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Радомир Милашиновић
УнивеРЗитет У БеОгРадУ – ФаКУЛтет БеЗБеднОсти

Сажетак: У овом раду аутор анализира стање и трансформацију друштвених 
односа од почетка деведесетих година до сада. Углавном то чини кроз призму 
праћења токова криминализације друштава која су прошла или још пролазе 
кроз фазу рестаурације капитализма, односно транзиције. Апострофира 
узроке процеса и трагичне последице за више десетина милиона радно 
способних људи који су гурнути на ивицу егзистенцијалног опстанка, до које 
су их довеле стихијске турбуленције, углавном увезени модели за обликовање 
нових системских решења, без вођења рачуна о ровитости друштвено-
економских услова у којима се успостављају. Пошто су најразличитији обли-
ци криминала захватили све области друштвеног живота, аутор указује на 
то да управо непостојање адекватних механизама на сузбијању криминалне 
пошасти може бити узрок не само социјалних протеста, већ и далеко 
екстремнијих конфликата.
Аутор, такође анализира положај и улогу органâ унутрашњих послова у 
сузбијању криминалитета на основу постојеће и нове неопходне законске 
регулативе и нормативних одредби којима су регулисана њихова овлашћења 
за деловање у оквирима преткривичног и кривичног поступка.

Кључне речи: друштвени сукоби, криминалитет, револуција, криминално 
планирање, органи унутрашњих послова

Увод

Једна од основних карактеристика скоро свих земаља тзв. транзиција је- 
сте муњевита криминализација друштава. Неки аутори ову појаву 
називају криминалном револуцијом, што и јесте у својој суштини. 
Она је у толикој мери допринела потпуном урушавању и деградацији 
социо-економског, политичког, правног и вредносног система, и то 
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у веома кратком временском раздобљу, да је све то имало одлике 
„револуционарног“ преображаја у најпејоративнијем значењу тог појма.

Овај рад представља покушај да се објасне неки паралелни процеси 
који су пратили и који прате транзицију, ни издалека са претензијом 
да експлицира сву сложеност друштвених токова и промена, што би 
захтевало дугорочан и студиозан приступ. Тежиште је на феномену 
криминализације као можда најупечатљивијој детерминанти друштвеног 
преображаја, која у будућности може да има далекосежне последице за 
развој третираних друштава. Осим поменутог, рад има циљ да укаже 
на нужност превентивних мера како би се избегле турбуленције које би 
могле довести до нових, далеко опаснијих сукоба, па и револуција као 
последице „историјске нужности“.

Назив који би требало дати овој или овим „револуцијама“ по боји или 
интензитету, попут оних „наранџаста“, „ружичаста“, „плишана“ итсл, 
овде би сигурно гласио „црна“ или „црне“.

Рушилачки, ничим ометани поход „друштвених елита“, инспирисан 
понашањем властодржаца, имао је за циљ транзицију државне и дру-
штвене својине у неприкосновену приватну. Охрабрене „менторима“, 
„инструкторима“ и „експертима“ са Запада, уз обострано „разумевање“ и 
присну сарадњу, пустоше генерацијама стварана богатства, као и природне 
ресурсе, каналишући њихове токове према метрополама најразвијенијих 
земаља света. Обесправљени и уплашени народ беспомоћно је посматрао 
„цунами“ нове „револуције“, тонући у безнађе и сиромаштво. Свему томе 
„интелектуална елита“ својом пасивношћу и апологијом даје својеврстан 
допринос.

УЗРОЦИ ЕКСПАНЗИЈЕ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА

Данас је у науци општеприхваћено становиште да је Хладни рат, као 
дуготрајни конфликт без глобалних ратних конфронтација двеју 
супротстављених страна, окончан пропашћу Савеза Совјетских Соци-
јалистичких Република почетком деведесетих година прошлог века. 
Међутим, поставља се објективно питање да ли се у последњих неколико 
година полако враћа на светску позорницу Pax atomicа, с обзиром на 
чињеницу да се трка у наоружавању актуелизује са васкрсом Русије 
у улози битног актера међународне политике и све виднијом улогом 
Кине, Индије, Бразила и традиционално развијених земаља Запада у 
одлучивању о круцијалним питањима која оптерећују савремени свет. 
Појава нових актера у светској политици нужно ће утицати на обликовање 
„новог светског поретка“, али не више по замислима само једног субјекта 
међународне заједнице. Ово питање постављам због чињенице што је 
организовани криминал глобализован у далеко већој мери од оне која 
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је захватила свет. Поред питања безбедности, коју угрожавају не само 
тероризам, већ и низ криминогених агенаса како на националном, тако и 
на интернационалном плану – несумњиво је да организовани криминал 
разорно делује на мир и безбедност на микро- и макроплановима.

Одговори на више важних питања нужни су како пракса не би претекла 
научну и теоријску мисао, што се догодило на размеђу миленијума. 
Управо у том периоду свет је закорачио у глобалну кризу, што је захватила 
све области живота у којима је кулминирала Берђајевљева „епоха лажи“ 
и „криминална револуција“.

Привид умањења могућности избијања светског сукоба нестанком 
хладноратовских идеолошких супротстављања не искључује настанак 
нових идеолошких и других противречности, које би, уз вешто избегавање 
глобалне војне конфронтације, интензивирало актуалне и могуће сукобе 
на националним и регионалним просторима. Организовани криминал 
је могући окидач (уместо неких традиционалних – националних, 
верских и других нетрпељивости) за изазивање криза и конфликата, 
посебно у ровитим друштвеним стањима, какво је у региону југоисточне 
Европе. Овде је неопходно да се осврнемо на период у којем су створене 
претпоставке за незапамћену криминализацију поменутих земаља. 
Наиме, помоћ и пријем појединих земаља у транзицији у проширени савез 
Европске уније ова организација је условила потпуном либерализацијом 
спољне трговине током преструктурирања привреде на тржишним 
принципима, што је дошло до изражаја потписивањем програма PHARE.1 
Тај програм предвиђа извесну техничку и саветодавну помоћ, али не 
и могућност коришћења средстава за инвестиције. Његову суштину 
чини уклањање међународних мера трговинске контроле, укључујући и 
отклањање царина које су преостале након иницијалне рунде трговинске 
либерализације.

Касније, потписивањем тзв. Европских споразума о придруживању, 
средином 1995. године, дошли су до изражаја захтеви за потпуним 
отварањем и либерализацијом тржишта земаља у транзицији за производе 
из ЕУ. Овим су нископродуктивне и неконкурентне источноевропске 
привреде биле препуштене жестокој конкуренцији слободног тржишта, 
што их је довело до потпуне депресије.2 Чињеница да су током послератне 

1 Поводом потписивања програма РНАКЕ Р. Ковачевић истиче: „Звучи иронично, али 
неке земље у транзицији су придруживањем ЕУ биле у прилици да сазнају да њихова 
домаћа производња у тим областима долази под удар веома јаког утицаја Европске 
комисије: тиме је стари систем централизованог планирања замењен центра-
лизованим планирањем из Брисела.“ Ковачевић, Р.: Трговинска политика земаља у 
транзицији, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, 
Београд, Vol. LII, No. 4/2000, стр. 392.

