбијања организованог криминалитета, као 
и међународних стандарда из области људских права у домаће законо-
давство представља један од предуслова законите примене конкретних 
мера и радњи државних органа Републике Србије како на националном 
нивоу, тако и у међународним разменама. Ово и у погледу контролиса-
не испоруке која се у склопу заједничких акција поводом кривичних дела 
са иностраним елементом припрема, планира и предузима као једна од 
кључних са циљем откривања што је могуће већег броја непосредних 
извршилаца, а уз њих и организатора и наручилаца криминалног дело-
вања. У тексту који следи пажња ће бити усмерена на кривичнопроцес-
не аспекте контролисане испоруке и њену примену у Републици Србији и 
појединим земљама Европске уније.

Кључне речи: кривичнопроцесни аспекти, организовани криминали-
тет, контролисана испорука
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УВОД

Бројне специфичности и промене у делинквентској тактици из-
вршења кривичних дела организованог криминалитета и других об-
лика тешких кривичних дела условили су и озакоњење и примену 
специфичних метода у склопу практичних поступака њиховог спре-
чавања и сузбијања. Откривање и доказивања редовним (класичним) 
оперативним мерама и доказним радњама постало је знатно теже и 
неизвесније у случајевима кривичних дела из области организованог 
криминалитета како на националном, тако и на наднационалном ни-
воу. Ово је, између осталог, условило и оријентацију међународне 
заједнице ка стварању могућности за примену специјалних истраж-
них техника, односно посебних доказних радњи. У овом контексту 
посматрано, од посебног значаја су две конвенције Уједињених на-
ција, од којих је прва донета 1988. године, а друга 2000. Конвенција 
УН против незаконитог промета опојних дрога и психотропних суп-
станци2 представља први документ међународног карактера који је 
предвидео једну од специјалних истражних радњи. У њеном чл. 11 
дефинисани су техника контролисане испоруке (на међународном 
нивоу) и механизми њене реализације.

На неопходност примене посебних истражних мера, када је у пи-
тању супротстављање организованом криминалитету, указала је 12 
година касније и Конвенција Уједињених нација против транснацио-
налног организованог криминала.3 У чл. 20 под називом „специјалне 
истражне технике“, поред осталог, истиче се да државе потписнице 
треба да предузму потребне мере како би омогућиле исправну при-
мену контролисаних испорука и других посебних истражних техни-
ка, попут електронског надзора и других облика откривања и докази-
вања кривичних дела од стране надлежних власти. Овом приликом је 
наглашено да се ефикасност примене специјалних доказних механизама 
тешко може и замислити без одговарајуће међународне сарадње, а упра-
во то је карактеристично за меру контролисане испоруке. 

Организованост криминалних група, а посебно оних које своју кри-
миналну активност врше на територији више држава, подразумева јас-
ну поделу улога. Из тог разлога, шефове криминалних организација нај-

2  У правни систем Републике Србије уведена је Законом о ратификацији Конвенције Уједињених 
нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци („Службени лист 
СФРЈ − Међународни уговор“, број 14/1990).

3  У национално законодавство уведена је 2001. године Законом о потврђивању Конвенције 
Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и допунских протокола, 
од 22. 6. 2001 („Службени лист СРЈ − Међународни уговори“, бр. 6/2001).
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чешће је врло тешко довести у везу са конкретним кривичним делом. 
Овај проблем се настоји решити применом посебних истражних тех-
ника (Бановић, Маринковић, 2006: 514). Са признавањем потребе да се 
у спречавању и сузбијању организованог криминала морају користити 
одређене „специфичне“ методе, које нису свакодневне и уобичајене код 
„класичног“ или „конвенционалног“ криминала, установљен је корпус 
мера које се колоквијално називају специјалним истражним техника-
ма. Наведене истражне технике присутне су у упоредном кривичнопро-
цесном законодавству, па и у бившим југословенским републикама. С 
обзиром на постојећу правну традицију, на овом простору готово да и 
нема значајнијих језичких различитости у њиховом означавању. Тако се, 
на пример, у Законику о кривичном поступку Републике Србије4 и Зако-
ну о казненом поступку Републике Хрватске5 (чл. 332−340) ове истражне 
технике означавају као „посебне доказне радње“, у Законику о кривичном 
поступку Републике Црне Горе6 користи се израз „мјере тајног надзора“, 
док се у Закону о кривичном поступку Босне и Херцеговине7, у Закону о 
кривичном поступку ФБиХ8 (чл. 130–136), Закону о кривичном поступку 
Републике Српске9 (чл. 234−240) користи израз „посебне истражне 
радње“. Македонија ове истражне технике регулише Законом о кривич-
ном поступку10 (чл. 252–271) и користи израз „посебни истражни мерки“, 
док Словенија у Закону о казненом поступку11 нема посебан назив за ове 
мере, већ их назива другим мерама (чл. 149а) органа гоњења које се кори-
сте за обезбеђење доказа, јер се докази не могу обезбедити путем класич-
них (конвенционалних) криминалистичких метода. 

Законске одредбе које дефинишу услове и процедуру иницирања 
специјалних истражних техника, оквир захватања, начин вршења, ду-
жину трајања, механизме контроле, процесна ограничења и доказни до-
машај − део су одговора на стално присутну опасност од нарушавања 
равнотеже између захтева за ефикасношћу кривичног поступка, с једне 
стране, и потребе заштите основних људских права, с друге. Са овим у 
вези, неретко се истиче да одређивање кривичних дела за која се могу 

4  „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
5  „Народне новине“, бр. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17.
6  „Службени лист РЦГ“, бр. 57/09, 49/10.
7  „Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 

76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13.
8  „Службене новине ФБиХ“, бр. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 и 12/10.
9  „Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/12.
10  „Службени весник на Република Македонија“, бр. 150, год. LXVI, 18. 10. 2010.
11  „Урадни лист РС“, шт. 32/12 – урадно пречишћено беседило, 47/13, 87/14, 8/16 – одл. УС, 64/16 − 

одл. УС, 65/16 − одл. УС.
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применити посебне доказне радње представља једно од најспорнијих 
питања савременог кривичног поступка. У случају да је приликом нор-
мирања дефинисан „преузак“ оквир кривичних дела, очекивани ефекти 
би изостали у случајевима у којима су они реално оствариви и у функ-
цији су заштите нарочито важних добара појединаца и заједнице. У слу-
чају „прешироког“ обухвата кривичних дела која могу бити спречавана, 
откривана, расветљавана и доказивана применом специјалних истраж-
них техника, ове „специјалнe“ методе биле би стављене у исту раван са 
другим, класичним доказним радњама. 

Све присутнији интернационални карактер криминалитета, посеб-
но најтежих облика, условио је и потребу за предузимањем координи-
раних, усаглашених и заједничких активности у борби против њега, и 
то не само на регионалном плану већ и на нивоу друштва као целине 
(Бејатовић, 2015: 20−21). Међународна и регионална сарадња и коор-
динација, у државном и међународном одговору на све врсте и облике 
криминалитета, посебно организованог, представља најважнију одред-
ницу у правцу његовог успешног сузбијања (Јоксић, 2010: 62). Само на 
овај начин могу се открити и сва лица која учествују у кријумчарењу 
наркотика (лица која испоручују дрогу, курири, финансијери, органи-
затори кријумчарења, купци дроге, корумпирани службеници полиције 
и царине), руте и начини кријумчарења у свим земљама кроз које дрога 
пролази, укључујући и земље у којима се улаже новац стечен кријумча-
рењем наркотика. У складу са темом рада, у наставку ће пажња бити 
посвећена нормативном регулисању контролисане испоруке у поје-
диним земљама Европске уније и Републици Србији. 

НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ РАДЊЕ КОНТРОЛИСАНЕ 
ИСПОРУКЕ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Када је реч о спровођењу контролисане испоруке у државама ЕУ, од 
значаја је поменути Шенгенску конвенцију12 којом се дефинишу зајед-
ничка правила за визе, спољне границе, прaвосудну и међународну по-
лицијску сарадњу. Полицијска сарадња утврђена Конвенцијом обухвата 
размену података, прекогранични надзор, хитне потере, као и размену 

12  Шенгенска конвецнија потписана је 1990. године, а на снагу је ступила 1995. Потписивању 
конвенције претходило је потписивање Шенгенског уговора 1985. године. Шенгенски споразум 
и Конвенција, заједно са декларацијама, одлукама и другим актима које се односе на слободу 
кретања, чине шенгенски скуп правних аката. Протоколом уз уговор из Амстердама шенгенски 
споразум и остали елементи шенгенског скупа правних аката уврштени су у институционални и 
правни оквир ЕУ.
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полицијских службеника. Чланом 39 Шенгенске конвенције предвиђена 
је обавеза полицијских органа да помажу једни другима у циљу превен-
ције и откривања криминала. Овлашћење за спровођење прекогранич-
ног надзора у државама ЕУ свој правни основ има у члану 40 Шенгенске 
конвенције. Уз наведено, а у циљу сузбијања незаконите трговине опој-
ним дрогама и психотропним супстанцама, државе потписнице обаве-
зале су се да у складу са својим уставима и националним законодавстви-
ма дозволе контролисану испоруку (чл. 73).

Нормативни основ и оквир реализације контролисане испоруке ре-
гулисан је на нивоу ЕУ и држава чланица кроз одредбе закона, уредби, 
директива, смерница и сл. У наставку се даје приказ законских и подза-
конских решења појединих земаља Европске уније.

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Аустрији

У Аустрији контролисана испорука регулисана је федералним Зако-
ном о правосудној сарадњи у кривичним стварима са државама члани-
цама Европске уније13 (чл. 71 и чл. 72). У параграфу 71 дефинисано је да 
контролисана испорука представља транспорт робе која је забрањена 
или робе чији је увоз ограничен, из или преко државне територије, и да 
се спроводи по наредби јавног тужиоца. У параграфу 72 наводи се да је 
јавни тужилац, који је надлежан за округ где се очекује да контролисана 
испорука крене или где треба да уђе на територију Аустрије, одговаран 
за одлуке по питању контролисане испоруке преко Аустрије.

Уколико не постоје индиције које се тичу локације планираног места 
уласка илегалне робе, за одређивање контролисане испоруке одговор-
на је канцеларија јавног тужиоца у Бечу. Даље се наводи да је полиција 
дужна да без одлагања обавести надлежног јавног тужиоца о планира-
ној контролисаној испоруци. Када је реч о условима за спровођење, на-
води се да ће се контролисана испорука одобрити уколико су испуњени 
услови за издавање европског налога за хапшење, као и да ће се кори-
стити за разјашњавање таквих кривичних дела где се очекује да ће се у 
истрази доћи до организатора и финансијера.

Јавни тужилац ће одобрити контролисану испоруку у другу земљу 
13  Federal law on judicial cooperation in criminal matters with the Member States of the European Union 

(EU-JZG) (National Council: GP XXII RV 370 AB 439, page 56. Federal Council: 7002 AB 7033, page 
707.). Original version: Federal Law Gazette I No. 36/2004 Amendments: As amended by the following 
laws: Federal Law Gazette I No. 164/2004; Federal Law Gazette I No. 38/2007; Federal Law Gazette I No. 
112/2007; Federal Law Gazette I No. 134/2011; Federal Law Gazette ; Federal law Gazette I No 175/2013, 
Federal law Gazette I No 107/2014, Federal law Gazette I No 120/2016, Federal law Gazette I No 121/2016.
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само уколико постоје гаранције да ће пошиљка бити одузета и да ће уме-
шани бити кривично гоњени. Испорука се неће одобрити уколико може 
доћи до озбиљне опасности по живот, здравље, физички интегритет или 
слободу лица, као и због посебних својстава робе или групе преступ-
ника, а биће пресретнута уколико постоји ризик од губитка пошиљке. 
Испорука се такође неће спровести уколико не постоји гаранција кон-
тинуираног надзора у другој држави. Контролисану испоруку кроз/из 
Аустрије спроводи полиција и редовно се спроводи под надзором како 
би се гарантовала рута испоруке и пратио осумњичени, као и да би се 
роби могло приступити у било ком тренутку. Након завршетка контро-
лисане испоруке, јавни тужилац ће испитати да ли постоји разлог да 
се од државе у којој је осумњичени лишен слободе преузме кривично 
гоњење.

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Белгији

Правна правила и стандарди који се тичу контролисане испоруке у 
Белгији потичу из краљевског декрета донетог 2003. године, а у вези са 
имплементацијом Закона о специјалним истражним методама и другим 
истражним методама.14 Полицијске истражне технике, у које спада и 
контролисана испорука, регулисане су декретом и представљају подрш-
ку специјалним истражним техникама наведеним у Законику о кривич-
ном поступку. 

Горе наведени декрет контролисану испоруку дефинише као „над-
гледање пошиљке“ (надгледање лица или робе без лишења слободе на 
крајњој дестинацији) и „одложена заплена“ (састоји се у надзору лица 
или робе и синхронизованог лишења слободе на крајњој дестинацији). 
У оба наведена случаја постоји и могућност ангажовања прикривеног 
иследника, а основни принципи који се морају задовољити јесу принцип 
пропорционалности и принцип супсидијарности. Уколико „праћење по-
шиљке“ полази из Белгије или пролази кроз њу, а дестинација се налази 
ван територије Белгије, мора постојати претходно одобрење од стране 
држава крајње дестинације, као и од држава кроз коју пошиљка пролази. 
Поред овога, захтевају се и гаранције да ће илегална роба бити одузета у 
земљи крајње дестинације, као и да ће особе које су умешане бити кри-
вично гоњене, а уколико је потребно, дозвољена је и употреба заменске 
супстанце. Уколико постоји озбиљан ризик да се предмет контролисане 

14  Moniteur Belge − 12. 05. 2003, N. 172.
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испоруке изгуби и да се над предметом нема стални надзор, полициј-
ски службеник који спроводи контролисану испоруку овлашћен је да 
у било ком тренутку одузме предмет контролисане испоруке. Предмет 
контролисане испоруке може бити било која врста робе, а контролиса-
на испорука особа је забрањена. У изузетним случајевима, полицијски 
службеници могу спровести и контролисану испоруку особа под усло-
вом да у свако доба имају јасан увид у околности и услове под којима се 
врши транспорт особа. Извршење овакве контролисане испоруке спада 
у надлежност посебних полицијских јединица, а за спровођење је по-
требно претходно одобрење јавног тужиоца. 

За спровођење контролисане испоруке мора се добити овлашћење од 
стране надлежног тужиоца по месту започињања испоруке, а одобрење 
је потребно и од овлашћеног тужиоца у месту где је предвиђено да ће 
се испорука одвијати. Уколико се контролисана испорука спроводи у 
контексту текуће судске истраге, мора да се добије и дозвола истражног 
судије. Ако се испорука спроводи по захтеву страних државних органа 
и испорука стиже на белгијску територију, надлежни судија (судија над-
лежан по месту уласка) мора бити укључен. Ако у време када се тражи 
одобрење тачка уласка у земљу није позната, одлуку о спровођењу кон-
тролисане испоруке доноси судија. Приликом спровођења контролиса-
не испоруке, уколико постоји званичан захтев и уколико је тај захтев 
одобрен од стране тужиоца/истражног судије, полицијским службени-
цима државе молиље дозвољено је да уђу на територију Белгије. Прили-
ком одлучивања о захтеву, надлежни органи Белгије оцениће и могућ-
ност уношења оружја и техничких средстава, као и ограничити улогу 
страних полицијских службеника на конкретан случај. 

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Немачкој

Иако није предвиђена Закоником о кривичном поступку, контроли-
сана испорука је присутна и у криминалистичкој и правосудној пракси 
Немачке. Ово уз ослањање на одредбе директиве за кривични посту-
пак и казне (чл. од 29а до 29д).15 Наведена директива прави разлику 
између три типа контролисаних испорука: контролисани транспорт 
(Kontrollierte Durchfuhr), у случајевима када испорука потиче из стране 
државе и пролази кроз Немачку до друге државе; контролисани извоз 

15  Guidelines for the criminal procedure and fi nes (Richtlinien für das Strafverfahren und das 
Bußgeldverfahren (RiStBV)) art. 29a–29d. vom 1. Januar 1977, geändert mit Wirkung vom 1. September 
2016 durch Bekanntmachung vom 15. August 2016 [Fundstelle: BAnz AT 24. 08. 2016. B1].
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(Кontrollierte Ausfuhr), у случајевима када испорука започиње у Немачкој 
и завршава се у некој другој држави и контролисани увоз (Кontrollierte 
Einfuhr), у случајевима када се испорука завршава у Немачкој. Контро-
лисану испоруку је могуће наредити за транспорт илегалне робе попут 
психотропних супстанци, оружја, украдених ствари и слично, а орган 
надлежан за доношење наредбе јесте јавни тужилац. Приликом реали-
зације мере у пракси полиција мора поступати у складу са Закоником 
о кривичном поступку16 (чланови 161 и 163 Законика о кривичном по-
ступку), који представљају одредбе општег типа о спровођењу истраге 
и прикупљању информација, а тичу се надлежности јавног тужиоца и 
полиције и поступања са прикупљеним материјалом. 

Koнтролисану испоруку је могуће наредити само уколико на други 
начин није могуће идентификовати организатора или открити руту, а 
надлежност на националном нивоу зависи од тога да ли се ради о слу-
чајевима контролисаног извоза, контролисаног транспорта или је у пи-
тању испорука која започиње у другој држави, а завршава се у Немачкој 
(контролисани увоз). У случајевима контролисаног транспорта надле-
жан је јавни тужилац на чијој територији се налази гранични прелаз 
преко којег ће предмет испоруке ући у земљу (осим уколико истражни 
поступак већ није у току пред немачким јавним тужилаштвом за од-
ређено кривично дело). Исто важи и за контролисани увоз, док је за 
контролисани извоз надлежно јавно тужилаштво на чијој територији се 
очекује да контролисана испорука крене. У случају контролисаног увоза 
и контролисаног транспорта, држава која иницира контролисану испо-
руку или држава кроз коју испорука пролази, односно где се испорука 
завршава, мора гарантовати праћење предмета контролисане испоруке 
у континуитету. Испорука се спроводи тако да се осумњиченом и пред-
мету контролисане испоруке може приступити у сваком тренутку. 

Предмет контролисаних испорука у Немачкој могу бити наркотици, 
дрога, оружје, украдена роба и слични предмети и супстанце. Контро-
лисана испорука спроводи се на начин који све време осигурава пуну 
контролу над предметом испоруке. Контролисане испоруке људи, по-
себно у случају истрага о трговини људима и кријумчарењу миграната, 
забрањене су, с обзиром на то да се заштита људи не може гарантовати 
и да постоји опасност по живот и здравље људи који су предмет трго-
вине или кријумчарења. 

16  Th e German Code of Criminal Procedure  StPO − published on 7. April 1987. (Federal Law Gazette 
[Bundesgesetzblatt] Part I p. 1074, 1319), amended by Article 3 of the Act of 23 April 2014 (Federal Law 
Gazette Part I p. 410).
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Захтеви за међународну помоћ у случају контролисаних испорука 
морају увек бити достављени у писаној форми, а спровођење контро-
лисане испоруке у хитним случајевима може се дозволити и на основу 
усменог захтева (писмени се мора накнадно доставити у случају одо-
брења). Од држава које учествују у спровођењу контролисане испоруке 
очекује се да ће истражити курире, организаторе и купце, као и да ће 
запленити пронађене наркотике, оружје, украдену робу и/или имовину, 
а осумњиченим лицима судити и изрећи им адекватну санкцију. 

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Данској

Законик о кривичном поступку (Administration of Justice Act)17 пред-
ставља нормативни акт којим се детаљно регулишу питања правосуђа 
и правосудних органа. Фокусирајући се на истражне радње, Законик о 
кривичном поступку у поглављу 67 регулише општа правила истраге. У 
поглављу 68 регулисана су питања саслушања и посебних администра-
тивних правила, док поглавља 69 и 70 регулишу питања лишења слободе 
и притвора. Специјалне истражне методе, као што су пресретање ко-
муникација, тајно праћење и снимање, као и ангажовање прикривеног 
иследника, регулисане су у поглављу 71.

Концепт контролисане испоруке није дефинисан наведеним Закони-
ком, а одредбе које се тичу контролисане испоруке могу се наћи у другом 
додатном протоколу уз Европску конвенцију о узајамној помоћи у кри-
вичним стварима,18 док се правила и процедуре могу наћи у смерницама 
Министарства правде.19 Агенција за борбу против организованог и теш-
ког криминала Националног центра полиције Данске представља орган 
задужен за координацију контролисаних испорука, а овлашћење за спро-
вођење контролисане испоруке добија се од регионалног шефа полиције 
на чијој територији се очекује реализација контролисане испоруке. 