2 У првих пет година транзиције све бивше реалсоцијалистичке земље бележиле су 
негативне тенденције развоја по свим привредним индикаторима. Највећи падови 
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обнове својих привреда, исто као и данас, западноевропске државе водиле 
интервенционистичку политику ригорозне заштите својих привреда и 
спољне трговине није се узимала у обзир. Осим тога, за земље Истока 
није било предвиђено доношење неке врсте Маршаловог плана, којим 
би се ревитализовала ниско продуктивна социјалистичка привреда. 
О „слободној“ размени и мултилатералном систему трговине довољно 
говоре подаци да развијене капиталистичке земље сваке године уложе 
триста шездесет милијарди долара за заштиту сопствене пољопривреде, 
а четиристо педесет милијарди долара у заштиту своје индустрије, 
што чини осамсто десет милијарди долара. Ова сума од 810 милијарди 
долара, према мишљењу економиста, само је један од елемената отворене 
протекционистичке политике развијених земаља.3 Тиме постаје сасвим 
очигледно да је главни интерес Запада у свим земљама у транзицији 
прибављање јевтиних сировина, првенствено енергије, и радне снаге, као 
и отварање тржишта за сопствене производе и технологију, стварајући 
тако „привид потрошачког друштва без потрошње“.

Инсистирање ЕУ на отварању и либерализацији тржишта земаља у 
транзицији као услову за евентуални пријем у Унију није дао очекиване 
резултате. То се може очигледно приказати на пољском примеру. Пољска 
је, заједно са Мађарском, током транзиције постигла оптималне резултате 
у правцу трансформације друштва и привреде према тржишној привреди 
и капитализму. Међутим, анализа ситуације у металургији, рударству, 
пољопривреди и државном сектору разоткрива да се привреда суочава не 
са кризом, већ са пропашћу. Пољски економски аналитичар Б. Фелау (В. 
Fehlau) истиче: „Преовладавају незапосленост, ниске плате, здравствена 
заштита у распаду, погоршано стање у систему образовања и растућа 
друштвена и социјална патологија. У скоро свакој грани привреде већ 
десет година су на делу несавладиви проблеми. Пољска није у стању да 
производи по конкурентним ценама, а сваки покушај да се привреда 
модернизује како би се испунили захтеви светског тржишта изазива 

забележени су у Русији, где је ДБП опао за 18,5%. Пад продуктивности, производње, 
извоза, реалних зарада, као и раст инфлације, незапослености, дугова, такође је имао 
сличне тенденције у свим земљама транзиције. Economic Survey of Europe in 1990–1995, 
рp. 52–86.

3 М. Косудовски истиче да Америчко министарство за трговину и његов механизам 
за трговинску шпијунажу (Eshalon и NSA) подстичу удруживање званично конку-
рентских група ради освајања страних тржишта. На исти начин раде и друге 
индустријски развијене земље, у којима је седиште 200 највећих светских компанија. 
Уочи састанка у Дохи Светска банка је победоносно објавила да ће уклањање свих 
препрека слободној трговини (размени) у периоду до 2015. године повећати светско 
богатство за две хиљаде осамсто милијарди долара, а триста двадесет милиона 
људи извући из сиромаштва. Не задржавајући се на одсуству научне утемељености 
прорачуна који су довели до ових бројки, мора се напоменути да не постоји никаква 
корелација између раста трговине и повећања светског богатства. Chossudovsky, M.: 
The Globalisation of Poverty, Zed Books, London, 1996, pp. 243–244.
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снажне друштвене сукобе. Реорганизација рударства коју захтева Светска 
банка спора је, што је навело Светску банку да објави да ће привремено 
зауставити кредите Пољској. Осим тога, Светска банка захтева масовна 
отпуштања с посла, што је пољска влада до сада избегавала, у страху од 
непредвиђених реакција рударâ. Од 67 рудника у 1989. години данас раде 
само 53.“ 4

Како даље наводи Б. Фелау, „значајан део пољске привреде састоји 
се од пољопривреде, тј. 59,1% земљишта у држави, а више од трећине 
становништва живи на селу и зависи од пољопривредног сектора. 
Међутим, незапосленост најбрже расте на селу, а милиони пољских 
пољопривредника живе испод нивоа сиромаштва. Испрва су многи 
пољопривредници подржавали перспективу уласка у ЕЗ, надајући се да ће 
тиме добити финансијску помоћ. Многи су се задужили да модернизују 
своја имања. Истовремено, ЕЗ затрпава источну Европу јевтиним 
пољопривредним производима. То је довело до губитка Украјине и 
Русије као значајних извозних тржишта за пољску пољопривреду. Као 
последица тога, пољски пољопривредници тешко да могу ишта продати. 
Цене падају и они више нису у стању да покрију своје основне трошкове.“5

Пољска није једина земља Истока у којој становништво губи поверење 
у политичке снаге које су почеле трансформацију привреде и друштва на 
неолибералним темељима. У Литванији, Мађарској, Украјини, Словачкој, 
Албанији, Бугарској и другим земљама у транзицији, током последњих 
десет година, политичка левица, иако састављена од бивше комунистичке 
номенклатуре, доживљава снажну политичку ревитализацију, о чему 
довољно говоре изборни резултати из 1993–2001. године. Међутим, 
искуство транзиције земаља средње и југоисточне Европе опомиње да 
много већа опасност целом Истоку прети не од тога што би власт преузели 
бивши комунисти, већ од национализма. Неолиберална стратегија, 
коју насилно намеће Запад, и поред отпора највећег броја становника 
навикнутих на патерналистичку државу, нужно слаби демократију и 
производи најагресивније национализме. „Буђење национализма на 
Истоку најчешће је само реакција очајних људи“, сматра К. Мођеловски, 
„пауперизовани и осиромашени људи, декласирани радници, техничари..., 
сви траже објашњење неразумљиве појаве њихове несреће. И они лако 
налазе кривце: елите, странце, људе различитог језика или вере, на 
које обрушавају своја незадовољства.“ Зато, иако су почетком трећег 
миленијума национални и оружани конфликти на Балкану и Кавказу 

4 Fehlau, B.: Social Crisis in Poland at Boiling Point, www.yurope.com/zines//, 10. 10. 2001.
5 Ibid.
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утихнули, централна и источна Европа остају једно од најнестабилнијих 
подручја у свету све док се ултралиберални удар не ублажи.

Организација за безбедност и сарадњу у Европи (Organization for 
Security and Cooperation in Europe – OSCE)6 регионална је организација 
чији је основни циљ да буде главни инструмент за рано спречавање 
сукоба и управљање регионалним кризама. Међутим, када је реч 
о приватизацији у земљама у транзицији, као нужном процесу 
трансформације и укључивања у светске интеграционе токове, ОЕЦД 
је заступала став о неопходности демонополизације државе у привреди, 
при чему је неопходно државна предузећа најпре приватизовати, а тек 
потом преструктурирати. Овакав став своју потврду налази у начелу да 
„без правог власника предузећа не могу пословати тржишно“.7

Али, главни мотив наведеног става и инсистирања на неминовности 
брзе и радикалне приватизације био је знатно више политичке него 
економске природе. Заправо, отпочињањем процеса транзиције испо- 
љиле су се негативне економске и социјалне тенденције у виду пада 
производње, повећања стопе инфлације, незапослености и сиромаштва и 
произвели страх западних политичких кругова од појаве антиреформских 
коалиција и рестаурације неког облика социјализма. На тај начин су 
заговарани концепт брзе и свеобухватне приватизације, и стварање 
критичне масе тржишних институција посредством тзв. шок-терапије, 
како би се произвела капиталистичка класа која ће имати све политичке 
полуге власти, без обзира на социјалне последице такве политике. У 
том смислу препоруке ОЕЦД-а биле су усмерене на централизовану 
приватизацију предузећа од стране влада, чак и без сагласности предузећа. 
Управо у тој чињеници састоји се и највећа противречност целокупног 
неокласичног концепта приватизације, који је заговарао ОЕЦД, јер се 
поставило питање како ће влада, као представник државе, спровести 
приватизацију и формирати слободно тржиште уз сталне захтеве за што 
мање државе у привреди.8 Тиме је процес разградње претходне државе, 
који се одвијао брже него што су стваране демократске привредне 
и политичке институције, за свој крајњи резултат имао западање у 
„транзициону депресију“.

Те околности навеле су професора С. Фервасија на закључак да 
„концепт ОЕЦД у виду ’стабилизације и реформе’ европских земаља 
које су претходно биле у саставу социјалистичког блока не значи само 
осигуравање политичке стабилности и опстанка режима који су заменили 

6 Организација за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) настала је трансформацијом 
Конференције о безбедности и сарадњи у Европи (КЕБС), 6. 12. 1994. године у 
Будимпешти.

7 OECD: Economic Survey – Poland, Paris, 1992, p. 95.
8 Стојановић, И.: држава и привредне реформе, Прометеј, Београд, 2000.
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социјализам, мада је он изузетно важан. Он такође значи одржавање 
друштвено-економских услова у тим земљама у садашњем стању. А пошто 
је такозвани прелазак на демократију у дотичним земљама фактички 
довео до дезиндустријализације и колапса животног стандарда већине 
становништва, поставља се питање да ли је овакав облик стабилизације 
заиста пожељан. То питање има још већи легитимитет због чињенице да 
’стабилизација’, на начин на који се користи на Западу, значи стварање 
економских и друштвених услова у бившим социјалистичким земљама 
који би били слични садашњим условима на Западу.“9

Економски фактори којима високоразвијене западне државе дејствују 
према бившим земљама реалсоцијализма, а који – као и наметнути 
неолиберални модел развоја – изражава, уместо сарадње, зависност са 
свим негативним последицама које подразумева садржај тог појма, међу 
којима се издваја тзв. помоћ земљама у транзицији.

Израз „помоћ земљама у транзицији“, као специфична категорија која 
је уведена у политички речник после рушења Берлинског зида, требало 
је да има своју аналогију са неким обликом Маршаловог плана, којим 
је извршена реконструкција и привредни опоравак западноевропских 
земаља након Другог светског рата. Политичке елите источноевропских 
земаља позивале су се на моралну и политичку одговорност Запада 
да пружи помоћ и финансира стабилизацију валуте, санира дугове и 
помогне процесе трансформације ка тржишној привреди. Међутим, 
таква очекивања су се показала као нереалистична.

Према мишљењу многобројних истраживача, помоћ може имати 
само неоколонијални и експлоататорски карактер, јер изражава и даље 
подстиче репродукцију постојећих односа доминације и зависности 
„периферије“ од „центра“.10 Чињенице које иду у прилог таквој тврдњи 
изражавају се посредством карактеристика саме „помоћи“ коју примају 
земље у транзицији од високоразвијених западних држава. Основне 
карактеристике такве помоћи могу се изразити кроз следеће:

• прво, издвајањем дела свог националног дохотка за помоћ земљама 
у транзицији развијене земље стимулишу своју привреду, јер се 
највећи део финансијске „помоћи“ своди на краткорочне кредите 
са високим каматама;

• друго, велики део помоћи непосредно је повезан са финансирањем 
извоза из богатих држава у „периферију“;

• треће, помоћ кроз техничку и културну сарадњу своди се, пре 
свега, на даље продубљивање зависности од управног особља, 
технологије и језика земље даваоца помоћи;

9 Fervasi, S.: Why is NATO in Yugoslavia, Results of Transition in the Countries of Central and 
Southeastern Europe, Conference in Prague, january 1996, p. 23.

10 Vlajki, E.: The New Totalitarian Society, Legas, New York, Ottawa, Toronto, 1999.
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• четврто, помоћ у виду заједничких научних пројеката повезана је са 
елементима уцене, јер осиромашене привреде земаља у транзицији 
нису у могућности да бирају и финансирају такве пројекте; тиме 
је ранији тренд тзв. одлива мозгова из земаља у транзицији опао, 
јер богате земље кроз заједничке научне пројекте експлоатишу 
научнике и научни потенцијал земаља у транзицији, уз релативно 
малу надокнаду;

• пето, велики део помоћи који се даје испоручује се у оружју, чиме 
се богате земље ослобађају вишка застареле ратне технике; и

• шесто, сваки вид помоћи која долази од моћних западних држава 
најчешће је условљен политичким концесијама и садржи елементе 
уцене.

О потврди наведених карактеристика тзв. помоћи довољно говори 
непостојање неке врсте новог Маршаловог плана у земљама у транзицији, 
изостанак брзе интеграције у Европску унију и корист које су имале 
земље Запада од пружања помоћи земљама Истока.

Поборници новог Маршаловог плана сматрали су да би за ефикасну 
транзицију бивших земаља државног социјализма било довољно 
издвојити у виду помоћи око четрдесет пет милијарди долара, што износи 
приближно 0,25% БДП-а развијеног света.11 С тим циљем је Извршни 
комитет Европске заједнице новембра 1989. године одобрио шест и по 
милијарди помоћи за Пољску и Мађарску. Сједињене Америчке Државе 
су одобриле милијарду долара, а Група Г-24 четрдесет пет милијарди 
долара током три године за све земље централне и источне Европе, 
као и шездесет две и по милијарде долара током наредних пет година. 
Међутим, обећана помоћ је остала на реторици.

Тако је током 1991. године Европска комисија за помоћ земљама 
у транзицији утврдила да је само 11% од износа одређеног за Пољску, 
Мађарску, Чехословачку, Румунију и Бугарску стварно и отишло у те 
земље. У прве четири године (1990–1994) шест земаља региона добило 
је мање од једанаест милијарди долара. Ако се урачуна и смањење 
пољског дуга, тај износ достиже свега деветнаест милијарди и сто 
милиона долара. Међутим, парадокс је у томе што је велики део помоћи 
заправо потрошен у земљи донатору. Тако је 60% од четири милијарде 
аустријских шилинга кредита за Источну Европу у ствари помогло 
бечкој грађевинској индустрији, гарантујући кредите компанијама са 
седиштем у Бечу за њихове послове у Источној Европи. Исто тако, тврди 
се да је 70% аустријске источноевропске помоћи потрошено у Аустрији 
за изградњу ауто-пута између Беча и мађарске границе. Просечна помоћ 

11 Ibid.
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у шест земаља региона 1993. године износила је тридесет долара по глави 
становника, а, поређења ради, просечан годишњи доток из ЕУ између 
1989. и 1993. износио је двеста шездесет два долара за Ирску и сто 
седамдесет три долара за Португалију.