Уз захтев за спровођење контролисане испоруке, држава молиља 
мора доставити: спецификацију органа који тражи контролисану испо-
руку, информације о предузетим мерама и садржају захтева, укључујући 

17  Lov om Rettens Pleje – Retsplejeloven, lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, med de ændringer, 
der følger af § 2 i lov nr. 1721 af 27. december 2016, lov nr. 1725 af 27. december 2016, § 4 i lov nr. 80 af 
24. januar 2017, § 1 i lov nr. 203 af 28. februar 2017, § 42 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, § 20 i lov nr. 655 af 
8. juni 2017, § 17 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, lov nr. 669 af  8. juni 2017, § 1 i lov nr. 670 af 8. juni 2017 og 
§ 1 i lov nr. 674 af 8. juni 2017.

18  Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 
(COE), European Treaty Series − No. 182, ратификован од стране Данске 15. јануара 2003. године.

19  Преузето са:  http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index44352EN.html.
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и разлоге за спровођење контролисане испоруке, информације о садр-
жају контролисане испоруке, укључујући и количину наркотика, оружја 
и слично, информације о особама које су укључене у контролисану ис-
поруку (и дански држављани), информације о времену и начину, укљу-
чујући и одредиште контролисане испоруке, информације о другим 
укљученим земљама, информације о дозволи из земље која би требало 
да буде крајња дестинација испоруке, информације о кривичном по-
ступку у земљи која би требало да буде крајња дестинација, вид превоза 
– аутомобил (рег. број, модел, боја, и сл.), воз (број воза, седиште), авион 
(број авона, лета), брод (име, тип, боја), информације о претходним кон-
тактима са данским властима и информације о страним полицијским 
службеницима који могу пратити испоруку и кроз Данску. Мера кон-
тролисане испоруке може се користити искључиво уколико се спроводи 
у складу са поглављем 6720 Законика о кривичном поступку. Употреба 
контролисане испоруке дозвољена је за било коју врсту илегалне робе. 

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Maђарској

Контролисана испорука у Мађарској регулисана је Законом о по-
лицији21 (чл. 64 (1) f), Законом о међународној сарадњи полицијских 
снага22 (чл. од 17 до 19), a одредбе које се тичу контролисане испоруке 
(иако се експлицитно не наводи) могу се наћи и у Закону о Националној 
безбедносној агенцији23 у чл. 54 (1) h, према ком национална безбеднос-
на агенција, у циљу прикупљања обавештајних података, може пратити 
или надзирати особе (возила, просторије и друге објекте). Законом о по-
лицији прописано је да полиција, у циљу испуњавања својих задатака 
(праћење пошиљке, информатора, ангажовање прикривеног иследни-
ка) може користити технику контролисане испоруке. Приликом спро-
вођења контролисане испоруке, уколико је укључен и прикривени ис-
ледник, наредбу доноси тужилац, а уколико није, наредбу може донети 
и полиција. У складу са Законом о међународној сарадњи полицијских 
снага, а на основу замолнице стране државе упућене Националном по-
лицијском штабу – Криминалистичком центру за међународну сарадњу, 

20  Пре свега, у складу са члановима садржаним у наведеном поглављу, да би се контролисана 
испорука користила, запрећена казна за кривично дело мора бити шест година или више. 

21  Hungary, Act XXXIV of 1994 on the Police (1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről szóló).
22  Hungary, Act LIV of 2002 on the international cooperation of law enforcement bodies (2002. évi LIV. 

Törvény a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről).
23  Hungary, Act CXXV of 1995 on the National Security Services (1995. évi CXXV. törvény а 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló).
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контролисана испорука може бити одобрена на територији Мађарске. 
У случају да кашњење може угрозити интересе кривичног поступка, за-
молница може бити послата директно органу надлежном за спровођење 
контролисане испоруке (Централни истражни биро, Управа за царину 
и финансије), о чему мора бити обавештен и Национални полицијски 
штаб – Криминалистички центар за међународну сарадњу. Замолница 
за спровођење контролисане испоруке мора садржати: карактеристике 
пошиљке (време, начин транспорта, идентификационе податке о вози-
лу); идентификационе податке о осумњиченој особи; начин одржавања 
контакта између учесника; начин праћења; број особа које учествују у 
праћењу; околности у вези са испоруком и пријемом пошиљке; мере 
које треба предузети приликом лишења слободе; мере које треба преду-
зети у случају непредвиђених околности.

Нормативно регулисање контролисане испоруке у Хрватској

Контролисана испорука у Хрватској регулисана је Законом о казне-
ном поступку, као и Правилником о начину спровођења посебних до-
казних радњи. На основу писаног и образложеног захтева државног ту-
жиоца, суд може против особе за коју постоје основи сумње да је сама 
или са другим извршила једно од кривичних дела која су таксативно на-
бројана у Закону (кривична дела организованог криминалитета, ратних 
злочина, тероризма и друга тешка кривична дела) одредити примену по-
себних доказних радњи, укључујући и контролисану испоруку. Уколико 
околности налажу да се са извршењем мере започне одмах, налог може 
издати државни тужилац пре почетка истраге на време од 24 сата. У том 
случају, налог са ознаком времена издавања и образложењем државни 
тужилац мора у року од осам сати од издавања доставити судији истраге, 
који одмах одлучује решењем о законитости налога. У случају одбијања 
налога, државни тужилац има право жалбе у року од осам сати о којој 
одлучује веће у року од дванаест сати. Уколико су испуњени законски 
услови за прописивање контролисане испоруке (надзирани пријевоз и 
испорука предмета казненог дјела), меру је могуће применити и на ос-
нову писаног пристанка особе на предмете и средства у његовом влас-
ништву. У случају да се не располаже о подацима о идентитету осумњи-
ченог, меру је могуће одредити и према предмету кривичног дела. 

Контролисану испоруку извршава полиција, а о току извршења 
радњи саставља дневне извештаје и документацију техничког записа 
коју доставља државном тужиоцу, на његов захтев. Истражни судија у 
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свако доба током спровођења контролисане испоруке од државног ту-
жиоца може захтевати достављање извештаја и документације технич-
ког записа на основу којих може донети одлуку о основаности даљег 
спровођења. Документација техничког записа израђује се у два пример-
ка. Један примерак чува се у полицијској архиви, а други примерак уз 
посебан извештај полиција доставља државном тужиоцу уз прикупље-
не снимке и документацију. Снимци, исправе и предмети прибављени 
спровођењем мере могу се употребити као доказ у поступку. 

Начин извршења контролисане испоруке регулисан је Правилником 
о начину спровођења посебних доказних радњи, донесеном од стране 
министра надлежног за унутрашње послове, уз претходну сагласност 
министра надлежног за правосуђе. 

Правилником је прописано да се кoнтролисана испорука спроводи 
на погодан, прикривен начин који не разоткрива или угрожава спро-
вођење посебних доказних радњи. Током реализавања мере дозвоље-
но је коришћење одговарајућих техничких уређаја за позиционирање, 
надзор и документовање, а у сврху израде фото и видео документације 
користе се технички уређаји за пренос и снимање аудио и видео сигна-
ла. Полиција врши привремено складиштење, а потом спроводи увид 
у прикупљене и привремено прикупљене техничке снимке и сачињава 
видео и фото документацију видео-записа, који представља докумен-
тацију техничког записа. Сав прикупљен доказни материјал снима се и 
доставља државном тужиоцу на одговарајућем електронском медију за 
укупно трајање заједно са документацијом техничког записа.

МЕСТО ДОКАЗНЕ РАДЊЕ КОНТРОЛИСАНЕ ИСПОРУКЕ 
У СИСТЕМУ КРИВИЧНОПРОЦЕСНОГ ЗАКОНОДАВСТВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Уз ослањање на решења дефинисана на међународном нивоу, на 
националном нивоу, тј. на територији Републике Србије, искорак у 
стварању предуслова за ефикасније супротстављање организова-
ном криминалу направљен је доношењем Законика о кривичном по-
ступку из 2001. године24 (чл. 232 и 233). Законска решења која су 
предвиђала могућност прибављања доказа применом мере надзора 
и снимања телефонских и других разговора или комуникација другим 
техничким средствима и оптичког снимања лица каснијим изменама 

24  „Службени лист СРЈ“, бр. 70/2001.
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проширена су и уобличена у оквиру посебних одредби о поступку 
за кривична дела организованог криминала (глава XXIX ЗКП/2001). 
Изменама и допунама ЗКП/2001 из децембра 2002. године, наш за-
конодавац предвидео је и меру контролисане испоруке (чл. 504о), у 
оквиру посебних одредби о поступку за кривична дела организова-
ног криминала.

Важеће одредбе Законика о кривичном поступку,25 чланом 181 до-
маће законодавство, у погледу пошиљки, предвидело је четири модали-
тета контролисаних испорука: 

-  које потичу и испоручују се у оквиру територије Републике Србије;
-  које потичу са територије Републике Србије, а крајња дестинација 

им је нека друга земља;
-  које потичу из неке друге земље, а крајња дестинација им је терито-

рија Републике Србије;
-  које потичу из неке друге земље, пролазе преко територије Републи-

ке Србије, а крајња дестинација им је нека трећа земља.
Контролисану испоруку наређује надлежни јавни тужилац.26 Тужи-

лац наредбом одређује начин спровођења контролисане испоруке (чл. 
181 ЗКП/2011). По окончању контролисане испоруке, полицијски ор-
ган је дужан да јавном тужиоцу достави извештај који садржи: подат-
ке о времену почетка и завршетка контролисане испоруке, податке о 
службеном лицу које је спровело радњу, опис примењених техничких 
средстава, податке о обухваћеним лицима и резултате примењене кон-
тролисане испоруке (чл. 182 ст. 3 ЗКП/2011). И поред тога што законскa 
решењa омогућавају широку примену контролисаних испорука, њихова 
највећа експлоатација у пракси и даље се односи на проблематику суз-
бијања трговине наркотицима. 

Уколико анализирамо горе наведено, можемо видети да је у држа-
вама Европске уније спровођење контролисане испоруке регулисано 
правним актима различитих врста, тј. законима, директивама, уредба-
ма и смерницама. Видљиво је и то да је контролисану испоруку могуће 
одредити за било коју врсту робе, а минимални услови које тражи већи-
на држава, поред званичног захтева за правну помоћ, подразумевају и 
навођење основа сумње, као и пружање свих релевантних информација 
о лицима, видовима транспорта и врсти робе. У одређеним случајевима 

25  „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
26  За разлику од других посебних доказних радњи, контролисана испорука није у „надлежности“ 

судије за претходни поступак. Њу може наредити Републички јавни тужилац, односно јавни 
тужилац посебне надлежности.
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мора постојати и одобрење од стране држава крајње дестинације, као и од 
транзитних држава. Контролисану испоруку углавном наређује јавни ту-
жилац, а изузеци су земље где меру могу наредити и органи полиције или 
царине уз сагласност јавног тужиоца (Данска, Мађарска). У Републици 
Србији спровођење контролисане испоруке регулисано је законом који 
регулише кривични поступак, а за разлику од земаља Европске уније, на-
чин спровођења контролисане испоруке није детаљно разрађиван. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
И ПРЕДЛОЗИ DE LEGE FERENDA

Због негативног утицаја који организовани криминалитет има на 
правни поредак и на остале сегменте друштва, његово сузбијање постаје 
један од стратешких циљева многих држава савременог света, па и Ре-
публике Србије. Специфичност криминалних организација које се баве 
кријумчарењем наркотика јесте таква да се њихове активности неретко 
спроводе на територији више држава. Управо је то један од основних 
разлога за приступање различитим облицима међународне криминали-
стичке и кривичноправне сарадње, па и оне која се реализује кроз меру 
контролисане испоруке.

Специјалним истражним техникама, односно „посебним“ доказ-
ним радњама, поред осталог, надлежним државним органима про-
ширена су постојећа, али и дата сасвим нова овлашћења. Ово је 
подразумевало и специјализацију на нивоу субјеката овлашћених за 
поступање у поступцима за кривична дела организованог кримина-
ла, ратних злочина и високотехнолошког криминала, то јест уста-
новљавање посебних организационих форми судова, тужилаштава и 
специјализованих служби унутар јединица полиције, али и модифи-
кацију процесних правила њиховог поступања у преткривичном и 
кривичном поступку.

Примена специјалних истражних техника, у условима ескалације вр-
шења тешких кривичних дела са елементима међународног карактера, 
крајем ХХ века стекла је своје међународно утемељење. Нове процесне 
форме, којима се настоји повећати ефикасност државних органа при-
ликом откривања и расветљавања најтежих облика криминалитета, 
прихватило је и наше кривичнопроцесно законодавство.

Контролисана испорука као специјална истражна техника пред-
ставља у исто време метод и оружје које савремене државе, удружене 
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у борби против транснационалног организованог криминала, ефикас-
но користе у разбијању организованих криминалних група, без обзира 
којом се илегалном активношћу оне баве. Ова мера има значајну прак-
тичну примену, а њеном реализацијом могу се прибавити битни мате-
ријални докази уколико је мера спроведена у складу са процесним од-
редбама. 

С обзиром на чињеницу да се приликом реализације контролисане 
испоруке могу користити и друге посебне доказне радње, као и да се 
ради обезбеђења доказа неретко користе и одговарајућа техничка сред-
ства за лоцирање лица/ствари, видео и фото документовање, а због мо-
гуће хитности поступања, требало би размотрити и могућност одобра-
вања коришћења одређених техничких средстава, односно појединих 
посебних доказних радњи (на пример, тајно праћење и снимање, тајни 
надзор комуникације, ангажовање прикривеног иследника) од стране 
тужиоца приликом одређивања контролисане испоруке. 
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CONTROLLED DELIVERY – CRIMINAL 
PROCEDURAL ASPECTS
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Summary
Preventing and combating criminal acts of organized crime present a 

particularly complex task, and the detection of perpetrators and the proving 
of their criminal activity most oft en requires engagement of a larger number 
of offi  cials, as well as the synchronized implementation of a large number of 
criminal and criminal procedural measures and actions (secret surveillance 
and recording, communication control, concealed investigator, controlled 
delivery, etc.). In the fi ght against the most serious crimes, most countries in 
the world have long understood the importance of international co-operation, 
and the choice and application of the most eff ective methods of preventing and 
combating criminal acts of organized crime oft en involve cooperation at the 
international level. Th e integration of international legal standards in the fi eld 
of preventing and combating organized crime, as well as international human 
rights standards into domestic legislation, is one of the prerequisites for the 
lawful implementation of concrete measures and actions of state organs of the 
Republic of Serbia both at the national level and in international exchanges. 
Th is also includes controled delivery, which takes one of the key ones in the 
context of joint actions on criminal off enses with a foreign element in order 
to uncover as many direct directors as possible, along with organizers and 
criminals. In the following text, attention will be paid to the criminal aspects 
of controlled delivery and its implementation in the Republic of Serbia and 
certain European Union countries.

Key words: organized crime, controlled delivery, criminal procedural aspects
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ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ИНТЕРЕСА 
ОШТЕЋЕНОГ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

Сажетак: Циљ овог рада јесте анализа и критички осврт на поло-
жај оштећеног лица када се оно у поступку појављује као носилац пра-
ва на подношење имовинскоправног захтева. Најпре је дат преглед ов-
лашћених субјеката за подношење имовинскоправног захтева. Потом 
се анализира сама садржина захтева, са освртом на релевантне норме 
имовинског права. Трећи део рада посвећен је упоредној анализи имовин-
скоправног захтева и одузимања имовинске користи. Посебна пажња 
посвећена је разматрању положаја оштећеног у поступку по правним 
лековима, уз указивање на одређене недостатке тренутног решења. На 
крају, указано је на положај оштећеног у случају одустанка јавног тужи-
оца од кривичног гоњења услед примене начела опортунитета, као и у 
случају закључења споразума о признању кривичног дела са окривљеним.

Кључне речи: оштећени, имовинскоправни захтев, жалба оштеће-
ног, споразум о признању кривичног дела
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УВОД

Традиционално се најважнијим обликом реакције државе на извр-
шено кривично дело сматра вођење кривичног поступка и изрицање 
кривичне санкције према учиниоцу таквог дела, чиме се доприноси 
остваривању основне фунције кривичног права – сузбијању кримина-
литета. С тим у вези, процесно законодавство, али и кривичноправ-
на теорија највише простора посвећују окривљеном, као најважнијем 
субјекту кривичног поступка, његовој процесној улози и правима која 
му у овом поступку припадају, а посебно праву на правично суђење 
(Tomašević, Pajčić, 2008: 820). Међутим, у последње време се почело 
више водити рачуна и о другој димензији извршеног кривичног дела 
– последицама које трпи онај који је тим делом непосредно погођен 
– оштећено лице, те и на јачању његовог процесног положаја и обе-
збеђивању адекватних механизама за заштиту његових права у кри-
вичном поступку. 

На измену положаја оштећеног у кривичном поступку утицале су 
нове тенденције присутне у правној теорији (пре свега у виктимилогији) 
које наглашавају потребу да се адекватна заштита кроз кривични по-
ступак пружи и жртви кривичног дела. Ова разматрања на теоријском 
плану довела су до одговарајућих интервенција у кривичним законо-
давствима држава, али и до доношења многобројних међународних до-
кумената (Илић, Г. П., 2012: 139). Управо овакве интервенције довеле 
су до могућности да се лице оштећено кривичним делом у кривичном 
поступку појављује у различитим „улогама“.2 

Интерес оштећеног за кривично гоњење учиниоца кривичног дела 
са једне стране огледа се у потреби да се на предузете радње којима се 
вређају његова права и интереси адекватно реагује доношењем осуђујуће 
пресуде и изрицањем кривичне санкције, која би значила друштвену 
осуду учиниоца. Овај интерес у крајњој линији има и сваки појединац 
кога кривично дело не погађа непосредно јер је адекватна реакција др-
жаве истовремено и показатељ да се одређене врсте понашања у једном 
друштву неће толерисати, што доприноси осећају сигурности код грађа-
на и истовремено показује озбиљност државе. Са друге стране, извр-
шењем кривичног дела оштећени је директно погођен, тиме што његова 
права и интереси бивају повређени или угрожени, због чега он осећа 

2  У нашем кривичном законодавству, оштећени се може појавити у следећим улогама: једини 
овлашћени тужилац за кривична дела која се гоне по приватној тужби, оштећени са предлогом за 
кривично гоњење, супсидијерни тужилац, могући тужилац, лице које је поднело имовинскоправни 
захтев и сведок (Шкулић, 2014: 113).
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директне и непосредне штетне последице предузетог акта, те би имао 
интереса захтевати надокнаду штете коју трпи од учиниоца кривичног 
дела. Ова сврха се у кривичном праву постиже признавањем оштећеном 
права на истицање имовинскоправног захтева у кривичном поступку.

Иако се заштита имовинских интереса постиже превасходно вођењем 
парничног поступка, у случају када је материјалноправни однос који ов-
лашћује једно лице да према другом истиче захтеве имовинског карак-
тера настао услед извршења кривичног дела, постоји потреба да се рас-
прављање имовинских односа дозволи заједно са расправом о кривичном 
делу. Ради се о својеврсном придруживању парнице кривичном поступку 
(Šago, Pleić, 2012: 970), односно о расправљању грађанскоправног односа 
у кривичном поступку према правилима кривичне процедуре.

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ИМОВИНСКОПРАВНОГ ЗАХТЕВА

Законик о кривичном поступку3 (у даљем тексту: ЗКП) одредбом 
члана 253 прописује да имовинскоправни захтев у кривичном поступку 
може поднети лице које има овлашћење да такав захтев оствaрује у пар-
ничном поступку. Дакле, круг лица овлашћених за подношење имовин-
скоправног захтева одређен је посредно, упућивањем на одговарајуће 
одредбе грађанског права (Шкулић, 2014: 162). То значи да би такав 
захтев могла ставити лица која су, према правилима грађанског права, 
активно легитимисана за подношење тужбе у парничном поступку, од-
носно која услед извршеног кривичног дела са окривљеним стоје у од-
ређеном материјалноправном односу.

Можемо издвојити две врсте овлашћених лица за подношење имо-
винскоправног захтева, непосредно и посредно оштећена лица (Нико-
лић Ристановић, 2012: 26). Лице које је непосредно оштећено кривичним 
делом јесте оштећени у ужем смислу, односно физичко или правно лице 
чија су лична или имовинска права кривичним делом угрожена или по-
вређена. Лица која су посредно оштећена кривичним делом у кривичном 
поступку могу се појавити само супсидијерно – као правни следбеници 
лица које је непосредно оштећено кривичним делом, уколико је, према 
одредбама грађанског права, имовинскоправни захтев прешао на њих 
(на пример, у случају смрти физичког, односно престанка правног ли-

3  Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014. 
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ца).4 Међутим, права која овим лицима припадају у кривичном поступку 
не подударају се у потпуности са правима које има непосредно оштеће-
ни. Нека од права која оштећени има у кривичном поступку (нпр. право 
да поставља питања окривљеном, да ставља примедбе на исказ вештака, 
да преузме кривично гоњење) његову позицију приближавају јавном ту-
жиоцу (Грубач, Васиљевић, 2014: 131), док су му нека дата управо у циљу 
реализације имовинскоправних интереса. Правни следбеници оштеће-
ног могу имати само она права која су у непосредној вези са истакнутим 
имовинскоправним захтевом. Интересантно је, међутим, да овим лицима 
није дато право да изјаве жалбу на одлуку о имовинскоправном захтеву 
(Šago, Pleić, 2012: 976), што вероватно представља омашку законодавца.

Уколико је услед кривичног дела или противправног дела оштећена 
јавна својина, као овлашћени подносилац може се јавити орган који је 
одговарајућим прописима овлашћен да се стара о заштити те својине, 
односно јавни правобранилац (члан 253 став 3 ЗКП).

Да би се о њему могло одлучивати у парничном поступку, имовинско-
правни захтев мора настати услед извршења кривичног дела или проти-
вправног дела које је у закону предвиђено као кривично дело. Управо ова 
одредба изазвала је дилему да ли се имовинскоправни захтев у кривич-
ном поступку може поднети против лица које је дело учинило у стању 
неурачунљивости, будући да, сходно одредбама Закона о облигационим 
односима5 (у даљем тексту: ЗОО), лица неспособна за расуђивање не од-
говарају за причињену штету, већ у том случају одговара лице које је на 
основу закона, одлуке надлежног органа или уговора дужно да води над-
зор над таквим лицем (члан 159 и члан 164 ЗОО). У теорији не постоји 
јединствен одговор на ово питање. Са једне стране, истиче се да би захтев 
могао бити управљен према лицу које је дужно да води надзор (Илић и 
сар., 2012: 554), док се, са друге стране, истиче да би се захтев могао подне-
ти само према окривљеном, али не и према трећим лицима која у складу 
са правилима грађанског права одговарају за штету, будући да та лица не 
учествују у кривичном поступку (Грубач, Васиљевић, 2014: 463).

4  Овде се мора водити рачуна о томе да ли је захтев оштећеног био управљен на накнаду 
материјалне или нематеријалне штете, будући да, у складу са одредбом члана 204 Закона о 
облигационим односима, потраживање накнаде нематеријалне штете може прећи на наследике 
само ако је утврђено правноснажном судском одлуком или писменим споразумом (наравно, ради 
се о писменом споразуму између повериоца и дужника, о чему се изричито изјаснио и Виши 
суд у Београду у својој одлуци Гж бр. 8376/12). У случају да је захтев оштећеног био управљен 
на накнаду материјалне штете, такво потраживање би се могло пренети на другога у складу са 
општим одредбама о преносу потраживања, регулисаним одредбама чланова 436−445 Закона о 
облигационим односима.

5  „Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 − одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист 
СЦГ“, бр. 1/2003 − Уставна повеља.
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САДРЖИНА ИМОВИНСКОПРАВНОГ ЗАХТЕВА

Имовинскоправни захтев може се, према одредбама ЗКП, односи-
ти на три врсте захтева: накнаду штете, повраћај ствари или поништај 
правног посла. Важно је нагласити да се имовинскоправни захтев може 
расправљати у кривичном поступку само под условом да се ради о прав-
ним односима о којима се може расправљати у парничном поступку. У 
том смислу, суд не би могао окривљеног да обавеже на исплату пореза, 
нити би оштећену Пореску управу могао упутити на парницу, будући 
да се обавеза плаћања пореза остварује кроз управни поступак (став 
Кривичног судског одељења од 14. маја 1965. године и ВСС КЖ-1960/65 
од 9. децембра 1965. године и Кж-1765/65 од 5. новембра 1965. године). 
Уколико оштећени услед извршења кривичног дела према окривљеном 
има неку другу врсту захтева, тај ће захтев моћи да оствари искључиво 
у парничном поступку (Илић и сар., 2012: 551). 

Накнада штете

Најчешће се имовинскоправни захтев у садржинском смислу одно-
си на накнаду штете коју је оштећени претрпео услед извршења кри-
вичног дела. У складу са одредбом члана 155 ЗОО, штета је умањење 
нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измак-
ла корист), као и наношење другоме физичког или психичког бола или 
страха (нематеријална штета). 

Титулари права на накнаду штете могу бити лица која су посредно 
или непосредно оштећена кривичним делом, под условом да између 
кривичног дела и наступеле штете постоји узрочна веза (члан 154 ЗОО). 
Постојање узрочне везе између штетне радње (кривичног дела) и по-
следице (наступеле штете) не претпоставља се (осим уколико се ради о 
штети која је настала у вези са опасном ствари или у вези са опасном де-
латношћу – члан 173 ЗОО), већ оштећени у поступку то мора да докаже 
(Радишић, 2004: 205).

Оштећени има права да у кривичном поступку захтева намирење и 
имовинске и неимовинске штете. Међутим, расправљање о имовинско-
правном захтеву ограничено је принципом ефикасности кривичног по-
ступка – уколико би одлучивање о њему знатно одуговлачило кривични 
поступак, оштећени ће бити упућен да свој захтев остварује у парни-
ци. Из наведених разлога, по правилу ће се упућивање вршити управо 
у оним случајевима када овлашћено лице тражи накнаду неимовинске 
штете, па и измакле користи, будући да би у овим случајевима одмера-
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вање тачног износа штете захтевало доказивање бројних чињеница које 
нису од значаја за доношење одлуке о кривичној ствари (нпр. интензи-
тет душевних патњи, процена добитка који се основано могао очекива-
ти приликом утврђивања изгубљене добити и слично).

Приликом доношења одлуке о захтеву који се односи на накнаду 
штете, увек се мора водити рачуна о правилима која установљава Закон 
о облигационим односима, која се односе на услове и основ одговорно-
сти, као и на обим накнаде који се може захтевати, будући да је накнада 
штете питање о коме се првенствено одлучује у парничном поступку и 
на које се примењују правила имовинског права (што, чини нам се, су-
дови често заборављају).

Повраћај ствари

Оштећени има право да од окривљеног захтева повраћај индивиду-
ално одређених ствари које су од њега одузете извршењем кривичног 
дела. Уколико су кривичним делом одузете ствари одређене по роду, 
оштећени не може захтевати њихов повраћај, већ може поднети захтев 
за накнаду штете (Бабић, 2016: 355). Да би оштећени могао успети у зах-
теву за повраћај ствари, он мора доказати да ствар њему припада. Наи-
ме, у овом случају, окривљени не мора бити власник ствари, довољно 
је да ствар држи по неком основу услед кога има права на мирну држа-
вину ствари (Грубач, Васиљевић, 2014: 476). Захтев за повраћај ствари 
усвојиће се под условом да се ствар налази код окривљеног, неког од 
учесника у поступку или код трећег лица коме су је они дали на чу-
вање.6 Међутим, ако у посед ствари дође неко лице мимо оних који су 
наведени у члану 258 ЗКП, према њима се овај захтев не би могао исти-
цати (Šago, Pleić, 2012: 980).

Поништај правног посла

Овај захтев оштећеног може бити управљен на поништај једностра-
ног или двостраног правног посла, било да је он по својој природи те-
ретни или доброчин (Gurda, Tulumović, 2016: 98), с тим што ће овај зах-
тев по правилу бити управљен на поништај рушљивих уговора. То су 
они уговори које је закључила страна ограничено пословно способна, 

6  Управо ситуација када се ствар налази код трећег лица може бити посебно интересантна, будући 
да се у овом случају лицу које не учествује у кривичном поступку пресудом налаже предузимање 
одређене радње – предаја ствари. ЗКП изричито говори о лицу коме је ствар „дата на чување“, што 
отвара могућност да ово лице буде извршилац кривичног дела прикривања.
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они при чијем је закључењу било мана у погледу воље страна (члан 111 
ЗОО), као и они код којих постоји очигледна несразмера између узајам-
них давања (члан 139 ЗОО).

Поред самог поништаја правног посла, суд је дужан да изрекне и све 
правне последице таквог поништаја, при чему се на тај начин не сме 
дирати у права трећих лица. Права трећих лица штите се јер она не уче-
ствују у кривичном поступку, те немају могућност да о оваквом захте-
ву расправљају. Поништај правног посла у односу на њих могао би се 
тражити само у парничном поступку у ком би се ова лица појавила као 
тужена страна (Šago, Pleić, 2012: 980−981).

ОДНОС ИМОВИНСКОПРАВНОГ ЗАХТЕВА 
И ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

Однос овог института и имовинскоправног захтева оштећеног ре-
гулисан је и одребама Кривичног законика7 и Законика о кривичном 
поступку. Основно правило налаже да имовинскоправни захтев увек 
има предност у односу на одузимање имовинске користи, које је увек 
супсидијерног карактера (Лазаревић, 2011: 377). Наиме, корист ће се 
од учиниоца одузети само уколико њен износ прелази досуђени имо-
винскоправни захтев. Наравно, да би се ово правило могло применити, 
неопходно је да оба захтева произлазе из истог основа, односно да је 
повећање имовине окривљеног резултат паралелног смањења имовине 
лица које је поднело имовинскоправни захтев. Другим речима, имовин-
скоправни захтев и имовинска корист морају настати услед извршења 
истог кривичног дела. Заправо, овде постоје два захтева према окривље-
ном који један другога искључују – захтев оштећеног за накнаду штете и 
захтев државе за одузимање користи (Grubišić, 2014: 746).

Одузимање имовинске користи долази у обзир уколико је оштећени 
непознат или не постоји, или ако је сам предузео кажњиву радњу, као и 
у случају да није ни поднео имовинскоправни захтев (Gušić, 9).

Поред тога што је имовинскоправном захтеву дата предност у односу 
на одузимање имовинске користи, интереси оштећеног штите се и у слу-
чају када о његовом захтеву није одлучено у кривичном поступку, већ је 
упућен на парницу, као и онда када он уопште није поднео имовинско-
правни захтев. Наиме, одредбе става 2 и 3 члана 93 КЗ предвиђају мо-

7  „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005 − испр., 107/2005 − испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 
104/2013, 108/2014 и 94/2016.
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гућност да оштећени буде намирен из одузете имовинске користи, под 
условом да покрене парницу у одређеном року и под условом да његов 
тужбени захтев буде усвојен. 

Интересантно је на овом месту поменути и решење које садржи За-
кон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела8 (у даљем тек-
сту: ЗОИПКД). Наиме, одредбом члана 45 овог закона прописано је да 
се из трајно одузете имовине, заједно са трошковима поступка, може 
намирити и имовинскоправни захтев оштећеног.

Можемо оправдано поставити питање смисла и домашаја овакве од-
редбе. Наиме, законодавац прави јасну разлику између имовинске кори-
сти прибављене кривичним делом и имовине проистекле из кривичног 
дела. У првом случају, захтева се постојање узрочно-последичне везе 
између извршеног дела и прибављене користи, док се у другом случају 
таква веза не може успоставити, већ се оваква имовина одузима под ус-
ловом да је у очигледној несразмери са законитим приходима власника.

Као што смо раније истакли, да би имовинскоправни захтев могао бити 
намирен из одузете имовинске користи, они морају потицати од истог 
кривичног дела. Управо је основна карактеристика проширеног одузи-
мања немогућност да се њено порекло несумњиво веже за тачно одређено 
кривично дело, односно немогућност да се пронађе узрочно-последична 
веза између кривичног дела које је било повод за испитивање имовине 
и такве имовине. Дозвољавање да се имовинскоправни захтев намирује 
из имовине проистекле из кривичног дела може упутити на закључак да 
лице оштећено једним кривичним делом намирује свој захтев из користи 
која је остварена неким потпуно другим кривичним делом, што је апсо-
лутно недопустиво (Вуковић, 2016: 27). Зато смо мишљења да ове одредбе 
само уносе конфузију између ова два јасно раздвојена института.

Такође, ваља поменути и ситуацију када је кривичним делом оштеће-
на јавна својина, односно када је окривљени стекао имовинску корист 
на рачун државе. Свака имовинска корист се од учиниоца мора одузети 
(чак и мала – в. Стојановић, 2017: 363), и то се увек чини у корист буџета 
Републике Србије. Уколико би се на страни оштећеног појавила држа-
ва, долази се до потпуно истог резултата, без обзира да ли је усвојен 
имовинскоправни захтев или је одузета имовинска корист. Зато постоји 
мишљење да у таквим ситуацијама јавни правобранилац не би имао ин-
тереса да у поступку истакне имовинскоправни захтев, будући да ће и 
без таквог захтева корист која буде одузета припасти држави, а уколико 
би тај захтев био већи од висине користи, држава би свакако морала 
водити парнични поступак за тај вишак (Манговић, 2013: 75).

8  „Сл. гласник РС“, бр. 32/2013 и 94/2016.
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ОДЛУКЕ ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА 
О ИМОВИНСКОПРАВНОМ ЗАХТЕВУ

Приликом одлучивања о захтеву, суду стоје на располагању три могућ-
ности. Он најпре може имовинскоправни захтев досудити овлашћеном 
лицу у целости. Оваква одлука требало би да буде нужна у оним случаје-
вима када је прибављена имовинска корист елемент бића кривичног дела, 
те се њена висина прецизно утврђује у кривичном поступку. Тада ће суд, 
када прецизно утврди висину имовинске користи коју је окривљени извр-
шењем дела прибавио, усвојити имовинскоправни захтев и одредити да 
се он има намирити из износа прибављене користи. О овоме се изјаснио 
и Врховни суд Србије, налазећи да, када у изреци осуђујуће пресуде суд 
утврди и окривљеног огласи кривим за апсолутно одређени износ при-
чињене штете или противправно прибављене имовинске користи, мора 
одлучити и о одштетном захтеву (Кж 113397/06). Међутим, да би суд мо-
гао досудити имовинскоправни захтев, оштећени је дужан да га поднесе 
најкасније до завршетка главног претреса и да пружи адекватне доказе на 
којима овај захтев заснива, а то свакако не би могао учинити тек у жал-
би на првостепену одлуку којом је упућен на парницу (Апелациони суд у 
Нишу Кж 1 бр. 706/15 од 04. септембра 2015. године).

Суд може имовинскоправни захтев усвојити и само делимично, у ком 
случају ће за вишак овлашћено лице бити упућено на парнични посту-
пак. То ће бити случај када оштећени потражује износ који премашује 
висину користи која је утврђена у кривичном поступку (Апелациони 
суд у Крагујевцу Кж. 1 бр. 620/14 од 13. маја 2014. године).

Напослетку, ЗКП предвиђа и могућност да оштећени у целости буде 
упућен да свој захтев остварује у парничном поступку. Да би се то могло 
учинити, у случају да је донета осуђујућа пресуда, неопходно је да подаци 
у кривичном поступку не пружају основ ни за потпуно ни за делимично 
пресуђење. У том смислу, неразумљиво је због чега се оштећена лица 
упућују на парнични поступак у ситуацији када је тачно утврђено коју 
је имовинскоправну корист окривљени стекао извршењем предметног 
кривичног дела, а истакнути су имовинскоправни захтеви и прецизи-
рани у погледу висине, а суд је на поуздан и јасан начин утврдио тачну 
висину прибављене противправне имовинске користи (Апелациони суд 
у Крагујевцу Кж. 1 бр. 4198/11 од 08. августа 2011. године). У сваком 
случају, оваква одлука морала би садржати образложење чињеница на 
темељу којих је закључено да би такво расправљање знатно одуговла-
чило поступак (Gurda, Tulumović, 2016: 98). Нажалост, судови углавном 
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користе ову могућност, те у већини случајева уопште не расправљају о 
имовинскоправном захтеву, већ по аутоматизму упућују оштећеног на 
парнични поступак. Оваква пракса погрешна је из више разлога. Иако 
учешће оштећеног у кривичном поступку није обавезно, уколико је он 
ставио имовинскоправни захтев, постоји изричита обавеза суда да ут-
врђује све чињенице које су од утицаја на доношење одлуке о овом зах-
теву, па чак и да прибавља доказе по службеној дужности пре него што 
је такав захтев уопште и поднет (члан 256 ЗКП). Такође, оваква пракса 
додатно слаби позицију оштећеног у кривичном поступку, тиме што му 
се намеће вођење још једног судског поступка, што је увек скопчано са 
додатним трошковима и одуговлачењем.

Уколико суд окривљеног ослободи од оптужбе или пак одбије оп-
тужбу, о имовинскоправном захтеву не може мериторно одлучити, већ 
оштећеног мора упутити на парнични поступак. Другим речима, суд 
никада не може одлучити да имовинскоправни захтев није основан, већ 
такву одлуку може донети само грађански суд, и то тако што ће тужбени 
захтев одбити као неоснован (Gurda, Tulumović, 2016: 103), (Gušić, 12). 
Иако овлашћено лице има потпуну диспозицију да покрене парнични 
поступак и без оваквог упућивања, оно има значај због могућности да се 
имовинскоправни захтев намири из одузете имовинске користи. Наи-
ме, КЗ је предвидео могућност да оштећени који буде упућен на парнич-
ни поступак затражи да имовинскоправни захтев који му буде досуђен 
у парници намири из износа одузете користи под условом да је такав 
поступак покренуо у року од 6 месеци од дана правноснажности одлуке 
о упућивању (члан 93 КЗ).

ЖАЛБА НА ОДЛУКУ О ИМОВИНСКОПРАВНОМ ЗАХТЕВУ

Оцена о правном положају учесника у кривичном поступку умно-
гоме зависи од његових овлашћења да заштити своје интересе и у по-
ступку по правним лековима. Имајући у виду да се непосредни интерес 
оштећеног за учешће у кривичном поступку огледа пре свега у могућ-
ности да оствари свој имовинскоправни захтев, разумљиво је што су 
његова права на улагање жалбе ограниченог домета: он може уложити 
жалбу само у погледу одлуке о трошковима кривичног поступка или у 
погледу одлуке о досуђеном имовинскоправном захтеву. Изузетно, уко-
лико је јавни тужилац преузео гоњење од оштећеног, он има права да 
изјави жалбу из свих законом прописаних разлога.



469Заштита имовинских интереса оштећеног у кривичном поступку 

Законодавац је дозволио оштећеном улагање жалбе само на досуђени 
имовинскоправни захтев. Оправдано се може поставити питање ствар-
них домета ове одредбе. Као што смо раније објаснили, одлука суда о 
имовинскоправном захтеву може бити тројака. У случају да имовинско-
правни захтев буде досуђен у целости, оштећени не би имао никакав 
правни интерес да изјави жалбу на такву одлуку (Грубач, Васиљевић, 
2014: 766). Са друге стране, уколико суд оштећеног упути на парницу, 
из језичког тумачења наведене норме произилази да његова жалба на 
овакву одлуку није дозвољена, јер му захтев није досуђен. Апелациони 
суд у Београду због тога сматра да се ова одредба мора тумачити на тај 
начин да се свака одлука о имовинскоправном захтеву, па и она којом 
је оштећени упућен на парницу, мора сматрати досуђеним имовинско-
правним захтевом, јер би, у супротном, оштећени имао веома ограниче-
не могућности улагања жалбе у кривичном поступку. Међутим, Врхов-
ни касациони суд је у својој одлуци Кзз 28/15 од 25. марта 2015. године 
нашао да се постојање повреде закона приликом доношења одлуке о 
имовинскоправном захтеву може истицати само уколико је он досуђен, 
али не и уколико је оштећени упућен на парницу. 