Уколико се узме у обзир и одлив капитала из земаља у транзицији 
у виду исплате камата и главнице онда се не може говорити о било 
каквој помоћи, већ о експлоатацији. Тако је Мађарска у прве три године 
транзиције примила више од две и по милијарде долара у кредитима 
од ММФ-а и приближно седам милијарди долара од Светске банке. 
Међутим, различите камате и обавезе на те кредите биле су од две 
милијарде четиристо милиона до три и по милијарде долара годишње. 
Узевши укупан платни биланс, нето одлив капитала из Мађарске износио 
је милијарду и шесто милиона долара годишње током прве четири године 
периода трансформације. То значи да је Мађарска, по табели Светске 
банке дуговања од 1990. године, толико платила развијеним земљама, 
док је према прорачунима Мађарске националне банке та земља платила 
Западу скоро шест милијарди долара више него што је добила од западних 
кредита и инвестиција.

Када је реч о помоћи у виду интеграције земаља у транзицији у 
Европску унију, она је изостала или је имала негативне билансе за 
земље Истока. Обећања уклањања рестрикција, тарифних и царинских 
баријера од стране ЕУ на производе из земаља транзиције такође су 
остала на нивоу реторике. Заправо, Европска унија је наставила да уводи 
специјалне мере и рестрикције за увоз робе са Истока. Тако, примера 
ради, током 1992. године Мађарска, Пољска, Чехословачка и Хрватска 
више су него удвостручиле свој удео на европском тржишту челичних 
цеви (од 7,8 до 18%). Одговор ЕУ је био рестрикција увоза посредством 
специјалне дампинг-царине: 30% за чешке производе, 22% за мађарске, 
17% за хрватске и 11% за пољске производе.

Последица помоћи земљама у транзицији јесте да су за прве четири 
године од либерализације трговине, размене, кредита и инвестиција 
земље Запада имале осетно више користи него земље Истока. Тако је ЕУ 
све до 1990. године имала углавном негативан биланс у својој размени 
са Источном Европом, и то 1992. године, у поређењу са 1988. годином, 
извоз заједнице повећао се за 30%, док је њен увоз са Истока смањен за 
близу 20%.12

Последица економских фактора које су различитим механизмима 
спроводиле развијене западне државе, источноевропских привредама 
у првих десет година није дала очекиване резултате. Рестриктивна 

12 Подаци су преузети из: Беренд, И.: централна и источна европа, ЦИД, Подгорица, 
2001, стр. 376–390.
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монетарна политика, коју је наметнуо ММФ и која је имала за циљ смањење 
вишка тражње, узроковала је нагли скок каматних стопа, што је привреде 
земаља у транзицији довело до рецесије. То је даље убрзало пад економије 
и пословања, зарада и тражње за домаћим производима. У настојању да 
уравнотеже буџет, државе су приступиле смањењу својих инвестиција. 
Због смањене монетарне масе, нерентабилна предузећа нису могла да 
добију зајмове неопходне за опстанак, док је рентабилнима ускраћена 
могућност експанзије. С друге стране, увођењем конвертибилности 
домаћих валута с фиксним девизним курсом, у околностима неупо-
редиво већих стопа инфлације него у западним привредама, дошло је 
до апрецијације домаћих валута и додатног смањења конкурентности 
домаћих производа на међународном тржишту.

Општа привредна депресија у земљама у транзицији додатно је 
подстакнута мерама отварања и либерализације тржишта. То је навело 
Б. Бабића на закључак како „једва да је и теоријски могуће ефикасније 
решење за подривање домаћег производног апарата него што је спој 
потпуне либерализације увоза и проглашење конвертибилности 
домаће валуте у привредама које иначе нису биле у одговарајућој мери 
конкурентне на светском тржишту“.13 Нагли раст потражње за јевтиним 
западним производима, који су углавном имали дампиншке цене, 
оставила је домаћу производњу без тражње, што је резултовало великим 
бројем стечаја предузећа и повећањем незапослености.

Даље продубљивање привредне кризе у земљама у транзицији, осим 
проглашењем конвертибилности валута помоћу девалвације и потпуном 
либерализацијом спољне трговине, подстакнуто је и препорукама о 
масовној приватизацији. Модел масовне приватизације омогућио је 
страно присвајање најквалитетније имовине и производних капацитета 
земаља Истока, и то по врло ниским ценама. При том, за привреду земаља 
у транзицији најважније и најгоре јесте то што када западни инвеститори 
откупе неку фабрику, убрзо је затворе. Разлози су у чињеници што 
западни инвеститори и купци нису заинтересовани за приватизацију 
производних капацитета (мада је она битна због ниске цене радне снаге и 
ниских пореза), већ превасходно за откуп лиценци, освајање тржишта за 
пласман своје робе, и то управо оне која је произвођена у приватизованом 
па потом затвореном предузећу. То никако није била спорадична, већ 
масовна појава у свим земљама у транзицији, посебно у Мађарској и 
Чешкој, у којој је преко 80% акција у поседу страних инвеститора.14 Осим 
тога, приватизација је у највећем броју земаља транзиције углавном 

13 Бабић, Б.: Земље истока, економист, бр. 3–4, Београд, 1994, стр. 149.
14 О заступљености страних инвестиција у земљама централне и источне Европе видети 

у: Стојановић, И.: држава и привредне реформе, Прометеј, Београд, 2000, стр. 98.
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стихијска, без јасно дефинисаних и неопходних институционалних 
оквира и дугорочних стратешких националних интереса, што је на 
крају имало низ негативних ефеката не само на привреду већ и на 
цело друштво. Зато је један од највећих парадокса процеса транзиције 
у чињеници мегаконцентрације и глобализације западног капитала, уз 
паралелно уситњавање привреда Истока посредством приватизације.

Крајње неповољне привредне околности у земљама у транзицији 
додатно су продубљене продором шпекулативног западног капитала, 
као и капитала у виду казино-економије, који је изазвао финансијске 
поремећаје и хиперинфлаторне ударе у неким земљама – на пример, у 
Бугарској, СР Југославији – а у некима – попут Албаније – чак и оружане 
конфликте.15

Тиме су модели реформи, које су пре свега понудили експерти из 
САД, имали разарајући ефект на укупну структуру реалсоцијалистичких 
друштава. Изостајање стручне, финансијске и технолошке помоћи, 
претворило је очекивано благостање у несавладиве економске тешкоће, 
инфлацију, незапосленост, повећање сиромаштва и беде, различите 
поделе на верској, националној, идеолошкој и свакој другој основи. 
Пад друштвеног производа, неадекватна (пљачкашка) приватизација, 
руинирање производне базе, социјалне поларизације до којих је долазило, 
поред осталог, и неконтролисаном пљачком свеколиког друштвеног 
богатства, криминализација друштва и низ системских аномалија опште 
су обележје ових друштава. У трагању за новим идентитетом друштвеног 
развоја и модернизације, ове земље су се нашле дезоријентисане у односу 
на Европу Мастрихта, и надасве пред недефинисаним и непредвидивим 
исходима будућих догађања.