Чак ни онај део судске праксе који прихвата могућност изјављивања 
жалбе у погледу одлуке о упућивању на парницу нема јединствено схва-
тање у погледу питања какву би одлуку другостепени суд могао да донесе 
уколико је изјављена само жалба у погледу такве одлуке. Један део сматра 
да суд може укинути само одлуку о упућивању на парницу и вратити је на 
поновно одлучивање, у ком случају ће првостепени суд одлучити ван пре-
треса, и то у форми решења. Са друге стране, Апелациони суд у Београду 
сматра да другостепени суд не би могао укинути одлуку само у погледу 
упућивања оштећеног на парницу, већ да би таква одлука била незакони-
та и могла би се побијати захтевом за заштиту законитости.9

Са друге стране, оштећени може изјавити жалбу само уколико је 
одлуком о имовинскоправном захтеву повређен закон. Овде се пре све-
га мисли на одредбе КЗ и ЗКП којима се регулише имовинскоправни 
захтев. Треба увек имати у виду да се овде ради о захтеву који се по 
правилу расправља у парничном поступку и на који се примењују пра-
вила грађанског права, те би повреда закона могла постојати и уколико 
су повређене релевантне одредбе имовинског права (Грубач, Васиљевић, 
2014: 800; Илић и сар., 2011: 886), пре свега Закона о облигационим од-
носима. У нашој теорији постоји и мишљење да би требало омогућити 
изјављивање жалбе на одлуку о имовинскоправном захтеву и у случају 
9  Одговори на питања нижестепених судова, дати од стране судија Кривичног одељења Апелационог 

суда у Београду, на седници одржаној дана 22. марта 2017. године.
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погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања (Грубач, Ва-
сиљевић, 2014: 800). 

Уколико је суд пропустио да одлучи о имовинскоправном захтеву 
који је поднет, постојала би битна повреда одредаба кривичног поступ-
ка из члана 438, став 1, тачка 8 ЗКП.

Уколико посматрамо улогу оштећеног у кривичном поступку и инте-
ресе чију заштиту пред судом тражи, сматрамо да код њега постоји ин-
терес да изјави жалбу у односу на одлуку којом бива упућен на парнични 
поступак, без обзира да ли је упућен за цео или део истакнутог захтева. 
Оштећени има наглашени интерес да се о његовом захтеву расправља 
у кривичном поступку у ком је и сам учествовао, будући да би упући-
вање на парницу значило обавезу на његовој страни да покреће посту-
пак пред судом друге надлежности. Међутим, треба увек имати у виду 
да у случају упућивања на парницу захтев оштећеног није одбијен, већ 
је одлучивање о њему пребачено на други суд, и то на онај који би иначе 
био надлежан да о оваквом захтеву одлучује. Због тога би његова жалба 
у овом случају суштински била управљена на оспоравање закључка суда 
да би расправа о захтеву значајно одуговлачила поступак, што у крајњој 
линији представља жалбу у погледу погрешно или непотпуно утврђеног 
чињеничног стања, а оштећени нема могућност изјављивања жалбе по 
том основу. Због тога сматрамо да, de lege lata, он не би могао изјавити 
жалбу против одлуке о упућивању на парнични поступак, те да би такву 
жалбу требало одбацити као недозвољену. 

ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Како одлука о имовинскоправном захтеву представља одлучивање 
кривичног суда о материји за коју је првенствено надлежан грађански суд, 
поставља се питање да ли се поводом одлуке о овом захтеву могу истица-
ти само они ванредни лекови које познаје ЗКП, или се пак могу улагати и 
они који су регулисани законом којим се уређује парнични поступак.

Одлука о имовинскоправном захтеву првенствено се може побијати 
према правилима кривичног поступка, односно изјављивањем захтева 
за заштиту законитости или захтева за понављање кривичног поступ-
ка, али се она никада не може изменити самостално. Другим речима, 
одлука која се односи на имовинскоправни захтев моћи ће се изменити 
искључиво заједно са изменом главне одлуке, односно одлуке о кривич-
ном делу (Илић и сар., 2011: 564).
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Кривична пресуда или решење, у делу који се односи на имовинско-
правни захтев, може се самостално побијати само према правилима која 
важе за понављање парничног поступка, а у складу са одредбама парнич-
ног поступка (чланови 426–434 Закона о парничном поступку).10 Међу-
тим, ово право дато је само осуђеном лицу и његовим наследницима, али 
не и оштећеном. Питање је да ли је овакво решење целисходно, имајући 
у виду да оштећени може имати интереса да тражи понављање поступка 
уколико се на основу касније изнетих чињеница испостави да је његов 
захтев могао бити досуђен у већем износу (Грубач, Васиљевић, 2014: 478).

Спорно је и да ли би оштећени могао своја права остварити подно-
шењем нове тужбе у парничном поступку којом би захтево исплату тог 
„вишка“. Одговор се мора сагледати у светлу проблема идентитета туж-
бених захтева и постојања пресуђене ствари. Да би се могло говорити о 
идентитету тужбених захтева, неопходно је да постоји идентитет стра-
нака и идентитет чињеничног и правног основа. Уколико би после доно-
шења одлуке о имовинскоправном захтеву настале нове чињенице, оне не 
би биле обухваћене правноснажношћу одлуке, па се у ситуацији када се 
тужбени захтев заснива и на тим чињеницама не ради о правноснажно 
пресуђеној ствари (Апелациони суд у Београду Гж бр. 1013/14 од 23. мар-
та 2017. године). Међутим, питање је да ли се овде ради о новој чињени-
ци или чињеници која је раније постојала, али странке за њу нису знале. 
У сваком случају, одговор на ово питање захтевао би детаљнију анализу 
одредаба Закона о парничном поступку, што не би било у складу са те-
мом овог рада. Зато ћемо на овом месту само закључити да су могућно-
сти оштећеног да одлуку о имовинскоправном захтеву побија ванредним 
правним средствима прилично ограничене, те да је његов положај знатно 
повољнији уколико ту одлуку донесе суд у парничном поступку.

ИМОВИНСКОПРАВНИ ЗАХТЕВ У ПОЈЕДНОСТАВЉЕНИМ 
ФОРМАМА ПОСТУПАЊА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Фактичко обавештење кроз начело опортунитета

Институт одлагања кривичног гоњења представља поједностављену 
форму поступања у кривичном поступку (Бановић, Ранђеловић, 2016: 
201) која за циљ има растерећење кривичног правосуђа од кривичних 
дела која спадају у тзв. багателни криминалитет. Одредба члана 283 ЗКП 

10  „Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 − одлука УС, 74/2013 − одлука УС и 55/2014.
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дозвољава јавном тужиоцу да доношењем решења о одбачају кривичне 
пријаве одустане од прогона окривљеног, под условом да он прихвати 
и испуни једну или више законом предвиђених обавеза. Две од укупно 
седам таквих обавеза за циљ имају управо репарацију оштећеног, а то су 
отклањање штетне последице настале извршењем кривичног дела или 
надокнада штете, као и измирење доспелих обавеза издржавања. 

Овај институт доноси корист за обе стране јер омогућава оштећеном 
да задовољи своје имовинске интересе и без вођења судског поступка, 
док, са друге стране, за окривљеног значи својеврсни „опрост“ од учиње-
ног кривичног дела, под условом да отклони штетне ефекте својих незако-
нитих радњи. Истина је да оштећени може имати и наглашену „жељу“ да 
окривљени буде кривично гоњен, пре свега због осећаја елементарне пра-
вичности, међутим, ипак је његов примаран циљ учествовања у поступку 
задовољење имовинских интереса који су произишли из кривичног дела. 

Поставља се и питање на који начин ће бити опредељен износ штете 
који окривљени треба да надокади. Свакако да би и у тој оцени тре-
бало поћи од навода самог оштећеног, али не по сваку цену, будући да 
оштећени овај износ може определити очигледно исувише високо. Са 
друге стране, питање је да ли би било целисходно захтевати прецизно 
вештачење на околност постојеће штете. Имајући у виду да до одлагања 
кривичног гоњења долази у мање-више неформалној фази кривичног 
поступка, као и циљеве и сврху због које је овај институт предвиђен, 
те потребу да се спречи проузроковање непотребних трошкова, целис-
ходније би било препустити оцену о томе првенствено јавном тужиоцу 
(Бејатовић и сар., 2012: 40).

Имовинскоправни захтев и споразум 
о признању кривичног дела

Споразум о признању кривичног дела јесте врста страначког спораз-
ума који је уведен у наше процесно законодавство 2009. године у циљу 
повећања ефикасности кривичног поступка (Бејатовић, 2012: 103), од-
носно у циљу да се „избегавањем доказивања и убрзањем поступка рас-
терете кривични судови“ (Грубач, Васиљевић, 2014: 576).

Пре него што започнемо анализу одредаба које говоре о улози и по-
ложају оштећеног у поступку закључења споразума, ваља напоменути 
две ствари које могу бити од великог значаја. Најпре, јавни тужилац је 
приликом избора мера чије изрицање предлаже суду у потпуности везан 
императивним одредбама Кривичног законика и Закона о кривичном 
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поступку. То значи да би, на пример, јавни тужилац могао предложи-
ти да суд окривљеног ослободи плаћања трошкова поступка и да они 
падну на терет буџетских средстава суда, уколико су испуњени услови 
које за то предвиђа ЗКП, али не би могао са окривљеним преговарати о 
одузимању имовинске користи, будући да је, у складу са одредбом чла-
на 91 КЗ, њено одузимање увек обавезно. Друго, једина лица која могу 
учествовати у преговарању јесу јавни тужилац и окривљени са својим 
браниоцем, док друга лица, па ни оштећени, de lege lata, немају никакву 
формалну улогу приликом закључења споразума. 

Најпре, Закоником о кривичном поступку установљена је изричита 
обавеза јавног тужиоца да овлашћено лице поучи о праву да може под-
нети имовинскоправни захтев. Међутим, пропуштање да се то учини 
не повлачи за собом никакве процесне последице, с обзиром на то да 
учешће оштећеног у поступку није обавезно. 

Регулишући обавезне елементе споразума, ЗКП изричито наводи да 
је обавезни елемент и споразум о имовинскоправном захтеву, уколико је 
он поднет. Будући да оштећени, како смо напред истакли, није обавезни 
учесник у кривичном поступку, јасно је да јавни тужилац нема никаквих 
овлашћења да дела у његову корист уколико он сам није изразио жељу да у 
кривичном поступку остварује своја права, односно његова се овлашћења 
завршавају у предочавању оштећеном могућности да учествује у поступ-
ку. Међутим, уколико је имовинскоправни захтев поднет, споразум о при-
знању кривичног дела мора да садржи и споразум о захтеву, што значи 
да, иако оштећени нема никакву формалну улогу у процесу преговарања, 
јавни тужилац мора уважити и његов интерес и са окривљеним прего-
варати и о имовинскоправном захтеву (Јовановић, Петровић Јовановић, 
2014: 292). Ваља нагласити да ова императивна одредба нема за циљ да на-
метне обавезу обештећења оштећеног кроз имовинскоправни захтев као 
услов законитости споразума. Наиме, јавни тужилац и окривљени могу се 
споразумети и да оштећени буде упућен на парнични поступак (Грубач, 
Васиљевић, 2014: 579; Николић, 2009: 145).

Поставља се питање каква је судбина споразума који је закључен 
уколико он не садржи споразум о имовинскоправном захтеву. ЗКП 
предвиђа да ће суд решењем одбацити споразум уколико он не садр-
жи све потребне елементе који су обавезни, дакле и уколико не садржи 
споразум о имовинскоправном захтеву. Међутим, ова одредба може се 
применити само у случају да имовинскоправни захтев јесте истакнут, 
а да о њему није ни преговарано током закључења споразума. Ствар је 
јасна и уколико је оштећени изричито рекао да ће своје захтеве према 
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окривљеном остваривати у парничном поступку. Али, уколико оштеће-
ни уопште није обавештен о могућности да истакне имовинскоправни 
захтев, са формалног аспекта, споразум је ваљан, будући да његов недо-
статак може утицати на правилност споразума само уколико је изричи-
то постављен, што овде није случај. Другим речима, овде јавни тужилац 
крши претходну, такође императивну норму, која се састоји у обавези 
обавештавања оштећеног о његовим правима. Међутим, она сама по 
себи не може да утиче на законитост споразума, јер се решење о одба-
чају може донети само уколико недостаје споразум о постављеном зах-
теву, не и уколико он у сваком случају недостаје.

На лош положај оштећеног приликом закључења споразума упућују 
нас и друга решења ЗКП. Тако, оштећени се не позива на рочиште којим 
се одлучује о споразуму, нити се о њему обавештава, а како је са овог 
рочишта искључена јавност, чак ни присуство оштећеног на рочишту 
није дозвољено (Јовановић, Петровић Јовановић, 2014: 292). Сходно 
томе, искључена је и могућност да се жали на одлуку суда која је донета 
на основу споразума.

Решење новог ЗКП свакако представља корак уназад у погледу по-
ложаја оштећеног у процесу преговарња јавног тужиоца и окривљеног 
у односу на решење које је предвиђао раније важећи ЗКП (Јовановић, 
Петровић Јовановић, 2014: 292 ). У литератури се истиче да се потпуним 
искључивањем из учешћа у преговорима јавног тужиоца и окривљеног 
оштећени лишава управо основног права које му у кривичном поступку 
припада – права да на адекватан начин заштити своје имовинске инте-
ресе у кривичном поступку (Бејатовић, 2012: 112). Законодавац је морао 
имати у виду да циљ вођења кривичног поступка није само доношење 
осуђујуће пресуде и изрицање казне оптуженом, већ уклањање свих по-
следица које је кривично дело произвело, пре свега у односу на лице 
које се појављује као непосредна жртва таквог понашања, а то је управо 
оштећени. Због тога сматрамо да би одредбе које се односе на спораз-
ум требало допунити, те обавезати суд да приликом доношења одлуке о 
споразму води рачуна и о његовим интересима. То би се могло испунити 
уношењем одредбе члана 282В, став 8, тачка 5 Законика о кривичном 
поступку из 2011 године11 која је налагала суду да приликом доношења 
одлуке о споразуму води рачуна да права оштећеног нису повређена.

11  „Службени лист СРЈ“, бр. 70/2001, 68/2002 и „Службени гласник РС“, бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 
46/2006, 49/2007, 122/2008, 20/2009, 72/2009, 76/2010.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Иако је оштећени са имовинскоправним захтевом у кривичном по-
ступку споредни кривичнопроцесни субјект, постоји наглашена потре-
ба да се кроз адекватне процесне механизме омогући заштита његових 
права. Анализа решења садржаног у нашем законодавству показује да 
би у одређеним сегментима ваљало размислити о давању оштећеном и 
неких додатних овлашћења у циљу побољшања његовог положаја. 

Пре свега, овакав закључак односи се на улогу оштећеног у проце-
су закључења споразума о признању кривичног дела. Као што смо већ 
истакли, сматрамо да би требало изричитом одредбом обавезати суд 
да приликом доношења одлуке о споразуму води рачуна о интересима 
оштећеног, односно да води рачуна да закључени споразум не повређује 
његова права, што је било предвиђено одредбама раније важећег ЗКП.

Посебно је проблематичан положај оштећеног у поступку по прав-
ним лековима, пре свега са аспекта процесне логике. Могућност 
изјављивања жалбе само на одлуку о досуђеном захтеву јесте у крајњој 
линији конфузна, јер овлашћује лице на подношење жалбе на одлуку до-
нету у његову корист, док му се, у случају одбијања постављеног захтева, 
када он управо има правни интерес да побија овакву одлуку, то право 
ускраћује. И судска пракса је у овом погледу неуједначена, што додат-
но оправдава могућу законодавну интервенцију на овом пољу. Такође, 
требало би сва лица која имају право на подношење имовинскоправног 
захтева ставити у равноправни положај, тако што би се и правим след-
беницима омогућило да изјављују жалбу на одлуку суда о захтеву.
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In this paper author analyses the position of the injured party in the 

criminal procedure and his right to submit a restitution claim. Firstly, we 
explain the matter of subjects authorized to submit a property claim. Later on, 
we analyse the content of the claim, mainly from the aspect of property law. 
We also give the comparative analysis of confi scation of the material gains, 
especially from the point when the property claim of the aggrieved party is 
accepted. In particular, we try to answer the question whether the position 
of the injured party in legal remedies proceedings is good enough to provide 
the protection of his interests. In the last chapter of the paper we present the 
role of aggrieved party in the proces of plea agreement, and in case that public 
prosecutor deferres criminal prosecution.
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ЖЕНА – МАШИНА ЗА РАЂАЊЕ?

(Правна и етичка проблематика абортуса)

Сажетак: У раду је дискутовано о реализацији права на живот у 
контексту правне и етичке проблематике абортуса. Након што је из-
ложен историјат ове појаве, дат је кратак осврт на репродуктивна 
права и слобода, односно inter alia, размотрено право на абортус. Цен-
трални део рада посвећен је критичком посматрању основних поставки 
присталица pro life и pro choice концепта. Разматран је сукоб интереса 
детета – да буде рођено, и мајке – да слободно и несметано одлучује о 
томе да ли ће и када родити. Поред тога, сагледано је и стање у пози-
тивном законодавству Републике Србије у погледу инкриминације абор-
туса, са једне стране, односно кроз сагледавање и проучавање поступака 
дозвољеног прекида трудноће, са друге стране. На самом крају, дат је 
упоредни приказ стања у законодавству других држава, те класифика-
ција држава спрам ставова које заузимају у погледу ове комплексне и за 
дискусију атрактивне теме, која несумњиво јесте једна од тема која 
припада сивој зони етике.  

Кључне речи: абортус, жена, рађање, репродуктивна права, фетус, 
pro life, pro choice
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УВОД

Као најосновније људско право, право на живот представља conditio 
sine qua non за остварење свих осталих права, било прокламованих или 
непрокламованих, основних или деривативних. Реализација овог пра-
ва пак доводи се у везу са читавим низом питања којима су иманентне 
тријаде правних, медицинских и етичких дилема и разномишљеништва. 

Једно од њих, ако не и најконтроверзније, везано је за проблематику 
абортуса. У чину абортуса јавља се стицај различитих врста сукобље-
них интереса – општег и посебног, приватног и јавног, интереса мај-
ке и интереса детета, те је као такав сам по себи конфликтне природе. 
Међутим, као преовлађујући вид контроле рађања, итекако је присутан 
у свакидашњици, те представља и више него атрактивну и, за „моралне 
теразије“ не само научне већ и опште јавности, изазовну тему. 

Комплексност ове теме извире из интересног конфликта који почива 
у њој. Опет, само постојање интересног конфликта условљено је пре-
васходно моментом када се фетус почиње третирати као људско биће, 
односно личност, те је потребно посветити дужну пажњу и одређивању, 
односно постојећим дистинкцијама везаним за одређивање овог момен-
та. Притом не треба посебно наглашавати како су се схватања о овом 
спорном моменту мењала и еволуирала кроз историју, додајући тиме 
свој допринос на тас сложености теме. 

Ова, у последњих пар деценија нарочито актуелна дебата обликована 
је кроз осцилације између два супротстављена става – pro life, са једне, и 
pro choice схватања, са друге стране, те вреди изложити основне постав-
ке и једног и другог концепта и критички их размотрити. 

ИСТОРИЈАТ

Абортус потиче од латинске речи aboriri што значи пропасти, не-
стати, и сам по себи јесте медицински захват sui generis. Заправо, пред-
ставља једину хируршку интервенцију која разара и одбацује здраво 
ткиво (Тодоровић, Радовановић, 2006: 207).

Сама контрола рађања стара је колико и људска врста (Рашевић, 
1993: 3). Настојање да се ограничи фертилитет појавило се чим је уочен 
каузалитет између сексуалног чина и прокреације, дакле од најпознијих 
времена. Први писани документ о неком методу контроле рађања по-
миње се у старом медицинском тексту писаном за време владавине Шен 



483Жена – машина за рађање?

Нунга у коме се препоручује живо сребро као орални абортифицијент 
(2737−2696. пре нове ере) (Константиновић Вилић, Милосављевић, Пе-
трушић, 1999: 44). Ипак, у раније време, растурање средстава којима се 
спречава зачеће жене сматрало се кажњивим (Клајн Татић, 2011: 33). 

Међутим, иако се сматра да абортус у старо време није био често при-
мењиван с обзиром на то да је био третиран као директни атак на опста-
нак друштва као целине, ипак се може закључити, због примитивности 
средстава и начина помоћу којих је извођен, да је чак и тада када му се 
прибегавало најчешће имао фатални исход по жену. Један од главних 
разлога његове, претпоставља се, скромније присутности у тим време-
нима био је велики број епидемија које су десетковале становништво. 
Поред тога, у патријархалним друштвима бројно потомство било је из-
вор радних руку, па према томе и богатства (Поњавић, 1997: 69). Упра-
во зато, рађање се чешће стављало у контекст друштва, а не природе, а 
целокупан живот жене у ондашњим временима био је саткан од серија 
трудноћа и рађања, на шта се уосталом једино и сводио, што је чинило 
жену својеврсном „машином за рађање“, што јој је тада, нажалост, била 
примарна, ако не и једина функција. Развијени култ рађања огледа се и 
у чињеници да је муж у случају стерилитета, за шта је увек окривљавана 
жена, имао право на другу жену (Поњавић, 1997: 71). 

У раној грчкој и римској цивилизацији фетус је упоређиван са „воћем 
које је плод на дрвету док не сазри и падне на земљу“ (Константино-
вић Вилић, Милосављевић, Петрушић, 1999: 45). Аристотел је сматрао 
да живот код мушког фетуса започиње 40. дана од дана зачећа, док код 
женског започиње тек по истеку 90 дана од дана зачећа (Константиновић 
Вилић, Милосављевић, Петрушић, 1999: 3). Ови периоди могу се изјед-
начити са првим тромесечјем трудноће, у коме је иначе у већини држава 
света дозвољено извршити њен прекид. Једине две методе које су у то 
време биле примењиване јесу: давање отрова жени да би се уништио 
плод (од отрова је често умирала и жена) или физичко злостављање аб-
домена жене у циљу изазивања абортуса (што је жену фатално повређи-
вало) (Константиновић Вилић, Милосављевић, Петрушић, 1999: 45). 

Када је реч о римском праву, оно је допуштало да pater familias одлу-
чи о евентуалном кажњавању за побачај, што је опет доводило до раз-
личитих произвољности и неједнообразности у поступању. Међутим, 
иако је ово правно поднебље колевка фикције о насцитурусу који се има 
сматрати рођеним ако је то у његовом интересу, ипак се домен ове фик-
ције протеже само на сферу имовинских, односно наследних права, те 
тако живот и телесни интегритет насцитуруса остају и тада ван регула-
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тиве. Сам прекид трудноће био је најчешће сматран саставним делом 
деликта тровања, будући да се у то време вршио употребом најразличи-
тијих врста отрова. Сам по себи он није кажњив, већ само давање отрова 
за прекид трудноће (Троицки, 1925: 354). Јустинијанов кодекс давао је 
мужу право на једнострани развод брака (repudium) у случају намерног 
прекида трудноће од стране жене. Кроз учење Томе Аквинског, који је 
деловао у окриљу западне, католичке цркве, васкрсава Аристотелово 
учење кроз разликовање „оживелог“ и „неоживелог“ фетуса. 

На древно питање које се наметало још од најдавнијих времена − да 
ли је зачето дете лице или ствар, одговор је покушала дати и Библија, 
која такође познаје разлику између уобличеног и неуобличеног фетуса. 
Тако, цитат из Друге Мојсијеве књиге гласи: „Ако се посвађају два чо-
века и ударе жену трудницу, па изађе њено дете неуобличено, платиће 
глобу, онолико колико буде захтевао муж женин, а даће преко судије; 
ако ли буде уобличено, даће живот за живот“. Међутим, има тумачења 
према којима се поменута разлика не тиче старости самог плода, већ 
кривице учиниоца. Наиме, у прва два-три месеца неуобличености пло-
да, бременитост мајке се и не примећује, па кривац и не зна за њено 
стање, док је после овод периода плод уобличен и трудноћа жене видљи-
вија (Поњавић, 1997: 74). Јеврејски теолози сматрају да фетус постаје 
личност рођењем, а у исламу преовладава став да фетус није личност у 
првих 120 дана јер у том периоду нема душу (Константиновић Вилић, 
Милосављевић, Петрушић: 1999: 4).

РЕПРОДУКТИВНА ПРАВА И СЛОБОДЕ 
И ПРАВО НА АБОРТУС

О томе да је посреди сложен проблем који укључује различите прав-
не, етичке, медицинске, културалне и социјалне димензије, поред оста-
лог говори и одсуство линеарне везе између степена рестриктивности 
регулативе о побачају, актуелне стопе абортуса и фертилитета, па се 
треба упитати шта друштво које се определи да тако принципијелно 
штити потенцијални живот заиста чини да обезбеди нежељеној, а рође-
ној деци право на психосоцијално благостање и здраво одрастање (Јова-
новић, Симеуновић Патић, 2007: 259).

Вреди поменути да су репродуктивна права права друге генерације. 
Посматрана с аспекта појединца, репродуктивна права и слободе значе 
могућност људске јединке да оствари сопствене жеље и намере у погледу 
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деце, што подразумева право на избор, тј. слободу у одлучивању да ли 
ће, када и колико деце имати (Константиновић Вилић, Милосављевић, 
Петрушић, 1999: 19). Остваривање репродуктивних права без било как-
ве друштвене и правне принуде идеални је тип планирања породице, 
којим се истовремено остварују две слободе: слобода да се немају не-
жељена деца и слобода да се имају жељена деца (Благојевић, 1997: 160).

Притом не треба посебно наглашавати да су право на рађање и пра-
во на нерађање лице и наличје једног те истог права. И једно и друго су 
комплексне природе, те се састоје из низа различитих права. Када је реч 
о праву на рађање, оно укључује: право на лечење неплодности, право 
на зачеће природним/вештачким путем, и у крајњем – право на рађање 
детета. Са друге стране, право на нерађање у себи обухвата право на 
предузимање превентивних мера ради привременог или трајног спре-
чавања трудноће, односно право на прекид трудноће.

Оно што је спорно код репродуктивних права јесте ко је њихов титу-
лар. Тачније, јавља се схватање о постојању двојног титулара – схватање 
по коме репродуктивно право припада не само жени већ и мушкарцу. 
Међутим, у случајевима вештачке инсеменације и у случајевима реали-
зације права на нерађање, ово схватање постаје неодрживо из разлога 
што не постоји потреба за постојањем другог субјекта – у обема поме-
нутим ситуацијама одлуку може донети само жена, без партиципације 
мушкарца. Међутим, без обзира на све присутне спекулације у погледу 
тога да ли је жена искључиви титулар права на абортус и једини носи-
лац одлуке поводом тога, чињеница је да је ово право ексклузивног ка-
рактера и да припада само и једино жени. Иако неки аутори малициозно 
истичу како трудноћа жену заправо спутава у утакмици са мушкарцем, 
чињеница је да трудноћу подноси и износи једино жена, да је једино она 
ограничена њоме, те да је оправдано да се једино она и може питати и до-
носити одлуке у правцу прекида/одржавања трудноће. У овом поступку 
(за прекид трудноће) није могуће чак ни заступање, зато што је нужно 
да постоји лична изричита изјава труднице. У Великој Британији су у 
погледу права оца донете одлуке као што су Patton v. British Pregnancy 
Advisory Service, те C. v. S, где је у оба ова случаја одбијен захтев потен-
цијалног оца да спречи прекид трудноће (Поњавић, 1997: 94). 
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СОЦИОКУЛТУРНИ, ПРАВНИ И ЕТИЧКИ ДИСКУРС O 
ПРЕКИДУ ТРУДНОЋЕ: 
КОНЦЕПТИ PRO LIFE И PRO CHOICE

Иако је прекид трудноће код нас законом регулисан, као уосталом и 
у већини европских земаља, писати о њему може бити крајње хазардски 
подухват, будући да је проблем пре свега филозофски, морални, меди-
цински и правни (Поњавић, 1997: 9). Две струје које се појављују и суко-
бављају у контексту етичког дискурса о прекиду трудноће јесу покрети 
„за живот“ (pro life) и „за избор“ (pro choice).

Pro life групе полазе од светости људског живота, те тако заговарају 
немогућност прекида трудноће, осим изузетно (уколико је живот жене 
у озбиљној опасности), сматрајући да живот фетуса почиње већ самим 
зачећем, односно моментом спајања сперме и овума. Традиционални, 
западњачки угао гледања најбоље илуструје следећа изјава Роналда Ре-
гана којом је подржао уставни амандман који би допустио САД забрану 
абортуса: „Ми морамо да зауставимо овај покољ невиних“ (Клајн Та-
тић, 2011: 37). Ејн Ренд је pro life активизам оценила следећим речима: 
„Ја нисам у стању да пројектујем тај степен мржње потребан да нагна 
те жене да трче около у крсташким ратовима против абортуса. Мржња 
је наравно оно што оне пројектују, не љубав према ембрионима, што 
је бесмислица... већ отровна мржња према неименованом објекту“ (Јо-
вановић, Симеуновић Патић, 2007: 245). Заговорници права на живот 
позивају се на одредбе Опште декларације УН о правима човека која 
предвиђа да „свако“ има право на живот, док једино спорно остаје шта 
се подразумева под „свако“, односно да ли је нерођено, тек зачето дете 
свако. Европска конвенција, која такође предвиђа да свако има право на 
живот, ипак са друге стране не проглашава да живот започиње зачећем. 
Европски суд за људска права сумирао је да се термин „свако“ упо-
требљен у чл. 2 Европске конвенције не може применити пре рођења, па 
тиме члан 2 не обухвата нерођено дете, а надаље је суд нашао да, ако би 
члан 2 обухватао фетус и ако би његова заштита, у недостатку ограни-
чења, била апсолутна, абортус би се морао сматрати забрањеним, чак и 
када би наставак трудноће укључивао опасан ризик по живот труднице 
(Стојшић, 2010: 248). 

Са друге стране, присталице pro choice приступа сматрају да је по-
требно омогућити жени да донесе слободну одлуку по овом важном 
животном питању, те да једино право које овде може бити угрожено 
јесте право трудне жене да контролише сопствено тело. У овој дебати 
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суштински су сукобљена два принципа: принцип светиње људског жи-
вота, са једне стране, и принцип аутономије воље мајке, са друге. Они 
који бране право на избор позивају се на Конвенцију о елиминисању 
свих облика дискриминације жена која потврђује репродуктивна пра-
ва жене, односно право да слободно одлучује о планирању породице, и 
налаже државама да осигурају приступ информацијама, образовању и 
средствима која ће јој омогућити да се користи овим правима (Јовано-
вић, Симеуновић Патић, 2007: 245).

Присталице покрета „за избор“ верују да (Константиновић Вилић, 
Милосављевић, Петрушић, 1999: 52):

-  фетус није човек, већ само маса ткива и течности;
- свако дете треба да буде жељено;
- нико нема права да намеће свој морал;
- жена треба да буде у могућности да контролише своје тело;
-  абортус мора бити легалан, посебно у случајевима силовања или 

инцеста;
-  ако се абортус забрани, угрожава се здравље жене јер ће оне ићи у 

импровизоване клинике;
- абортус нежељеног детета смањује број злостављане деце;
- планирање породице фокусирано је на контрацепцију.
Противаргументи које наводе гласоговорници покрета „за живот“ 

јесу: 
- да је нерођено дете човек;
- да је абортус у основи питање грађанских права;
-  да уставни амандмани дају права свим живим бићима, па и нерође-

ним;
- да је насиље у клиникама за абортус и ван њих морално погрешно;
-  да су силовање и инцест ужасни злочини који треба да се казне, али 

то дете не треба да буде убијено;
- да Библија одређује ставове о абортусу.
Из наведених ставова види се да је тешко доћи до компромисног ре-

шења које би било прихватљиво за присталице и једног и другог покре-
та. Дакле, слика читаве ове проблематике јесте у потпуности црно-бела, 
без икаквог тона помирљивости који би је могао ублажити. Међутим, 
у основи оба поменута покрета и принципа лежи исто – захтев за по-
штовањем људског живота − живота фетуса у првом, односно мајке у 
другом случају.

Многи британски коментатори деле „степенасто“ гледиште пре-
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ма коме фетус расте у моралној вредности током одмицања трудноће 
(Клајн Татић, 2011: 42). У теорији постоји палета различитих гледишта 
о томе када се сматра да фетус постаје човек и, самим тим, да ли треба 
стати на страну једног или другог покрета. Притом, обично се именује 
следећих седам временских тренутака (Радишић, 2000: 135):

1. кад је трудница приметила прве покрете детета у својој утроби;
2. почетак рођења;
3.  тренутак ступања водећег дела фетуса кроз спољашњи порођајни 

канал;
4. кад је фетус учинио први удисај;
5. кад фетус постане способан за живот изван мајчине утробе;
6. у тренутку зачећа;
7.  у тренутку нидације (тренутак учвршћивања плода у материци 

жене, 14 дана од зачећа).
Извесно је да у великој „понуди“ ексклузивних истина о настанку 

људске личности опредељење за једну од њих зависи од унапред по-
стављеног циља који се жели постићи (Константиновић Вилић, Мило-
сављевић, Петрушић, 1999: 5). Гласноговорници pro life покрета време-
ном су еволуирали са позиције пуких противника абортуса на далеко 
оснаженију и наизглед морално неприкосновену позицију заштитника 
и чувара људских живота – ембриона, чиме могу извршити далеко ефи-
каснију сензибилизацију јавности и потпунији утицај на јавно мњење. 
Иако су наизглед протагонисти принципа „светости живота“, ипак им 
се ова етикета не може приписати у бројним другим ситуацијама као 
што су уништавање ембриона употребом интраутеринских средстава 
или код стварања резервних ин витро људских ембриона у експеримен-
талне сврхе, где се њихов глас о заштити живота готово и не чује. 

Осим тога, да ли је принцип светости живота и у којој мери оства-
рен уколико би рађање детета угрозило квалитет живота не само жене 
већ и њеног постојећег потомства, које се, хипотетички посматрано, већ 
може налазити на рубу егзистенције? Да ли би дошло до реализације 
овог принципа у односу на живот жене уколико она буде принуђена да 
се подвргне овом захвату мимо медицинске установе? У којој мери би 
светост њеног живота била нарушена ако би, у таквим нехуманим ус-
ловима и нестручним рукама, дошло до тешког нарушавања здравља 
у смислу стерилитета? Или до потпуног потирања принципа светости 
уколико би овакво нестручно и илегално поступање исходовало смрћу? 

Чини се да протагонисти забране абортуса узимају да је фетус жив само 
у оној мери колико то одговара њиховим оптужбама, а не онолико коли-
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ко би то, можда, било важно за сам фетус (Константиновић Вилић, Мило-
сављевић, Петрушић, 1999: 9). Управо ову тврдњу илустровала би доследна 
примена забране абортуса и на фетусе код којих су уочени извесни недо-
стаци у обиму и мери који би онемогућили квалитетан живот плода након 
рођења. Да ли је у овом случају оправдано и даље се слепо и беспоговорно 
залагати за остварење права на живот, па макар се он сводио и само на пуко 
„вегетативно битисање“ или, како би здрав разум наложио, признање пра-
ва на смрт, те омогућавање да до њене реализације дође.

Такође, заговорници права на живот не узимају у разматрање ни раз-
личите патње превасходно психолошке и социолошке природе којима 
би нежељено дете могло бити изложено приликом одрастања и које би 
га доживотно жигосале. Да ли је и живљење оваквог једног живота у 
складу са принципом светости живота? Поготово је осетљиво разма-
трати одрастање и одгајање детета које је настало као последица и плод 
кривичног дела – силовања, обљубе са дететом, обљубе са немоћним ли-
цем и сл. Поред недвосмислене нежељености оваквог детета, мајка би 
била изложена свакодневној поновној виктимизацији и проживљавању 
спорног догађаја, што ће се пак неминовно одразити и на квалитет жи-
вота самог детета. Зато би се заговарање рађања нежељене деце пре мог-
ло повезати са њиховим убиством, а не настојањем да се сачува људски 
живот, што је у литератури већ одавно констатовано (Константиновић 
Вилић, Милосављевић, Петрушић, 1999: 11). Са друге стране, нико не 
може гарантовати да мајка неће, уколико ипак дође до рађања нежеље-
ног детета услед забране абортуса, а услед постојања различитих поре-
мећаја и реакција, ипак касније извршити кривично дело чедоморства, 
чиме би ова забрана била у потпуности изиграна и ирелевантна. Заго-
ворници рађања нежељене деце заборављају да се жени не може „наре-
дити“ да воли нежељено дете, јер се родитељска љубав не може научити 
и увежбати, нити се може одглумити (Константиновић Вилић, Мило-
сављевић, Петрушић, 1999: 11). 

У ситуацији када је абортус последње средство да се жена ослободи 
нежељене трудноће и тиме одбрани свој физички и духовни интегритет, 
немогућност да то учини своди је на „машину за рађање“, брише њен 
субјективитет и претвара је у пуки објекат који се може употребити за 
остварење „виших циљева“ (Константиновић Вилић, Милосављевић, 
Петрушић, 1999: 14). 

Када је реч о најраспрострањенијим предрасудама везаним за абор-
тус, међу њима се истичу схватања да о абортусу не би требало да одлу-
чује жена, да абортус нужно проузрокује стерилитет, да абортус дегра-
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дира живот, материнство и децу, те да се за абортус најчешће одлучују 
младе и неудате жене, као и то да ће криминализација абортуса елими-
нисати абортус, његова легализација спречити нестручне абортусе, а 
његова либерализација довести до повећања стопе абортуса. 

ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ АБОРТУСА У СВЕТУ

У погледу законодавног регулисања прекида трудноће, генерално се 
разликују индивидуалистичке и колективистичке концепције, при чему 
прве карактерише либералнији, а друге рестриктивнији став према 
абортусу. Међутим, пошто се сматра да се ради о теми са трусног под-
ручја различитих филозофских, религијских, моралних, политичких и 
правних струјања, ни ова подела није сасвим чиста (Јовановић, Симеу-
новић Патић, 2007: 250). Сва тренутно постојећа законска решења могу 
се поделити у три групе: 

1.  У првој групи су земље са рестриктивним законима код којих по-
стоји апсолутна забрана прекида трудноће, са ретким изузецима 
(ради спасавања живота жене), где спадају већина муслиманских 
земаља и већина држава Латинске Америке, као и половина земаља 
Африке. Што се тиче Европе, ту спадају Малта и Ирска.

2.  Другој групи припадају државе са полулибералним законима, где је 
прекид трудноће дозвољен из таксативно набројаних разлога (Не-
мачка, Шпанија, Швајцарска, Аргентина, Пакистан, Израел, Еги-
пат, Јужна Африка…).

3.  Коначно, трећој групи припадају закони оних држава који имају 
либерално постављене разлоге за прекид трудноће, који се може 
извршити у раним месецима трудноће, на захтев трудне жене 
(САД, Русија, Кина, Француска, Шведска, Италија, Турска).

Прва земља која је легализовала прекид трудноће, дозвољавајући 
га на захтев трудне жене, била је Совјетска Русија 1920. године (Поња-
вић, 1997: 77). У Шведској је 1938. године уведен прекид трудноће у 
случају постојања опасности по живот жене, ако је трудноћа настала 
силовањем, ако постоји опасности по здравље детета које ће се родити 
(Поњавић, 1997: 78).

САД се наводи као пример државе у којој важи периодични модел 
прекида трудноће (где је главни критеријум период у коме се трудноћа 
намерава прекинути), док је Немачка типични репрезент индикационог 
модела који одобравање абортуса везује за тачно одређене индикације. 
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Поред уобичајених разлога за прекид трудноће, који се јављају у 
већини држава које дозвољавају абортус, јављају се и они атипичнији 
као што су: 

-  старост жене (закон Аустрије као разлог наводи трудноћу малолет-
нице до 14 година, закон Естоније дозвољава абортус ако је жена 
млађа од 15 или старија од 45 година, а закон Финске ако је млађа од 
17 или старија од 40 година);

-  ментална или физичка неспособност да се брине о детету као разлог 
постоји у законима Данске и Финске;

-  раније рођена деца: закон Финске дозвољава абортус жени која је 
већ родила четворо деце (Стојшић, 2010: 253).

Закон Холандије одређује горњу границу до „виабилитета фетуса“, 
где се под овим подразумева бројчани критеријум – број недеља геста-
ције и зрелост фетуса да преживи ван утробе мајке, што сугерише сте-
пен виталности фетуса, односно његову способност да се роди жив, тако 
да од момента кад фетус достигне виабилитет приоритет има интерес да 
фетус преживи у односу на право мајке на телесни интегритет и право 
на приватност (Стојшић, 2010: 253). Сагласност супруга се појављује у 
свега два законодавства – и то као обавезан услов, ако је жена у браку, 
у закону Фарских острва, и као необавезан, али пожељан услов у праву 
Литваније (Стојшић, 2010: 255). Закон Чешке укључује и услов резиден-
ства (Стојшић, 2010: 255).

ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ АБОРТУСА У СРБИЈИ

За разлику од медицинских дефиниција, које су у бити концизније, 
правне се не везују за временски оквир. Правне дефиниције могу бити, 
а врло често и јесу, израз друштвеног става према питању абортуса, и 
тако се могу разликовати од државе до државе (Стојшић, 2010: 244). По-
себан проблем представља питање безбедног абортуса које, међутим, 
премашује оквире рада, те неће помније бити разматрано.

Легализацији абортуса је допринело сазнање да забрана абортуса не 
умањује његову учесталост, већ готово искључиво доприноси порасту 
смртности и здравствених проблема жена, јер ће жене које желе абортус 
увек наћи начин да то и спроведу, без обзира на забране (Петрушић, 
2007: 319−337).

Са аспекта позитивног законодавства Републике Србије треба прави-
ти разлику између дозвољеног и недозвољеног прекида трудноће. Глав-
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на демаркациона линија између њих јесте старост плода. Забрањеним 
се сматра абортус који је инкриминисан чл. 120 КЗ, док је дозвољени 
уређен одредбама Закона о поступку прекида трудноће у здравственој 
установи (ЗППТ). Док са једне стране Закон о прекиду трудноће у здрав-
ственим установама предвиђа услове и поступке за вршење дозвољеног 
прекида трудноће, дотле Кривични закон посвећује пажњу оним дру-
гим, недозвољеним. 

Наиме, члан 120 КЗ предвиђа три облика кривичног дела недозвоље-
ног прекида трудноће:

1) недозвољени прекид трудноће са пристанком бремените жене;
2) бављење вршењем прекида трудноће;
3) недозвољени прекид трудноће без пристанка бремените жене.
Дело се састоји у противправном прекиду трудноће (побачај или 

абортус) (Јовашевић, 2017: 35). Што се првог облика дела тиче, као радње 
извршења предвиђене су: извршење побачаја, започињање вршења по-
бачаја, те помагање у вршењу побачаја. Код другог облика кључно је да 
се ради о колективном кривичном делу у виду занимања, где је за по-
стојање дела потребно испуњење 4 елемента. То су: 1) да на страни учи-
ниоца постоји тежња, тенденција, спремност да настави да се и даље 
бави вршењем побачаја; 2) да је започет или извршен бар један побачај; 
3) да се ове радње врше противно прописима о прекиду трудноће; 4) да 
се побачај врши са пристанком бремените жене (Јовашевић, 2017: 36). 
Трећи облик овог дела, сем изостанка пристанка мајке, карактеришу де-
латности извршења, односно започињања вршења побачаја.

Кривични закон прописује и постојање тежег облика овог кривич-
ног дела, где се као квалификаторне околности јављају различите врсте 
тежих последица, и то у виду: смрти жене, тешког нарушавања њеног 
здравља, друге тешке телесне повреде њој проузроковане.

Када је реч о абортусу који није забрањен, терминолошки се разли-
кују слободан и дозвољени абортус, где се под слободним подразумева 
абортус за чије је извршење довољан само захтев труднице, док је о до-
звољеном абортусу реч онда када је за извршење абортуса, поред захтева 
труднице, неопходно да надлежни орган, пошто утврди постојање зако-
ном предвиђених разлога за абортус, својом одлуком одобри његово из-
вршење (Константиновић Вилић, Милосављевић, Петрушић, 1999: 99). 

С обзиром на временски моменат у коме се врши прекид трудноће, 
разликују се три поступка:

1.  поступак остваривања права на прекид ране трудноће – трудноће 
до 10. недеље;

2.  поступак остваривања права на прекид трудноће између десете и 
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двадесете недеље;
3.  поступак остваривања права на прекид трудноће после двадесете 

недеље. 
Закон о поступку прекида трудноће у здравственој установи својим 

чланом 4 прокламује начелну дозвољеност прекида трудноће чија ста-
рост не прелази десет недеља, осим уколико се не утврди да би се њиме 
теже нарушило здравље или угрозио живот труднице. 

Трудноћу старију од десет недеља забрањено је прекидати осим у из-
узетним, законом предвиђеним случајевима, којих у нашем законодав-
ству има три:

1)  када се, на основу медицинске документације, утврди да се на дру-
ги начин не може спасити живот или отклонити тешко наруша-
вање здравља жене;

2)  када се, на основу научномедицинских сазнања, може очекивати 
да ће се будуће дете родити са тешким телесним или психичким 
недостацима;

3)  када је до зачећа дошло извршењем неког од следећих кривичих дела: 
силовања, обљубе над немоћним лицем, обљубе над малолетником, 
обљубе злоупотребом службеног положаја, завођењем и инцестом.

Док се прва два случаја оправдавају медицинским разлозима, од-
носно постојањем опасности за живот или здравље труднице, односно 
фетуса, дотле се трећи случај означава као криминолошка индикација 
за допуштање прекида трудноће, која пак не подразумева да је против 
учиниоца поменутих кривичних дела нужно покренут поступак, али 
захтева постојање околности које би ишле у прилог тврдњи да је фетус 
плод кривичног дела. Наравно, јасно је да не постоји адекватан меха-
низам провере тврдњи труднице, те остаје на лекару да сам процени 
њихову веродостојност. 

Што се друге врсте поступка тиче, постојање услова за прекид труд-
ноће која је стара између 10 и 20 недеља утврђује конзилијум лекара од-
говарајуће здравствене установе, а након навршене 20. недеље – Етич-
ки одбор, чије одлуке морају бити једногласне и образложене, како 
предвиђа члан 2 Правилника о броју, саставу и начину рада Етичког 
одбора здравствене установе. Етички одбор чини пет чланова, од тога 
четири лекара: гинеколог, педијатар, интерниста и неуропсихијатар, 
док је пети члан правник. Сви они би требало да имају наставно звање 
професора медицинског, односно правног факултета или научни степен 
доктора медицинских, односно правних наука.

Негативне критике везане за трећу врсту поступка упућују се на ра-
чун немогућности подношења жалбе на одлуку Етичког одбора (што је у 
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супротности са једним од основних права – правом на жалбу) и захтева 
за постојањем једногласне одлуке Етичког одбора. Има мишљења да би 
овде било примереније, поред увођења могућности да се трудница жали 
на донету одлуку, и то да одлука буде донета већином гласова, односно 
да није нужно потребно једногласје. Оправдано се поставља питање да 
ли је праведно да судбина труднице буде детерминисана само одлуком 
једног лица, у случају када би само један глас одступао од већине. Осим 
тога, Законом није прописан начин и редослед гласања приликом одлу-
чивања о захтеву за прекид трудноће.

За разлику од ранијег законодавства, које је остављало могућност да 
поступак прекида трудноће иницирају и родитељи малолетнице, односно 
старалац пословно неспособне жене, актуелно законодавство ову ини-
цијативу препушта искључиво жени. Спорно остаје како поступати у си-
туацији када је реч о старијој малолетници, односно особи између 16 и 
18 година која је ограничено пословно способна, зато што у овом случају 
закон не предвиђа обавезу давања сагласности родитеља за прекид труд-
ноће. Исто тако, остаје нерегулисано како треба поступити у ситуацији 
када на страни прекида трудноће стоје здравствени – еугенички разлози, 
а родитељи намерно ускрате своју сагласност. Ова је ситуација нарочи-
то могућа у патријархалним и религиозним породицама и срединама где 
се на абортус гледа као на грех sui generis. Такође, нејасно је због чега се 
тражи сагласност оба родитеља малолетнице која жели извршити пре-
кид трудноће, када је јасно да то додатно компликује ситуацију, нарочито 
онда када су родитељи разведени и када постоји проблем око усаглаша-
вања њихових, најчешће дијаметралних и сукобљених мишљења.

Анкета Завода за здравствену заштиту из 1964. показала је да је преко 
95% дозвољених абортуса вршено на основу социјалних, а само 5% на ос-
нову медицинских и правно-етичких индикација (Рашевић, 2008: 8). Тре-
нутно важеће законодавство не дозвољава прекид трудноће из социјал-
них разлога, иако овакав став законодавца није у потпуности оправдан, 
нарочито ако се има у виду све присутнија економска криза, те немогућ-
ност родитеља да детету приуште онакав живот какав би желели, што 
опет исходује извесним фрустрацијама, како у животу родитеља, тако и у 
животу детета, па се поставља питање квалитета, нарочито потоњег. По-
ред тога, будући да један од главних ризика приликом вршења абортуса 
представља ризик од тешког нарушавања здравља мајке, нарочито у смис-
лу потенцијалног стерилитета у будућности, онда итекако има простора 
одобравати абортус онда када је жена пре нежељене трудноће већ рађала 
и тако се остварила у мајчинској улози, тим пре уколико има више деце – 
у том случају некако прећутније пристаје на овај ризик. 
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ЗАКЉУЧАК

Данас се на прекид трудноће гледа као на релативно лак, рутински, 
готово козметички медицински захват при чему се занемарује ком-
плексност психосоцијалне проблематике последица које прате овај чин. 
Са друге стране, уколико га је могуће, с обзиром на старост трудноће, из-
вести са минималним ризиком по здравље жене, онда је чак и горепоме-
нута проблематика занемарљива у поређењу са тиме како ће изгледати 
живот жене након рађања нежељеног детета и количином фрустрација 
којом ће он бити пребојен, односно какав и колики ће бити квалитет 
живота самог нежељеног детета.

Без обзира што се Европска унија залаже за либерализацију абортуса, 
ипак су у већини европских држава на снази мање или више рестриктив-
ни закони о абортусу. Сем тога, легализација абортуса би требало сама 
по себи да представља и стварање услова за вршење безбедног абортуса, 
што најчешће није случај.

Уз то, поред постојећих медицинских, односно криминолошког 
разлога за прекид трудноће, ауторка је мишљења да је потребно поно-
во уврстити социјалне разлоге као основ за прекид трудноће, превас-
ходно критеријум броја деце коју већ има жена која захтева извршење 
прекида трудноће.

Чињеница је да би требало да абортус буде безбедан и доступан, и пре 
свега као condition sine qua non – дозвољен, али да уједно представља и 
последњу опцију онда када до нежељене трудноће већ дође, и да сам по 
себи буде што мање трауматично искуство за жену. Наравно да би на 
смањењу нежељених трудноћа требало порадити и на друге начине, пре 
свега кроз перманентне едукације и образовање младих, али би свакако 
и абортус морао да егзистира у палети опција, макар као она крајња и 
најмање прихватљива. 
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(legal and ethical issues of abortion)

Iva Antić, PhD candidate

Summary
In this paper realization of right to life is discussed through the context of 

legal and ethical issues of abortion. Aft er presentation of abortion’s history, it is 
given brief review of reproductive rights and liberties as well as it is considered 
right to abortion, inter alia. Capital part of this paper is dedicated to critical 
consideration of basic postulates of „pro life“ and „pro choice“ concept 
supporters. Also, confl ict of interests is considered, interest of child − to be 
born, and interest of mother − to decide liberally and unrestrictedly if she will 
give birth at all, and if yes, when. Beside this, situation in positive law of Serbia 
is reviewed as well as from the aspect of incrimination of abortus, but also 
through studying procedures of allowed termination of pregnancy. At the very 
end, comparative analysis of  foreign laws are given together with classifi cation 
of countries based on abortion attitudes, which is both complex and attractive 
topic and defi nitely one of these which belongs to grey area of ethics.

Key words: abortion, woman, procreation, reproductive rights, fetus, pro 
life, pro choice
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УТИЦАЈ ПОЛИТИКЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
ПОЛИЦИЈСКИХ АГЕНЦИЈА 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Сажетак: Полицијски систем у Босни и Херцеговини представља 
сложен некоординиран полицијски систем који се у свом раду суочава са 
великим бројем проблема. Полицијски систем је изграђен од већег броја 
полицијских агенција чије надлежности нису јасно подјељене, штавише 
преплићу се, а дио система је успостављен супротно одредбама Устава 
БиХ. Као сложен некоординиран полицијски систем подложан је много-
бројним факторима који негативно утичу на његову функционалност, 
а политику можемо означити једним од кључних. Циљ рада је да иден-
тификује утицај политике на функционалности полицијских агенција 
и утврди облике политичког дјеловања. Рад је базиран на истраживањи-
ма и анализама које су спроведене у протеклом периоду, а поједини резул-
тати истраживања биће презентовани у овом раду. Општа хипотеза 
овог рада гласи: политика тренутно у великој мјери утиче на рад поли-
цијских агенција у БиХ, што за последицу има њихову недовољну функ-
ционалност. Од научних метода у раду су кориштени: метод анализе, 
метод синтезе, метод дедукције и статистички метод. 

Кључне ријечи: полиција, функционалност, политика, полицијске 
агенције, полицијски систем
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УВОД

Постконфликтни период у Босни и Херцеговини обиљежило је обли-
ковање полицијског система који данас функционише на принципима 
који су јединствени у свијету. Ово се може рећи из разлога што је дио 
полицијског система успостављен и изграђен супротно одредбама Устава 
Босне и Херцеговине. Према одредбама Устава БиХ, у овој државној зајед-
ници2 надлежност за унутрашње послове припада ентитетима (Републици 
Српској и Федерацији БиХ). Међутим, услијед утицаја међународне зајед-
нице приликом обликовања овог полицијског система и неодговорности 
политичких представника у БиХ, успостављен је дио полицијског система 
супротно одредбама Устава. Дакле, успостављен је већи број полицијских 
агенција на нивоу заједничких институција БиХ који није у складу са од-
редбама Устава. О овоме говоримо јер сматрамо да је то једна од великих 
девијација полицијског система у БиХ, а што је урађено под политичким 
притисцима и превасходно за политичке потребе, што је омогућило ства-
рање погодног тла за појаву многобројних фактора који негативно утичу 
на функционалност полицијских структура у БиХ.

Полицијски систем једне државе обухвата сва питања која се тичу по-
ложаја полиције у друштву, те начина на који је њена улога дефинисана 
уставом и законима и како се функционално све то одражава у пракси 
(Пушељић et al., 2008: 19). Дакле, ако се полицијски систем посматра као 
дио државне управе, може се рећи да се ради о врло динамичном под-
ручју државне управе подложном честим промјенама које су условљене 
повећаним безбједносним ризицима, новим појавним облицима крими-
налитета, пројектима реформе у циљу достизања међународних демо-
кратских стандарда, као и дугорочним плановима борбе против крими-
нала и других друштвено штетних асоцијалних понашања. Очигледно 
је да спроведене реформе у БиХ нису адекватне јер функционалност и 
ефикасност полицијског система тренутно није на потребном нивоу. 
Као доказ за ову тврдњу најбоље може послужити анализа званичних 
података Тужилаштва БиХ3 o стању криминалитета у периоду од 2006. 
до 2016. године према којима је у БиХ од стране свих полицијских аген-
ција тужилаштвима поднесено 450.898 пријава на основу чега је наређено 
332.748 истрага. Дакле, у 118.114 случаја у посматраном периоду није по-

2  Босну и Хрецеговину са правом можемо сматрати државном заједницом (федералном државом) 
јер је изграђена од два ентитета и дистрикта који имају све нивоe власти, те који имају значајне 
прерогативе државности. Сваки ентитет има своју унутрашњу сувереност и у своју надлежности 
укључује доста послова за које ентитети представљају највиши институционални ниво. На крају, 
да се ради о једном виду федерације, најбоље се сликовито може илустровати чињеницом да 
половина цјелокупне територије БиХ има назив Федерација Босне и Херцеговине.

3  Извјештаји Тужилаштва БиХ доступни су на:  http://www.tuzilastvobih.gov.ba/?opcija=sadrzaj&kat
=12&id=36&jezik=b
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кренута истрага, тј. процентуално гледајући 26,19% пријава је одбачено 
од стране тужилаштава и уопште није поступано по њима. Управо овај 
податак, да не наводимо неке друге, представља изузетно лош показатељ 
који указује на забрињавајућу ефикасност полицијских структура у БиХ.

У прилог проблемима у функционалности и ефикасности поли-
цијских агенција говори истраживање које је реализовано од стране ау-
тора овог рада у оквиру истраживања под називом „Утицај организације 
полицијских структура у БиХ на стање безбједности“. Истраживање је 
реализовано 2015. године, спроведено је у осам полицијских агенција 
на узорку од 740 полицијских службеника. Дио резултата овог истра-
живања биће основ за доказивање утицаја политике на рад полиције и 
њену функционалност. У претходном периоду, почевши од обликовања 
полицијског система БиХ, преко многобројних усмјеравања оператив-
ног рада полиције, до данашњег начина функционисања полицијских 
структура, слободно можемо рећи да је утицај политике на рад полиције 
у БиХ изражен у великом обиму. 

Утицај политике на функционалност полицијских агенција у БиХ мо-
жемо посматрати из више углова, али се ипак може говорити о неколи-
ко кључних праваца овог дјеловања. Неки од начина утицаја политике 
на рад полиције јесу: утицај на стратешком нивоу, утицај на оперативни 
рад и утицај на кадровску политику.

УТИЦАЈ ПОЛИТИКЕ НА СТРАТЕШКОМ НИВОУ

У односима интеракције између полиције и појединих сегмената 
друштвеног окружења најважнији су односи полиције и политике. Шта-
више, може се рећи да цјелину односа полиције и окружења опредјељују 
односи политике и полиције. Овај однос је утолико важнији ако се по-
лази од претпоставке да од односа полиције и политике зависи квалитет 
односа полиције са грађанима, социјалним и етничким групама, медији-
ма, као и са другим сегментима друштва (Милосављевић, 1997: 281).

Утицај политике на стратешки ниво једног полицијског система јесте 
нешто што у начелу није негативно. Ово се мисли из разлога што поли-
цијом, као државним органом, управљају носиоци државних, а уједно и 
политичких функција. Међутим, проблеми настају када политика почне 
да утиче на стратешке одлуке на такав начин да ствара себи простор 
у коме ће рад полиције усмјеравати у правцу остваривања политичких 
интереса и циљева, а супротно начелима полицијског рада. Један од ути-
цаја политике, а који је несумњиво стратешког карактера, јесте облико-
вање и организовање полицијског система. 
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У нашим сложеним друштвено-политичким условима сматрамо да се 
узајамни однос политике и полиције манифестује кроз одређене видове 
утицаја политике на све полицијске структуре у БиХ, без обзира о ком је 
нивоу полицијског система БиХ ријеч. Један од проблема је то што по-
литичке елите организациону структуру полицијских агенција, у фаза-
ма реорганизације, покушавају креирати на начин који треба омогућити 
остваривање њихових политичких циљева. Ово свакако представља један 
од негативних утицаја политике на функционалност полицијског систе-
ма у БиХ. Проблем не би постојао уколико би организовање полицијских 
структура за циљ имало ефикасно дјеловање полицијских агенција. На-
жалост, политичке елите кроз организацију полицијских структура у 
БиХ желе првенствено остварити политичке циљеве, а не унаприједити 
ефикасност у раду полицијских структура. Најбољи примјер је тежња 
политичара из ФБиХ да кроз реформу полицијских структура остваре 
свој план унитаризације БиХ. Дакле, њихова тежња није успостављање 
ефикасног полицијског система, него одузимање што више прерогатива 
државности Републици Српској. Ово се покушава успостављањем орга-
низације полицијског система БиХ у коме ће мјесто полиције Републике 
Српске бити маргинализовано и сведено на најбаналније полицијске по-
слове. Умјесто да теже успостављању ефикасније полиције у Федерацији 
БиХ, тј. смањењу броја министарстава унутрашњих послова, којих има 
једанаест, они сваки пут заговарају маргинализовање или укидање Мини-
старства унутрашњих послова Републике Српске.

У протеклом периоду се јасно показало да од воље политике и њеног 
утицаја зависи организација полицијских структура у БиХ. Полицијски 
систем БиХ у данашњем облику управо је настао као продукт политич-
ких одлука домаћих политичара, а не треба заборавити ни значајан ути-
цај политичких представника међународне заједнице. Утицај политичких 
представника међународне заједнице најбоље се огледа у успостављању 
појединих полицијских агенција у БиХ (које представљају значајан дио 
цјелокупног полицијског система) које су успостављене њиховим одлука-
ма, мимо воље дијела политичких званичника у БиХ. Сматрамо да је ште-
тан и недопустив политички утицај који се манифестује у јачању једног 
дијела полицијског система науштрб другог. Најбољи примјер за то је ома-
совљавање и јачање полицијских агенција на нивоу заједничких институ-
ција науштрб полицијских структура у ентитетима. Ово апострофирамо 
јер се ради о јачању дијела полицијског система који је успостављен мимо 
одредаба Устава БиХ (Шетка, 2016: 215−216). Дакле, полицијски систем 
и његова реорганизација увијек се заснива на тежњама остваривања по-
литичких циљева, а не на жељи стварања функционалнијег полицијског 
система. Из наведеног је јасно да су политичари, али и међународни пред-
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ставници водили рачуна само о томе да је питање организације полиције 
важно политичко питање, али су при томе у потпуности занемарили да је 
то свакако и важно полицијско питање.