Како истиче Т. Балабанов: „Расподела је постала стихијна, а социјално 
раслојавање све убрзаније. Све мањи број становника постаје све 
богатији, а све већи број се бори са елементарном егзистенцијом. 
Акумулација капитала се одвија стихијно и све више подсећа на 
тзв. првобитну капиталистичку акумулацију. Све то изазива велике 
социјалне тензије. Друштвени капитал пропада. Држава је разлабављена 
и кидају се органске везе у економском систему. Цео Исток се нашао у 
општем хаосу.“16

15 О повећању тзв. берзанског или шпекулативног капитала M. Chossudovsky износи: 
„Просечни дневни обим девизних трансакција порастао је са 15 милијарди USA $ у 
1973. на 880 милијарди USA $ у 1992. и преко 1.300 у 1995, од чега само 15% отпада на 
реалне трговинске трансакције, док је остатак углавном шпекулативног карактера. То 
је основна категорија глобализације као неоколонијализације коју спроводе САД и 
неколико западних земаља. „The Global Financial Crisis“, The World Review, No. 86, Oc-
tober 1997. www.twn.org.//, 1. 10. 1998.

16 Balabanov, T.: The Systemic and Institutional Changes in Eastern Europe, EAEPE, Barcelona, 
1993, p. 2.
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Досадашњи ток реформи у највећем броју земаља у транзицији 
показао је да већина остварених преображаја не одговара дугорочним 
националним интересима земаља Истока, нити доприноси јачању њихове 
привреде и укупне безбедности. Кретање бивших реалсоцијалистичких 
земаља према тржишним односима и уважавање „објективних 
економских законитости“ почело је, према мишљењу аналитичарâ, да 
„поприма апсурдно-формални карактер, јер главни критеријуми за 
оцену реформи нису ниво и квалитет живота становништва и безбедност 
државе и друштва, него темпо и оквири насађених економских пројеката, 
који су измишљени на врху, али које живот одбацује. ’Реформатори’ 
су принудили друштво да за изабрану стратегију и тактику тоталне 
капитализације и личног богаћења плати цену која се испоставила као 
неизмерно висока.“17 То је неке ауторе навело на изјаву да „пут који 
је наметнут земљама у транзицији и који су оне прихватиле како би 
прескочиле ’историјско кашњење’ више наликује на регионално расуло 
и економски либерализам из двадесетих година него на искуства са 
привредним чудима из педесетих година у Западној Европи“.18

Од почетка распада југословенске федерације 1991. године до данас 
настале су многобројне студије о чиниоцима који су узроковали кризу 
и распад заједничке државе, при чему су као основни разлози најчешће 
спомињани: етнички национализам, исламски фундаментализам, 
сепаратизам, ауторитарност политичких лидера, трибалистички нагони, 
древне мржње и слични. Приметно мање има анализâ основних и 
стварних узрока, што своје корене имају у спољашњим економским 
факторима, које су континуирано наметале моћне западне државе и 
међународне финансијске организације више од две деценије пре распада 
заједничке државе.

У анализи Дејтонског споразума за Босну и Херцеговину, новембра 
1995. године, професор економије на канадском универзитету у Торонту 
M. Косудовски приметио је: „Распад југословенске федерације има 
директан однос са макроекономским реструктурирањем које је наметнуто 
београдској влади од стране њених спољашњих кредитора. Овај програм, 
преузет у неколико фаза од 1980. године, допринео је започињању распада 
националне економије, што је довело до дезинтеграције индустријског 
сектора и појединачног демонтирања система социјалног осигурања. 
Тенденције отцепљења, које су се напајале од социјалних и етничких 
подела, појачале су темпо баш током периода бруталног осиромашења 
југословенског становништва.“19

17 Осипов, Г. В.: социјално-политичка ситуација у Русији, ФПН, Београд, 1995, стр. 9.
18 Kregel and Marzner: Agenda for the Reconstruction of Central and Eаstern Europe, Chall-

enge, September–October, 1992, стр. 37.
19 Chossudovsky, M.: The Globalization of Poverty, Zed Books, London, 1996, pp. 243–244.
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Сличне ставове заступају и други угледни аналитичари. У својој 
студији балканске кризе, коју је објавила 1995. године за Brookings 
Institution, S. Woodward је противречила званичним ставовима Вашинг-
тона, према којима су „лупешке државе“ настале након Хладног рата 
под вођством ауторитарних вођа. Расцеп Југославије, како истиче 
Вудвордова, „није резултат буђења етничких напетости и сукоба који 
су били ’дубоко замрзнути’ током протеклих 40 година. Правилније би 
било рећи, стварно порекло распада цивилног и политичког реда лежи 
у економском паду проузрокованом већином програмом отплаћивања 
дуга који су наметнули ММФ и друге интернационалне финансијске 
институције. Више од деценије ових сурових мера и животног стандарда 
у паду кородирали су друштвену основу и социјална права на која су се 
особе и породице до сада ослањале. Нормални политички сукоби око 
економских средстава између централних и регионалних влада, и око 
економских и политичких реформи пакета за отплату спољног дуга 
постали су уставни сукоби, а потом је то постала криза саме државе међу 
политичарима који нису били вољни да чине уступке.“20

Узрочни однос између програма отплате дуга који је наметнуо ММФ, 
нарастања национализма и распада југословенске федерације јесте, 
према многобројним мишљењима у западној литератури, непосредан. 
Угледни политичко-економски аналитичар Ц. Закос написао је још 
1987. године: „Југославија је, и са свим својим трагичним слабостима, 
и даље функционисала. Онда је ММФ преузео економску политику у 
своје руке, намећући неколико веома добро познатих шок-терапија: 
девалвацију динара, замрзавање плата и деконтролу цена – дизајниране 
по принципима Харвард/МИТ-ових уџбеника економије, намењених да 
спусте плате до нивоа на којем би оне биле интернационално конкурентне. 
Док се економија стезала од овог шока, приходи централне владе су 
опали, што је иницирало притисак од ММФ-а на владу да подигне порезе 
како би уравнотежила буџет.“21

Ове центрифугалне силе почеле су да разарају федерацију, посебно 
када су Хрватска и Словенија одбиле да уплаћују средства у федерални 
буџет. Слична ситуација је била и у СССР-у када је ММФ приморао владу 
М. Горбачова да девалвира рубљу. „Југославија се разбила на комаде, 
док су поново избила етничка и религиозна ривалства у покушају да се 
контролишу економска средства, која су се све брже сужавала. Кад је 
шок-терапија ММФ-а ударила по Југославији, почетни облик социјалних 
немира није био етнички сукоб, него масовни и понављани штрајкови и 
радничке акције. ’Етничко чишћење’ се појавило тек када је ’шок-терапија’ 

20 Woodward, S.: Balkan Tragedy, The Brooking Insititution, 1995, pp. 7–15.
21 www.polzconomics.com//arhiv//, 10. 10. 2001.
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обавила свој посао.“ Према томе, као што правилно примећује Вудвордова 
у својој студији: „Да се југословенска криза објашњава као резултат 
етничке мржње, значи преокренути причу и почети са њеног краја.“22

Да су балкански конфликти током 1991–1999. године великим делом 
били последица спољашњих економских чинилаца, пре свега дужничке 
кризе и „шок-терапије“ коју је применио ММФ посредством Програма 
структуралног прилагођавања, довољно говоре подаци да је спољни 
дуг Југославије од две милијарде долара 1970. године нарастао на шест 
милијарди долара 1975, а 1980. године дуг је износио двадесет милијарди 
долара, што је представљало преко четвртине БНД-а, док је отплата дуга 
износила 20% прихода од извоза. Регулисање и отплата дуга повећали 
су напетости и поделе између република, као и појачали захтев за већом 
привредном аутономијом. С друге стране, ММФ и Светска банка вршили 
су притисак на федералну владу да смањи спољни дуг повећањем извоза, 
што је резултовало падом производње и постепеним падом животног 
стандарда током осамдесетих. Тако је између 1979. и 1985. године 
стварни лични доходак радника у „друштвеном сектору“ пао за 25%, а 
претпоставља се да је до 1989. године око 60% југословенских радника 
живело на минималном нивоу или испод тог нивоа, који је гарантован 
од државе. Реални стандард грађана је у периоду 1982–1989. године 
опао за 40%. После прве фазе макроекономских реформи стопа раста 
индустријске производње пала је са 7,1% (1966–1979) годишње на 2,8% у 
периоду 1980–1987, на нулу у 1987–1988, а потом је отпочео нагли пад од 
–10,6% у 1990. години.

Описујући деловање економског механизма Програма структурног при- 
лагођавања, британски економиста М. Б. Браун (M. B. Brown) написао 
је: „Изгледало је да није било и заиста ту није било наде. Исти економски 
лек је био прописиван свим земљама у развоју које дугују, а исто тако и 
комунистичком свету. ’Извозите више и исплатите своје дугове!’, скандирали 
су ММФ и Светска банка; и што су земље дужници више извозиле исту робу, 
претежно непрерађене сировине, све више су им на светским тржиштима 
цене извоза падале, док су цене њиховог увоза из индустријализованих 
земаља и њихове каматне стопе настављале да расту.“23

Са распадањем реалсоцијализма у источној Европи 1989. године 
ММФ-ов програм реструктурирања економије постао је снажнији не 
само у Југославији, већ и у свим земљама у транзицији. Истовремено 
је Програм структуралног прилагођавања допуњен политичким захте- 
вима и притисцима од стране САД за помоћ при рушењу социјалистичких 

22 Woodward, S.: ibid., p. 18.
23 Brown, M. B.: The War in Yugoslavia and the Debt Burden, in: Capital and Class, No. 50, 

1993.
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режима у источној Европи.24 Почетком 1990. године стартује друга фаза 
Програма реструктурирања југословенске привреде. Савезна влада је 
потписала споразум са ММФ-ом којим се обавезала на конвертибилност 
динара, ослобађање каматних стопа, смањивање увоза, смањење јавних 
трошкова до 5% од БДП-а земље и замрзавање плата на нивоу од средине 
новембра 1989. године. Међутим, и поред фиксирања динара према 
немачкој марки, инфлација се 1990. године кретала око 70%, што је 
јануара 1991. године узроковало поновну девалвацију динара од 30%. То 
је трансформисало инфлацију од 140% у 1991. години у хиперинфлацију 
на нивоу 937% и 1.134% за године 1992. и 1993.

Један од главних захтева ММФ-а било је обустављање финансирања 
предузећа која имају губитке. То је током 1989. године довело до гашења 
248 предузећа и отпуштања 89.400 радника, а током 1990. године 
затворено је још 889 предузећа и отпуштено са посла 525.000 радника. 
Највећи број таквих предузећа био је у Србији, Босни и Херцеговини, 
Македонији и на Косову и Метохији. Септембра 1990. године Светска 
банка је проценила да је у СФРЈ још 2.435 предузећа у губитку, са радном 
снагом од милион триста хиљада радника, од преосталог укупног броја 
од 7.531 предузећа. Имајући у виду да је 600.000 радника већ било 
отпуштено из несолвентних фирми пре септембра 1990. године, ове 
цифре сугеришу да је око милион деветсто хиљада радника (од укупно два 
милиона седамсто хиљада), било класификовано као „сувишно“, тј. без 
посла. „Инсолвентне“ фирме, које су се концентрисале на енергију, тешку 
индустрију, прераду метала, шумарство и текстил, биле су међу највећим 
индустријским предузећима у земљи, представљајући (септембра 1990) 
49,7% укупне (преостале и запослене) индустријске радне снаге.

Замрзавањем свих трансфера исплата у републикама створено је 
стање de facto (неслужбеног) отцепљења. Испуњавање услова садржаних 
у споразуму потписаним са ММФ-ом такође је било део споразума о 
(планирању исплата) дуга, који је постигнут са Париским клубом и 
Лондонским клубом. Криза буџета је узроковала пропаст федералне 
финансијске структуре. Ова ситуација је на неки начин дошла као 
готова ствар, пре званичне декларације од стране Хрватске и Словеније 
за отцепљењем јуна 1991. године. Политички притисци Европске 
уније на Београд, комбиновани са тежњама Немачке да увуче Балкан у 

24 „Основни циљеви и за источну Европу и Југославију већ су били формулисани у 
САД Директивом одлука за националну безбедност (US National Security Decision Di-
rective) 1982. која је позвала на „повећане напоре да се промовише ’тиха револуција’ 
како би се збациле комунистичке владе и партије, и за интеграцију Источне Европе у 
економију која је оријентисана ка капиталистичком тржишту“. Chossudovsky, M.: The 
Globalisation of Poverty, Zed Books, London, 1996, р. 244.
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своју геополитичку орбиту, такође су дали снажан подстрек за процес 
сепаратног отцепљења.

Једно од питања које се може поставити јесте – да ли је војна 
интервенција НАТО-а у Републици Српској, а касније и у СРЈ, наставак 
политике која је деценијама спровођена економским притисцима? 
Велики број аутора подвлачи да је војна интервенција била завршница 
политике која је имала за циљ трансформацију целог овог подручја у 
једну врсту полуколоније великих сила, пре свих САД. Тај процес дошао 
је до изражаја у Босни и Херцеговини, а потом и на Косову. Дејтонским 
споразумом, из новембра 1995. године, Високом представнику, којег 
су поставиле САД и Европска заједница, дата су пуна извршна права 
са ауторитетом да поништи одлуке обе владе, и Босанске федерације 
и Републике Српске. Осим тога, економска политика је стављена под 
надзор међународних финансијских институција. У Уставу је наглашено 
да би првог гувернера Централне банке Босне и Херцеговине требало да 
постави ММФ и да он „не сме бити грађанин Босне и Херцеговине или 
суседне државе“. При том, Централна банка није самостална у вођењу 
економске политике – „за првих шест година она не сме да прошири 
кредит стварањем новца, делујући на овај начин као валутна комора 
(currency board). То јест, може само да изда папирну валуту ако има пуно 
покриће од вредности (holdings) у страној валути.“25

Пошто су осигурале ефективну реколонизацију Босне и Херцеговине, 
западне силе, под вођством САД, проширују овај процес на остали део 
бивше Југославије. Као што то јасно предвиђа текст споразума у Рамбујеу, 
војна интервенција НАТО-а никада није имала намеру да се ограничи 
само на Косово и Метохију, већ је предвидела окупацију целе тадашње СР 
Југославије. Укратко, иза „хуманитарних акција, спречавања етничког 
чишћења, помоћи избеглицама итсл.“ објективан след догађаја исказао 
се као тежња да се Косово и Метохија као део онога што је преостало од 
државе Југославије колонизује и стави под протекторат.