Такође, као стратешки облик утицаја политике на функционисање 
полицијских агенција можемо описати утицај који се испољава кроз фа-
воризовање одређених полицијских агенција од стране дијела политич-
ке елите у БиХ и афирмисање њихових резултата, а омаловажавање и 
ниподаштавање резултата других полицијских агенција. Овај утицај се 
манифестује на начин да дијелови политичких елита (битно је истаћи да 
то чине носиоци одговорних функција на нивоу заједничких институ-
ција) дају изјаве које наносе штетне посљедице по полицијске агенције, 
јер доводе у питање кредибилитет полицијских агенција. Овим се ствара 
јаз између полицијских агенција, који слаби међуполицијску сарадњу, а 
која је од велике важности за функционалност полицијског система. Та-
кође, штета се наноси полицијским структурама јер овакве изјаве утичу 
и на слабљење повјерења грађана у поједине полицијске агенције, што 
има далекосежне посљедице на стање безбједности и оперативност по-
лицијских агенција.

И на крају, када се говори о стратешком утицају политике на рад по-
лиције, неминовно се мора говорити о утицају политике на стварање 
законског оквира у коме полиција дјелује. Опште је познато да се изврш-
на и законодавна власт налазе у рукама политичких елита које креирају 
законе и на тај начин је рад свих државних органа, па тако и полиције, 
подређен реализацији интереса одређене политике. Дакле, општи пра-
вац дјеловања полиције одређују политичке елите које имају кључан 
утицај на рад законодавних тијела и владе. Ово потврђује тезу поједи-
них аутора који наглашавају да је вршење полицијских функција састав-
ни дио политичких процеса (Goldstein, 1990: 140−141).

УТИЦАЈ ПОЛИТИКЕ НА ОПЕРАТИВНИ РАД ПОЛИЦИЈЕ

Посебно значајан проблем који доводи до умањивања функционално-
сти полиције представља утицај политике на оперативни рад полиције. 
Истраживања која су спроведена у оквиру пројекта испитивања јавног 
мњења „Ставови грађана о полицији“ потврђују да грађани БиХ, укљу-
чујући и неке друге земље Западног Балкана, сматрају да политика утиче 
на оперативни рад полиције. У складу са овим, грађани Србије, Босне и 
Херцеговине, Албаније и Македоније су на питање да ли сматрају да поли-
тичари утичу на оперативни рад полиције јединствено одговорили и рек-
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ли да су увјерени у то. Чак 68% вјерује да такав утицај постоји, док свега 
26% испитаника сматра да такав утицај на постоји. Овај став је посебно 
био изражен међу испитаницима у Босни и Херцеговини, гдје се њих 72% 
изјаснило да овај утицај постоји (Мандић, 2016: 17−18).

Утицај политике на функционисање полицијских агенција (на опера-
тивни рад полиције) огледа се у усмјеравању конкретних полицијских 
дјелатности (акција, истрага), на начин да их појединци из политичких 
елита иницирају, усмјеравају или да покушавају утицати на њихов исход. 
Утицај политике на конкретне акције сигурно представља најтежи облик 
утицаја политике на полицију, а обично се одвија у два правца: први − 
усмјеравање полицијске акције ка политичким противницима и други 
− који се огледа у ограничавању полицијске акције према појединцима 
како би се заштитили подобни и блиски сарадници политичких елита. У 
пракси се дешавају и ситуације које су супротне иницирању полицијских 
акција од стране полиције, тј. опструисању иницијативе да се уопште 
полицијске акције покрену према одређеним сферама друштва и поје-
динцима. Овај облик утицаја политике на функционисање полицијских 
агенција, који смо претходно описали, остварује се првенствено преко 
подобних полицијских функционера које је на одређене позиције у по-
лицијским агенцијама поставила политика својим утицајем. Нажалост, у 
пракси полицијских агенција у БиХ има много примјера описаног утицаја 
политике на полицију. Свједоци смо да када дође до смјене власти, онда 
почиње прогон оних који су били на власти, а истовремено се обустављају 
поступци против оних који су били предмет полицијских истрага (прије 
него што су дошли на власт). Такође, утицај на оперативни рад полиције 
испољава се и у току предизборних кампања гдје се истраге покрећу како 
би се дискредитовали политички противници. 

Често се дешава да се велике полицијске операције и спектакуларна 
хапшења политичких лидера спроводе током изборних кампања, а убр-
зо након избора и формирања нове владе, по правилу, или се истрага 
више не води или су предмети одбачени због недостатка доказа против 
осумњичених. Примјера ради, тадашњи предсједник Федерације БиХ 
Живко Будимир ухапшен је 2013. године под сумњом да је појединим 
одлукама о помиловању осуђеника прекршио закон и злоупотријебио 
овлаштења, односно да је починио кривична дјела организованог кри-
минала, злоупотребе положаја и овлаштења, противзаконито посредо-
вање, те давање и примање мита. По хапшењу му је одређен једномје-
сечни притвор, а Тужилаштво БиХ предлагало је продужење притвора 
за још два мјесеца. Међутим, Суд БиХ је врло брзо донио рјешење о ње-
говом пуштању из притвора. Све се то одвијало у периоду реконструк-
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ције власти у Влади Федерације БиХ. Надаље, на непуних мјесец дана 
пред опште изборе 2014. године ухапшен је федерални министар пољо-
привреде, водопривреде и шумарства Јерко Иванковић Лијановић, те 
скупа с њим и Милорад Бахиљ, министар трговине у Влади Федерације 
БиХ, члан исте странке којој Лијановић припада, те још неколико мини-
стара и виших званичника. Иако је истрага покренута, кривични посту-
пак никада није (Ковачевић, Вишћа, 2015: 11).

Претходно описани утицај политике на оперативни рад полиције 
може се означити као директан узрок нефункционалности (неефи-
касности) полицијских структура у БиХ. Ово се може трвдити из раз-
лога што се овим утицајем директно утиче на резултате полицијских 
агенција. Наравно, овај утицај се рефлектује и на сарадњу између ту-
жилаштава у БиХ и полицијских агенција. Један дио одбачених поли-
цијских пријава вјероватно је настао под утицајем политике, те је без 
адекватних доказа доживио неуспјех у тужилаштву. Такође, овакав ути-
цај политике код грађана производи неповјерење у полицијске агенције, 
што директно слаби оперативни рад полиције. Нарушавањем односа на 
релацији полиција–грађани смањује се број информација које полиција 
добија од грађана, а које су значајне за функционалност и ефикасност 
полицијских структура у БиХ.

УТИЦАЈ ПОЛИТИКЕ НА КАДРОВСКУ ПОЛИТИКУ 
ПОЛИЦИЈСКИХ АГЕНЦИЈА

Значај људских потенцијала у свакој организацији и специфична 
обиљежја служби безбједности условљавају изузетан значај правилног 
планирања, селекције и едукације кадрова намјењених за област безбјед-
ности (Јовичић, Шетка, 2015: 65). Стога су кадрови, што се посебно одно-
си на руководиоце у безбједносним агенцијама, као елемент организације 
система управљања безбједносним организацијама, може се слободно 
констатовати, основна организациона, акциона и мобилизацијска полу-
га преко које се остварује друштвена функција безбједности (прије свих 
полиције) и њени циљеви (Јовичић, 2009: 163). Из овога јасно видимо да 
ако политика жели да управља полицијским структурама, она мора да 
има утицај на кадровску политику полицијских агенција. Нарушавањем 
основних принципа кадровске политике смањује се и ефикасност и функ-
ционалност полиције.

Кроз утицај на кадровску политику полицијских агенција политика 
себи омогућава дјеловање на оперативни рад полиције. Ова тврдња се јед-
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ноставно може образложити, јер се заснива на томе да политичке странке 
на руководећа радна мјеста у полицијским агенцијама прво постављају 
политички подобне кадрове, па онда преко њих утичу на оперативни рад 
полиције. Дакле, да би политичке елите утицале на оперативни рад поли-
ције, прво морају да остваре утицај на кадровску политику. 

Најдиректнији утицај на кадровску политику полицијских структура 
огледа се у мијешању политике у унутрашња организациона и кадровска 
питања полицијских агенција. Утицај је у тој мјери изражен да владајуће 
политичке елите играју значајну улогу приликом именовања високих 
руководилаца на најзначајније позиције у полицијској агенцији, а није 
страно ни то да се поједине организационе јединице успостављају да би 
се испунили захтјеви политичара, наравно, првенствено оних који чине 
дио власти. У пракси су присутни и примјери да поједине полицијске 
агенције немају кључне руководиоце изабране и по неколико мјесеци 
(примјер полиције Херцеговачко-неретванског кантона) због немогућ-
ности да се око његовог именовања усагласе владајуће политичке елите. 
Даље, као примјер се може навести и то да се приликом избора руководи-
лаца за кључне позиције у полицијским агенцијама прво мијењају услови 
који су законом прописани, а након тога се врши избор руководилаца. 
Ово се ради са циљем да би се стручне и образовне квалификације поли-
тички подобног лица ускладиле са законским прописима, како би он био 
лакше именован. Наведено представља велики утицај политике на рад 
полиције јер нарушава принципе који се морају поштовати приликом на-
предовања у полицијској служби, а брине то што се на најзначајније функ-
ције, у готово свим случајевима, доводе политички подобни кадрови, а 
не кадрови који су стручни и они који по својим образовним и стручним 
квалификацијама заслужују одређене позиције. Као пропратна појава 
оваквог стања јавља се велико незадовољство код запослених који губе 
мотивацију у свом раду и своје послове почињу радити површно, само да 
би испунили одређену форму и захтјеве. Лако се закључује да такав начин 
и приступ у раду запослених у полицијским агенцијама негативно утиче 
на њихову функционалност и ефикасност у раду.

Поред напредовања, политика се све чешће, или скоро увијек, мије-
ша у процес запошљавања нових кадрова у полицијским агенцијама. Та-
кође, свој утицај има и приликом селекције за одабир кадета за школо-
вање, јер је и то један од начина „уласка“ у полицијске агенције. Овај вид 
утицаја политике изузетно је штетан по кадровску политику јер омо-
гућава тзв. негативну селекцију. Негативна селекција има свој дирекан 
утицај на слабљење функционалности полицијских агенција.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У наредном излагању представићемо дио резултата истраживања 
„Утицај организације полицијских структура у Босни и Херцеговини 
на стање безбједности“, које је аутор спровео на узорку од 740 испита-
ника у 8 полицијских агенција у БиХ, а које је објављено у истоименој 
монографији у издању Факултета за безбједност и заштиту Бања Лука. 
Овим истраживањем су обухваћени сви нивои полицијског система у 
БиХ. Резултати који слиједе директно потврђују хипотезу овог рада да 
политика тренутно у великој мјери утиче на рад полицијских агенција 
у БиХ, што за последицу има њихову недовољну функционалност. Бит-
но је истаћи чињеницу да су сви испитаници који су обухваћени овим 
истраживањем запослени у полицијским агенцијама, па је, сходно томе, 
релевантност добијених резултата на високом нивоу.

Колики је утицај политике на организацију полицијских 
структура у БиХ?

Број испитаника
ф %

Веома велики 504 68,1

Знатан 207 28

Незнатан 19 2,6

Не постоји 10 1,4

Укупно 740 100

Табела број 1. Извор: Истраживање „Утицај организације полицијских 
структура у Босни и Херцеговини на стање безбједности“ 

На почетку овог рада смо говорили о утицају политике на форми-
рање и обликовање полицијског система у БиХ. С обзиром на то да се 
96,1% испитаника изјаснило да је утицај политике на рад полицијских 
структура веома велики или знатан, то је јасан показатељ да се полициј-
ски систем БиХ налази под директним и свакодневним утицајем поли-
тике. Ова чињеница оставља могућности за злоупотребе полицијских 
структура у политичке сврхе и остваривање дневнополитичких циљева. 
Такође, ствара се велики манипулативни простор и омогућава се да по-
литика утиче на оперативни рад полиције. Ако политика има велики 
утицај на рад полиције, онда је неминовно да полицијско поступање и 
функционисање полицијских структура буду мањкави. Наравно, немо-
гуће је имати полицијске системе који функционишу независно од по-
литике, али је проблем ако политика има утицај на начин функциони-
сања полицијских структура и кадровску политику која се води унутар 
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полицијских агенција. Велики утицај политике на поменуте ствари ди-
ректно имплицира негативан утицај на функционалност полицијских 
агенција и цјелокупног полицијског система БиХ. 

Да ли политика утиче на постављање руководилаца у 
полицијским агенцијама?

Број испитаника
ф %

Да 663 89,6
Не 12 1,6
Немам став 65 8,8
Укупно 740 100

Табела број 2. Извор: Истраживање „Утицај организације полицијских 
структура у Босни и Херцеговини на стање безбједности“ 

Како смо могли видјети из одговора испитаника на претходно пи-
тање, може се наслутити и одговор на то да ли политика има утицај на 
кадровску политику. Утицај политике на вођење кадровске политике у 
полицијским агенијама има апсолутно негативне посљедице по функ-
ционалност и ефикасност полицијских агенција. Политички утицај на 
кадровску политику подразумијева довођење подобних кадрова на ру-
ководећа радна мјеста, а не оних који по својим резултатима рада и ква-
лификацијама то заслужују. Политички подобни кадрови подразумије-
вају и беспоговорно извршавање захтјева од стране политичких елита, 
те стварају предуслове да политичке елите контролишу и утичу на рад 
полиције. Испитаници (њих 89,6%) сматрају да политика директно 
утиче на постављање руководилаца у полицијским агенцијама. Дакле, 
стање у полицијским агенцијама, које чине полицијски систем БиХ, так-
во је да политика директно утиче на постављање руководилаца у њима. 
Ово омогућава велики политички утицај на рад полиције, остваривање 
политичких циљева кроз оперативни рад полиције, заштиту појединаца 
који су блиски политичким елитама и све друге негативности које могу 
наступити у таквим околностима.

По вашем мишљењу, да ли утицај политике на рад 
полицијских агенција има за посљедицу неефикасан рад 
тих агенција што угрожава безбједности државе и грађана?

Број испитаника

ф %

Да 607 82
Не 43 5,8
Немам став 90 12,2
Укупно 740 100

Табела број 3. Извор: Истраживање „Утицај организације полицијских 
структура у Босни и Херцеговини на стање безбједности“
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Пошто је несумњиво установљено да је утицај политике на рад по-
лицијских структура у БиХ присутан, те да се он огледа и у утицају по-
литике на кадровску политику која се води унутар полицијских аген-
ција, тачније на постављање руководилаца у полицијским агенцијама, 
неопходно је било доћи до резултата који ће нам помоћи око доношења 
закључка у вези са утицајем политике на рад полицијских агенција, тј. 
да ли се посљедице утицаја политике манифестују и као неефикасност 
у раду. Ово је битно установити, јер неефикасност полицијског рада ди-
ректно доприноси угрожавању безбједности државе и њених грађана. 
Судећи према резултатима које смо добили, закључак је да утицај по-
литике на рад полиције за директну посљедицу има неефикасан рад по-
лицијских агенција. Дакле, тренутан начин организације полицијских 
структура и њихов начин функционисања омогућава утицај политике 
на рад полицијских агенција који условљава њихову неефикасност у 
раду, а што има негативан утицај на стање безбједности.

Сматрате ли да у вашој полицијској агенцији постоје кадрови 
који су неправилно одабрани за послове полицијских 
службеника?

Број испитаника

ф %

Да, таква је већина 242 32,7
Постоје 379 51,2
Не, нема таквих 28 3,8
Немам став 91 12,3
Укупно 740 100

Табела број 4. Извор: Истраживање „Утицај организације полицијских 
структура у Босни и Херцеговини на стање безбједности

Резултати који су добијени на ово питање јесу забрињавајући. Не-
гативности које могу проузроковати лоше одабрани кадрова јесу мно-
гобројне, а углавном се своде на негативан утицај на све радне процесе 
који се одвијају у полицијским агенцијама. Наравно, све то директно 
негативно утиче на ефикасност полицијских структура, као и на стање 
безбједности. Пошто укупно 83,9% испитаника тврди да у полицијској 
агенцији у којој су запослени постоје кадрови који су неправилно ода-
брани за послове полицијских службеника, онда то значи да постоји из-
вјестан број полицијских службеника, у цјелокупном полицијском си-
стему БиХ, који по својим карактеристикама не заслужују да обављају 
послове полицијских службеника. Поготово је негативно то што 32,7% 
испитаника тврди да је већина запослених, у њиховој полицијској аген-
цији, неправилно одабрана за послове полицијског службеника. Ово 
су резултати који су недопустиво лоши. Управо ови резултати нам по-
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тврђују да струка и професија имају великих проблема да се изборе са 
политичким утицајима у процесу одабира кандидата који треба да за-
снују радни однос или да буду примљени на стручно оспособљавање у 
полицијске агенције у БиХ. 

У коликој мјери неправилно одабрани кадрови, који 
раде у полицијским агенцијама, могу утицати на 
неефикасност у раду полиције?

Број испитаника
ф %

У великој мјери 427 57,7
Знатно 286 38,6
Незнатно 25 3,4
У великој мјери 2 0,3
Укупно 740 100

Табела број 5. Извор: Истраживање „Утицај организације полицијских 
структура у Босни и Херцеговини на стање безбједности“

Разлоге неефикасности полицијских структура у БиХ, као и цјелокуп-
ног полицијског система БиХ, треба тражити у неправилно одабраним 
кадровима. Спознали смо да постоји недопустиво велики број непра-
вилно одабраних кадрова у полицијским агенцијама, као и то да постоје 
све претпоставке за остваривање и одржавање таквог негативног стања. 
О томе колико неправилно одабрани кадрови, који раде у полицијским 
агенцијама, могу утицати на неефикасан рад полиције, испитаници су 
се изјаснили на сљедећи начин: њих 427 или 57,7% сматра да они ути-
чу на неефикасан рад полиције у великој мјери, затим 286 или 38,6% 
испитаника сматра да је тај утицај на неефикасност знатан, док само 
3,7% испитаника је мишљења да је тај утицај на неефикасност незнатан 
или да не постоји. Једноставно је закључити да неправилно одабрани 
кадрови, који раде у полицијским агенцијама, имају директан утицај на 
неефикасност рада полицијских агенција и неефикасност цјелокупног 
полицијског система БиХ. Ово за директну посљедицу има негативан 
утицај на одржавање повољног стања безбједности у БиХ.

ЗАКЉУЧАК

Један од кључних фактора на простору БиХ који има негативне коно-
тације по функционисање полицијских структура јесте утицај политике 
на рад полицијских агенција. Поменути утицај се манифестује на разли-
чите начине, а првенствено се огледа (у негативној кадровској селекцији) 
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у постављању руководилаца по принципу политичке припадности и по-
литичке подобности. На овај начин се несумњиво стварају претпоставке 
за утицај политике на рад полицијских структура и кориштење полиције 
за заштиту људи блиских политичким елитама, као и кориштење поли-
ције за испуњавање политичких циљева. Несумњиво је да нестручни ру-
ководиоци, чија је главна одлика и „квалитет“ политичка подобност, не-
мају стручне и професионалне квалитете који могу позитивно утицати на 
нормално функционисање полицијске службе. Дакле, обично политички 
подобни руководиоци немају изражене стручне и професионалне квали-
тете, па они својим дјеловањем у пракси негативно утичу на ефикасност 
у раду полицијских агенција. Рационално сагледавајући ствари, немогуће 
је замислити полицијски систем који функционише независно од поли-
тике, али до проблема долази ако политика има пресудан утицај на начин 
његовог функционисања и кадровску политику која се води унутар њега. 
С обзиром на то да се у истраживању 96,1% испитаника изјаснило да је 
утицај политике на рад полицијских структура веома велики или знатан, 
то је јасан показатељ да се полицијски систем БиХ налази под директним 
и свакодневним утицајем политике. 

Што се тиче утицаја политике на вођење кадровске политике у поли-
цијским агенцијама, мишљења смо да то производи многобројне пробле-
ме у функционисању полицијских агенција. Политички утицај на кадров-
ску политику првенствено подразумијева довођење подобних кадрова на 
руководећа радна мјеста. Политички подобни кадрови подразумијевају 
беспоговорно извршавање захтјева од стране политичких елита, те се 
на такав начин стварају предуслови да полиција постаје инструмент за 
остваривање циљева политичких елита. Испитаници (њих 89,6%) сма-
трају да политика директно утиче на постављање руководилаца у поли-
цијским агенцијама у БиХ. Дакле, стање у полицијским агенцијама, које 
чине полицијски систем БиХ, такво је да политика директно утиче на по-
стављање руководилаца у њима. Ово омогућава велики политички утицај 
на рад полиције, остваривање политичких циљева кроз поступање поли-
ције, заштиту појединаца који су блиски политичким елитама и све друге 
негативности које могу наступити у таквим околностима. Даље, 82% ис-
питаника сматра да утицај политике на рад полицијских агенција има за 
посљедицу неефикасан рад полиције, што директно утиче на угрожавање 
стања безбједности. Судећи према резултатима које смо добили, закљу-
чак је да утицај политике на рад полиције за директну посљедицу има 
неефикасан рад полицијских агенција, што угрожава безбједност државе 
и њених грађана. Тренутан начин организације полицијских структура 
и њихов начин функционисања омогућава утицај политике на рад поли-
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цијских агенција који условљава њихову неефикасност у раду, а што има 
негативан утицај на стање безбједности.

Важан предуслов за несметано и нормално функционисање поли-
цијских агенција јесте стручан и квалификован кадар, који је правилно 
одабран, стручно оспособљен и у складу са својим квалификацијама и 
стручном спремом распоређен на адекватна радна мјеста. Уколико је си-
туација супротна од ове, проблеми у функционисању полицијских аген-
ција јесу неминовни, а посљедице по стање безбједности су негативне. 
Презентовани резултати истраживања показали су нам да разлога за 
бригу има доста, јер они упућују на лоше стање кадровске политике и 
кадрова у полицијским агенцијама.

Судећи према резултатима истраживања која су спроведена у прет-
ходном периоду у Босни и Херцеговини, а чији су дијелови презентова-
ни у овом раду, утицај политике на рад полицијских структура у БиХ 
јесте очигледан и свеприсутан. У БиХ очито није успостављена равноте-
жа између легитимног „надгледања“ полиције од стране политичке из-
вршне власти и нелегитимног уплитања и утицаја. Према свему судећи, 
хипотеза коју смо поставили у овом раду јесте потврђена, а она гласи: 
политика тренутно у великој мјери утиче на рад полицијских агенција у 
БиХ, што за посљедицу има њихову недовољну функционалност.
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THE EFFECT OF POLICY ON THE 
FUNCTIONALITY OF POLICE AGENCIES IN 

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Gojko Šetka, Assistant
University of Banja Luka, Faculty of Security Studies

Summary
Th e police system in Bosnia and Herzegovina is a complex uncoordinated 

police system that faces a number of problems in its work. Th e police system 
was built by a large number of police agencies whose jurisdictions are not 
clearly divided, even more intertwined, and part of the system is established 
contrary to the provisions of the Bosnia and Herzegovina’s Constitution. 
As a complex uncoordinated police system, it is subject to many factors 
that negatively aff ect its functionality, and we can mark politics as one of 
the key ones. Th e aim of the paper is to identify the impact of policy on the 
functionality of police agencies and determine forms of political action. Th e 
paper is based on research and analysis carried out in the past period, and 
some research results will be presented in this paper. Th e general hypothesis of 
this paper is that politics has a major infl uence on the work of police agencies 
in  Bosnia and Herzegovina, which in turn has their inadequate functionality. 
Methods of analysis, method of synthesis, deduction method and statistical 
method were used from scientifi c methods in paper.

Key words: police, functionality, politics, police agencies, police system
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Program Review

When Xi Jinping, President of the People’s Republic of China, visited Ka-
zakhstan and Indonesia in September and October 2013 and announced the 
initiative to jointly build the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century 
Maritime Silk Road, those who are not familiar with China’s rapid development 
could have had some doubts. Today, however, the One Belt, One Road initia-
tive encompasses more than 65 countries all over the world with an anticipated 
cumulative investment of several billion US dollars, primarily in infrastructure, 
transport, fi nance, science, education, and culture. Chinese offi  cials also be-
lieve that cultural and academic exchange could be a direct bridge to enhance 
the knowledge exchange, understanding and cooperation between various na-
tions, and, more broadly, that it could also be a driving force for global human 
progress in the future. With all this in mind, the Chinese Ministry of Culture 
launched the Visiting Program for Young Sinologists in 2014.

Th is annual event has aimed to strengthen cultural and knowledge ex-
changes and set up a platform where young Sinologists worldwide can com-
municate and learn more about Chinese culture, history, philosophy, linguis-
tics, art, literature, learn about modern Chinese society, but also about China’s 
contemporary politics, economics, and international relations.

Th is year, the Visiting Program for Young Sinologists began in four sepa-
rate groups in Beijing, Shanghai, Xi’an, and Zhengzhou in August, September, 
and October. Th e VPYS in Shanghai was hosted by the Chinese Ministry of 
Culture, organized by the Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) and 
co-organized by the SASS Institute of China Studies. 

Th e program in Shanghai brought together thirty young Sinologists (aged 
25 to 40) from 29 countries between September 3rd and September 26th. Dis-
tinguished Shanghai professors, such as Ge Jianxiong, Wang Zhan, Lu Ming, 
Shen Guoming, Yang Jieman and others gave lectures on Chinese culture, 
economy, urbanization and sustainability, the rule of law, diplomacy, and so 
forth. Since the main topic was undoubtedly the One Belt, One Road, it was 
not surprising that two out of six working groups were discussed, about Th e 
One Belt, One Road, because most of the Sinologists research some particular 
aspect of that enormous Chinese economic initiative. 

Th e entire program was delivered in Chinese, but the Chinese language was 
not obligatory because the organizers provided interpreters who accompanied 
the students at offi  cial events. Nevertheless, the vast majority of Sinologists 
speak Chinese fl uently since most of them have fi nished or are in the process of 
fi nishing their postgraduate studies in the People’s Republic of China. 
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It is also important to emphasize that Chinese scholars speak English al-
though they prefer speaking in Chinese. While I do not speak Chinese myself, 
I support this because it serves to show the extent of China’s soft  power.

During the program, young Sinologists worked together, in groups and 
separately with their tutors. Every student had a tutor who was a renowned 
professor in the fi eld, depending on the student’s research topic. Almost all of 
the tutors were full professors, institute directors, heads of SASS departments, 
members of high-level boards, etc. 

On the fi nal day of the program, the students presented their research pro-
posals and they are now required to submit a full paper by December, to be 
published in a collection of papers of the VPYS 2017 aft er peer review. 

In addition to the academic part of the program, the VPYS also included 
educational visits to various public institutions and companies in Shanghai 
such as: Shanghai Tunnel Engineering – a civil engineering company widely 
known as one of the best in building subway tunnels; the Lujiazui Financial 
Zone and the Shanghai Stock Exchange, the Museum and Site of the CPC 
Founding Congress, Intermediate People’s Court in Shanghai, Huayang 
Neighborhood – a community for elderly residents of Shanghai; Chongming 
Island – widely known for its ecological balance; and Shanghai Electric Group 
– one of the largest mechanical and electrical equipment manufacturers in 
China, with a registered capital of 9.1 billion RMB. Th e high level of devel-
opment and the tremendous success of Shanghai and China in all areas are 
something that the people of Shanghai can truly be proud of.

Th e organizers from SASS also arranged a visit to Anhui and a fi eld trip 
to Jingdezhen in order to give young Sinologists an opportunity to see life in 
Chinese provinces, which diff ers signifi cantly from life in highly urbanized 
and modern areas such as Shanghai. In this way, the participants of the pro-
gram could also see in what way the Chinese have been able to preserve and 
protect their culture and tradition for thousands of years.

Such a comprehensive and varied program enabled young Sinologists 
from the 2017 Shanghai group to enhance and exchange their knowledge with 
top Shanghai academics, to get acquainted with some of the most important 
public institutions and public or private companies, but also to meet the 
common people living in Chinese provinces and experience their everyday 
lives. All of this is something that the Chinese people can take great pride in.

Finally, I would like to express my sincere gratitude to professor Houng 
Renwei, Board Chair and SASS High-End Th ink Tank; professor Yao Qinhua, 
Director of SASS Institute of China Studies; professor Li Yihai, Secretary 
General of Th ink Tank Foundation; professor Wu Xueming, Director of 
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Offi  ce for International Cooperation; Ms. Lavinia Fan from SASS Institute 
of China Studies; and to supervisors Zhu Shuosheng and Ms. Jia Zhang for 
organizing the program so successfully and providing great company during 
the program, but most of all for creating a unifi ed platform for innovative 
methods for knowledge exchange and off ering deep analytical insights 
into contemporary issues in China. I would also like to thank all the young 
Sinologists who took part in the VPYS 2017 and to encourage young experts 
on Chinese issues to take part in this outstanding program next year.

Milan Lipovac, PhD
Assistant Professor
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Годишњак Факултета безбедности је научни часопис (М53) у којем 
се објављују научни и стручни чланци из уже научне области наука без-
бедности, као и текстови из других друштвених наука и дисциплина, 
ако се у њима теоријски или емпиријски обрађују безбедносна питања 
или проблеми у вези са истраживањима у области безбедности.

Радови који су у било којој форми већ објављени, као и радови који 
су у процедури за објављивање у некој другој публикацији, неће бити 
прихваћени за објављивање у Годишњаку. Рад који је претходно са-
општен на научном скупу, а није штампан у изводу или у целини, може 
бити прихваћен за објављивање у часопису, с тим да мора да прође по-
ступак рецензије као сви остали радови.

Прихватањем рада за објављивање, ауторска права за чланак прелазе 
на Факултет безбедности.
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Рукописи се достављају искључиво електронском поштом уреднику 
Годишњака, проф. др Божидару Бановићу на адресу banovicb@fb .bg.ac.rs .

Рецензије

Достављени рукописи пролазе уобичајену процедуру анонимне ре-
цензије. Радови класификовани као научни чланци морају имати две 
позитивне рецензије. Радови који нису припремљени у складу са овим 
упутством биће враћени ауторима на прилагођавање упутствима за 
припрему рукописа. Позитивне и негативне рецензије не достављају се 
ауторима. Ауторима ће се достављати рецензије у којима се сугеришу 
измене и корекције, а на које је аутор дужан да одговори у року од осам 
дана. Уколико аутор не одговори у поменутом року, сматраће се да је 
одустао од објављивања свог рада.

Језик

Радови се објављују на српском и енглеском језику, а текстови на 
српском језику пишу се ћириличним писмом. Страна имена и термини 
пишу се у транскрипцији прилагођеној српском језику, а када се страно 
име или термин први пут наводи, у загради се даје изворно писање. Из-
узетак су латински термини, који се пишу у оригиналу.

Обим

Рукопис не треба да буде дужи од једног ауторског табака, који изно-
си 16 страна од 28 редова са 66 словних знакова у реду, односно укуп-
но 28.800 словних знакова са проредима. Прикази и остали прилози не 
треба да буду дужи од 8.000 словних знакова са проредима. У обим рада 
нису урачунати сажеци, референце и прилози. У изузетним случајевима 
може се објавити и рад већег обима, уколико уредништво процени да је 
такав обим неопходан.
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Формат

Рад би требало да буде написан у текст процесору Microsoft  Word (са 
.doc или .docx екстензијом), на страницама формата А4 (210x297), са 
маргинама 2,5 cm (све маргине) и обостраним поравнањем (Justifi ed), 
величина слова 12 тачака, са проредом од 1,5. 

Користити фонт Times New Roman, а за радове на српском језику ко-
ристити ћириличну верзију фонта (Serbian-Cyrillic, Serbia).

Изглед рада

Оригинални научни чланак или прегледни чланак

Насловна страна треба да садржи назив чланка, име и презиме ауто-
ра и његову пуну афилијацију (нпр. Универзитет у Београду, Факултет 
безбедности). Звездицом означити аутора који је одређен за кореспон-
денцију и у фусноти навести податке о контакту (адреса електронске 
поште). Уз назив чланка може се означити фуснота у којој се наводе из-
вори финансирања (назив и број пројекта или програма у оквиру којег 
је рад настао).

Друга страна почиње насловом рада, за којим следи текст рада.

Научна критика и полемика

На почетној страни при левој горњој маргини име и презиме, ис-
под институција у којој су запослени, испод институције место (уко-
лико је реч о иностранству, у загради се наводи и држава); наслов 
текста (уколико постоји потреба са поднасловом); текст; наведена и 
коришћена литература.

Осврт и приказ

На почетној страни при левој горњој маргини име и презиме, испод 
институција у којој су запослени (односно којој припадају), испод инсти-
туције место (уколико је реч о иностранству, у загради се наводи и др-
жава); наслов приказа/осврта; подаци о делу; текст; подаци о делу које 
се приказује наводе се следећи редоследом: Име и презиме писца: Наслов 
дела курзивом. Место издања: Издавач, година издања, укупан број страна.
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Структура чланка

Наслов на српском језику (великим словима, болд). Наслов рада мора 
јасно да упућује на проблем/предмет који се у тексту научно разматра; 
уколико је потребно, поднасловом се може ближе одредити простор-
но-временски, друштвено-историјски, дисциплинарни, теоријско-ме-
тодолошки контекст у којем се проблем/предмет разматра.

Сажетак на српском језику, обима од 150 до 200 речи (курзивом), са 
кључним речима (до пет речи). Сажетак рада треба да на кратак, јасан и 
информативан начин прикаже: проблем/предмет који се у тексту науч-
но разматра, научну аргументацију која се у разматрању користи и ре-
зултат(е) разматрања; у зависности од карактера чланка, сажетак може 
да упућује и на теоријско-методолошки оквир разматрања, односно на 
истраживачке методе и инструменте који су коришћени у прикупљању 
и обради података.

Текст чланка може да садржи највише три нивоа наслова. За насло-
ве првог нивоа користити велика слова (normal), наслове другог нивоа 
означавати болдираним словима (само прво велико слово), а наслове 
трећег нивоа писати курзивом (italic) (само прво велико слово). Сви 
наслови би требало да буду центрирани и одвојени од осталог текста 
једним празним редом.

Литература обухвата попис само референци на које се аутори пози-
вају у тексту. Референце се наводе у складу са APA стилом (Publication 
Manual of the American Psychological Association). Није потребно ставља-
ти редне бројеве испред референци. (Детаљније погледати http://www.
fb .bg.ac.rs/download/Download/Uputstvo%20za%20citiranje%20izvora%20
prema%20APA%20stilu.pdf.)

Сажетак и кључне речи на енглеском језику. Сажетак на енглеском 
(Summary) може бити дужи и опширнији од сажетка на српском, најви-
ше до 10%.

Напомене (фусноте)

Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о 
коришћеним изворима (на пример научној грађи) итд, али не могу бити 
замена за цитирану литературу.
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Навођење (цитирање) у тексту

Приликом навођења референци са једним аутором даје се име аутора 
у оригиналу, нпр. (Ђурић, 2013:32). Уколико референца има два аутора, 
оба се наводе у тексту, нпр. (Милошевић, Бановић, 2014:11), а имена ау-
тора одвајају се зарезом. Уколико референца има три и више аутора, на-
води се само име првог аутора и скраћеница „et al.“ (за стране референ-
це), односно „и сар.“ (за домаће референце), нпр, (Đorđević et al., 2015) 
или (Драгишић и сар., 2014).

Листа референци (литература) 

Списак референци се наводи азбучним редом по презименима ауто-
ра. Уколико се у литератури наводи неколико референци чији је први 
аутор исти, најпре се наводе по хронолошком реду (од године објављи-
вања рада) референце у којима је тај аутор једини аутор, а затим ре-
ференце у односу на азбучни ред првог слова презимена другог аутора 
(уколико има коаутора). Уколико се наводи више референци једног ау-
тора из исте године, потребно је године означити словима а, б, ц, нпр. 
2014а, 2014б, 2014ц.  

Монографија (књига)

Навођење монографије треба да садржи презиме и иницијале имена 
аутора, годину издања (у загради), наслов монографије (курзивом), ме-
сто издања и издавача.

Ђурић, С. (2013). Истраживање безбедности – квалитативни при-
ступ. Београд: Факултет безбедности.

Buzan, B., Ole Wæver, О. & de Wilde, Ј. (1998). Security: A New Framework 
for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers

Зборник радова у целини

Уколико се као референца наводи зборник радова у целини, користи-
ти следећу форму:

Драгишић, З., Младеновић, М. и Јефтић, З. (Ур.) (2014). Садржај без-
бедносних изазова Србије на почетку XXI века. Београд: Иновациони 
центар Факултета безбедности.
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Đorđević, I., Glamotchak, M., Stanarević, S. & Gačić, J. (Eds.) (2015). Twenty 
Years of Human Security: Th eoretical Foundations and Practical Implications. 
Belgrade: Faculty of Security Studies/Institut Français de Géopolitique.

Поглавље у књизи или зборнику радова

Поглавље у књизи или зборнику радова наводити на следећи начин:
Милошевић, М., Бановић, Б. и Путник, Н. (2014). Пројектовање ин-

тегралног система школског обезбеђења – смернице и дилеме. У З. Дра-
гишић, М. Младеновић, и З. Јефтић (Ур.) (2014). Садржај безбедносних 
изазова Србије на почетку XXI века. (стр. 81-89). Београд: Иновациони 
центар Факултета безбедности.

Močnik, R. (2015). Contemporary Processes of Transformation and their 
Implications for Social Analysis and Action. In I. Đorđević, M. Glamotchak, 
S. Stanarević, & J. Gačić. (Eds.) (2015). Twenty Years of Human Security: 
Th eoretical Foundations and Practical Implications (pp. 15-32). Belgrade: 
Faculty of Security Studies/Institut Français de Géopolitique.

Уколико страни зборник радова има само једног уредника, уместо 
скраћенице „Eds.“, наводи се једнина „Ed.“.

Научни чланак

Научни чланак би требало да садржи презиме и иницијале имена 
аутора, годину издања (у загради), наслов чланка, пун назив часописа 
(курзивом), волумен (курзивом), број (у загради) и странице. 

Kesetovic, Z. (2009). Understanding diversity in policing: Serbian 
perspectives. Policing: An International Journal of Police Strategies & 
Management, 32(3), 431-445.

Драгишић, З. (2010). Национална безбедност – алтернативе и пер-
спективе. Српска политичка мисао, 28(2), 217-232.

Уколико чланак има више од једног аутора наводе се имена свих коа-
утора, при чему се имена одвајају зарезом.

Станаревић, С., Гачић, Ј. и Јаковљевић, В. (2012). Интегрисање кон-
цепта safety и security културе у корпоративну безбедност. Годишњак 
Факултета безбедности, 147-163.

Уколико се часопис издаје искључиво у електронској форми, референца 
би требало да  садржи исте елементе као и референца из штампаног часо-
писа, али се након броја страница наводи „Retrieved from“ (за стране рефе-
ренце), односно „Преузето са“ (за домаће референце) и интернет адреса. 
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Said, A. A. & Funk, N. C. (2002). Th e Role of Faith in Cross-Cultural 
Confl ict Resolution. Peace and Confl ict Studies, 9(1). Преузето са http://
www.gmu.edu/programs/icar/pcs/ASNC83PCS.htm

Референце са интернета 

За навођење референци преузетих са интернета потребно је навести 
презиме и иницијале имена аутора, односно назив институције, годину 
(у загради), назив документа (курзивом), датум када је сајт посећен и 
интернет адресу сајта.

Žižek, S. (2013). Die Krise des Westens betrifft   sowohl Demokratie als 
auch Finanzwirtschaft . Preuzeto 14. novembra, 2013., sa http://www.egs.
edu/faculty/slavoj-zizek/articles/die-krise-des-westens-betrifft-sowohl-
demokratie-als-auch-fi nanzwirtschaft /

Рад у зборнику радова са научних конференција

Цветковић, В. Н. (2002). Институције, држава, идентитет. У: (Ре)кон-
струкција институција: годину дана транзиције у Србији. (стр. 27-42). 
Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију.

Документи и извештаји институција

American Psychological Association (1973). Ethical principles in the 
conduct of research with human subjects. Washington, DC: American 
Psychological Association, Ad Hoc Committee on Ethical Standards in 
Psychological Research.
United Nations Development Program (1994). Human Development Report. 
New York: Oxford University Press.
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