МОГУЋНОСТ СУПРОТСТАВЉАЊА ОРГАНИЗОВАНОМ 
КРИМИНАЛУ

Организовани криминал као друштвенопатолошка појава заслужује 
темељитији и свестранији теоријски третман – поготово у садашњим 
друштвеним приликама, с обзиром на масовност, сталну тенденцију 
пораста, његових све опаснијих појавних облика и све веће опште 
и појединачне угрожености безбедности грађана. Борба против 
савременог криминала у тренутним условима, с обзиром на садашње 

25 Ibid, p. 256.
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стање, динамику, структуру и феноменологију, представља веома сложен 
и тежак процес. Криминалне појаве у чијим се оквирима деловања 
користе веома рафиниране методе и најновија достигнућа природних 
и техничких наука, намеће потребу да органи унутрашњих послова у 
својој делатности примењују научне методе и најсавременија техничка 
средства, што, дакле, подразумева да тактици и техници криминалаца 
треба супротставити тактику и технику криминалиста.

Чињеница је да криминалистичка наука веома ажурно прати све 
научно-техничке иновације чија је употреба у поступку сузбијања кри-
миналитета уз примену правилâ криминалистике неопходна. То значи 
да се борба против организованог криминала мора базирати на научној 
основи. Ово је утолико неопходније што се сви чиниоци у сузбијању 
криминала – дакле, и органи унутрашњих послова – суочавају са посто-
јањем феномена тзв. тамне бројке, која се сваким даном рапидно увећава. 
Такође је истина да се криминалитет не може успешно сузбијати само 
правним категоријама и правним прописима, поготово што се њима 
одређује и ограничава предмет истраживања и доказивања, нормирају 
се опсег, форме и границе дозвољених права и средстава интервенције 
органâ унутрашњих послова.

С обзиром на потребу да се континуирано преиспитују организација 
и услови у којима се одвија процес рада свих фактора на сузбијању 
криминала, неопходно је да се инсистира на примени оних организационих 
облика и садржаја који су научно верификовани. Ово тим пре што су се 
у новије време десиле битне промене друштвеног стања и односâ у њему. 
Логично је да би се тиме нашла адекватна решења за излазак из свеопште 
кризе и подстицали оптимални резултати. Применом донаучних, 
емпиричких и прагматичних метода то није могуће учинити.

Разматрајући проблемску ситуацију, видљив је огромни раскорак и 
противречност између официјелно постављених циљева и дефицита 
знања о стварном стању и путевима изласка из кризе. Ову празнину је 
могуће попунити једино научним истраживањима којима би се дао модел 
за неопходан квалитативни преображај, односно транспоновање нижег у 
виши, научно фундиран и адекватно организован облик и садржај рада.

Основе на којима би нужно почивало научно истраживање садржане 
су у чињеници да је безбедност једна од кључних егзистенцијалних 
потреба човека. Друго, стање безбедности је веома лоше, при чему 
је улога криминала прешла границу подношљивог. Треће, с обзиром 
на постављене циљеве и значај који се одскора од стране званичних 
друштвених структура придаје овом проблему, могуће је утицати на 
промену стања динамичких категорија у правцу његовог побољшавања и 
оздрављења, и то пре свега свестраном, свесном и ажурном друштвеном 
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акцијом с тим што се мора знати да је улога органâ унутрашњих послова 
и правосуђа од круцијалне важности.

Верификовање рада ових органа могуће је чинити кроз проверавање 
наведених поставки у истраживачком поступку, што је управо и његова 
сврха.

Ако је предмет истраживања делатност органâ унутрашњих послова 
на плану сузбијања криминала, онда је у основи неопходно снимити 
продор научне организације у режим рада органâ унутрашњих 
послова (оперативно-откривачка и доказна делатност), професионално 
одабирање кадрова, конкретни рад у квалитативном и квантитативном 
смислу, при чему тежиште треба да буде стављено на правовременост, 
адекватност и ефикасност реаговања органâ унутрашњих послова на 
појаву криминала. Другим речима, предмет проучавања треба да буде 
научно истраживање праксе откривања и доказивања кривичних дела, 
њихових учинилаца и превентивне делатности органâ унутрашњих 
послова.

Истражују се: 1. феноменологија, 2. етиологија и 3. политика сузбијања 
криминала од стране органа унутрашњих послова.

Релевантне чињенице за истраживање о којем је реч јесу:
(а)	 начини сазнања органâ унутрашњих послова за криминалне појаве;
(б) начини реаговања органâ унутрашњих послова након сазнања, 

нарочито у погледу тзв. мера првог захвата (правовременост, 
адекватност, законитост итсл);

(в) стопа откривања кривичних дела и учинилаца (посебно је важан 
однос стопе пријављених и самоиницијативно откривених дела);

(г) однос заступљености доказâ у откривачко-доказној делатности 
(реални, персонални, вештачења), коришћење егзактних метода 
науке и технике;

(д) улога криминалистичког планирања у сложенијим случајевима;
(ђ) стручно управљање (руковођење) процесом откривања и докази-

вања;
(е) улога жртве (виктимогенеза);
(ж) техничка опремљеност и кадровска екипираност (специјализација) 

органâ унутрашњих послова и то како се она рефлектује на 
ефикасност рада;

(з) сарадња са правосудним органима (јавна тужилаштва и судови).
Круцијално питање у истраживању требало би да буде: начин сазнања 

и реаговања на појаву, начин финализације поступка, исход поступка од 
подношења кривичне пријаве до доношења судске одлуке. Из праћења 
наведених показатеља постаје видљиво да ли су органи унутрашњих 
послова осигурали довољан број доказних чињеница у криминалистичком 



27
УЗРОЦИ МОГУЋИХ ДРУШТВЕНИХ СУКОБА У ЗЕМЉАМА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

и процесном смислу за поступање јавног тужилаштва и судова. Уколико јесу, 
исход судског поступка требало би да се подудара с почетним чињеничким 
супстратом органа унутрашњих послова. Уколико се чињенички супстрат 
који је орган унутрашњих послова презентовао јавном тужилаштву у току 
даљег поступка осипао или се јављао нови, требало би анализом докумената 
покушати да се утврди зашто органи унутрашњих послова нису основе сумње 
претворили у основану сумњу, било услед тога што нису осигурали довољан 
број доказа или адекватне доказе и слично. Јављају ли се дискрепанције код 
оцене доказа између органâ унутрашњих послова и јавног тужилаштва или 
суда, које и зашто итд.

Како криминалистичку праксу тако и казнену политику интересује 
питање доказа (у квалитативном и квантитативном смислу) који морају 
постојати да би дошло до кривичног поступка и осуде неке особе. Ту у 
пракси најчешће пуцају карике доказног ланца. Ослобађајуће пресуде и 
пресуде којима се оптужба одбија због недостатка доказа нису реткост. 
Оне доводе до великих трошкова и стигматизације пријављених особа. 
Органи унутрашњих послова тврде да су случај упропастили тужиоци и 
судије. Тужиоци тврде да су случај упропастили или судије или органи 
унутрашњих послова, зато што нису пронашли и осигурали све доказе. 
Судови тврде да им чињенички материјал није довољан за доношење 
осуђујуће пресуде итд. Кроз истраживање предмета од почетка (органи 
унутрашњих послова) до завршетка (код тужиоца или суда) могу 
се уочити разлози зашто се број пријављених и осуђених особа ни 
приближно не подудара. Грешке на страни органâ унутрашњих послова 
могу бити многобројне. Ипак, основни проблем се појављује код оцене 
доказâ и њему треба посветити пуну пажњу.

Продубљено истраживање о горе наведеним питањима треба 
операционо анализирати и диференцирати факторе који доприносе 
таквом стању, како би се могли издвојити они фактори који могу допринети 
повећању ефикасности деловања органâ унутрашњих послова.

Границе истраживања би биле постављене избором узорака. Тежиште 
треба да буде на ефикасности и законитости рада органâ унутрашњих 
послова. Истраживање мора бити лонгитудинално, комплексно и 
интердисциплинарно.

Појаве и случајеви који се јављају у вези с криминалом могу бити 
предмет различитих дисциплина, а свакој је својствен различит на-
чин интерпретирања стварности. У овом случају предност треба дати 
криминалистичко-правној методи у односу на криминолошку, социо-
лошку, социјалнопсихолошку и друге. Метода која се данас највише 
примењује у истраживању криминалитета јесте статистичко праћење, 
исказивање и елементарно анализирање. Бројне су слабости статистичког 



28
Радомир Милашиновић

праћења када је реч о понашању човека у области криминалитета, јер 
личност учинилаца и жртава измиче бројчаном начину истраживања.

Уз криминалистичко-правну методу, знатну улогу може одиграти и 
виктимолошка метода. Виктимолошки поступак истраживања ризика 
страдања (виктимизације) жртава кривичних дела треба да обухвати: 
(1) личне (биолошке и психолошке); (2) социјалне и (3) ситуацијске 
факторе. Полази се од претпоставке како људи поседују разнолик степен 
вероватности да ће постати жртве кривичних дела, уз коректив да се 
кривична дела догађају свуда и жртве могу постати сви. Наиме, било би 
погрешно инсистирати само на криминалистичким правним аспектима 
у сфери криминалитета. Виктимолошким методама се понајвише 
приближавамо превентивним циљевима, што и јесте циљ истраживања, 
а то значи: 1. развити свест о опасности од страдања везаних уз вршење 
кривичних дела, посебно с обзиром на очекивани криминалитет 
(прогноза), 2. сугерисати мере сигурности (заштите), и 3. нагласити 
ситуације које доприносе настајању кривичних дела и начину њиховог 
избегавања.

Методе морају бити научно фундиране и одговарати специфичним 
условима предмета истраживања. Основ истраживања морају бити 
поуздане информације, а сáмо истраживање објективно. Истраживачи 
се не би смели задовољити само дескрипцијом установљеног стања, 
него морају вршити каузалну анализу и искључити субјективизам. Све 
ово претпоставља комплексно коришћење разних метода истовремено, 
учешће истраживача разних профила. Сматрамо да тежиште треба 
ставити на анализу докумената. Репрезентативност узорка треба да 
изради квалификовани методолог.

Остваривање истраживања могуће је на више начина, илустрације 
ради, наводи се:

(1) прикупљањем релевантних података, примарно из службене доку-
ментације како органâ унутрашњих послова, тако и тужилаштава и 
судова;

(2) непосредним опажањем, интервјуима, експериментима;
(3) анализом законских и подзаконских правних аката;
(4) расправом у радним срединама са стручњацима-практичарима о 

резултатима анализе и другим поступцима.
Откривање кривичних дела и њихових учиниоца као трајна обавеза 

органâ унутрашњих послова важна је и сложена планска и континуирана 
делатност која редовно није ограничена кривичнопроцесним формама, 
али се увек мора одвијати по неким општим кривичнопроцесним 
начелима. У релативно сложеним криминалистичким ситуацијама, а у 
случају примене антиципираних истражних радњи према одредбама 
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ЗКП-а и процесним околностима, органи унутрашњих послова дужни 
су да поступе према одређеним нормама ЗКП-а и правилима (нормама) 
криминалистике, али и према другим законским и подзаконским актима.

За откривање кривичних дела, проналажење њихових учинилаца и 
утврђивање свих околности (откривачко-доказна делатност) ex lege и 
фактички одговорни су органи унутрашњих послова. Оперативне службе 
тих органа дужне су да самостално и активно делују на правовременом 
сазнању за кривичне догађаје (као потенцијална кривична дела) и 
њихове учиниоце (откривања ad rem и ad personam). Правни оквир за 
откривачку делатност органâ унутрашњих послова јесу одредбе ЗКП-а. 
По тој одредби они су дужни да трагају за „основама сумње“ о постојању 
кривичног дела које се гони по службеној дужности. То је њихов трајни 
задатак. У већини случајева откривачка функција органâ унутрашњих 
послова имаће карактер неформалне сазнајно-информативне делатности. 
Међутим, због трасеолошких разлога техничко-тактичке природе, када 
постоји потреба хитног поступања (опасност од одлагања по одредбама 
ЗКП-а), ти органи су дужни да своју откривачко-доказну делатност 
реализују спровођењем антиципираних истражних радњи. Тиме они 
осигуравају доказне информације (доказе) у процесном смислу.

Садржај откривачко-доказне делатности органâ унутрашњих послова, 
без обзира на то да ли је реч о неформалној или формалној делатности, у 
основи је детерминисан следећим чињеницама:

(1) карактером почетне ситуације конкретног кривичног догађаја, 
појаве (промене) или стања који су повод за ту делатност,

(2) правилима криминалистике која се морају применити у конкретном 
случају и

(3) одредбама ЗКП-а и другим законским и подзаконским одредбама 
које се морају применити.

Карактер почетне ситуације по природи ствари утиче на садржај 
делатности органâ унутрашњих послова и одређује њен каснији правац, 
те условљава, у зависности од исхода појединих фаза те делатности, која 
се правила криминалистике користе у обради конкретног случаја.

Претпроцесна делатност органâ унутрашњих послова има своју 
аутономност, изграђену властиту физиономију, своје карактеристике 
и лоцирана је изван кривичног поступка, иако су одређене мере и 
радње које ти органи могу (морају) предузети, као и субјекти тог 
поступка, нормирани одредбама ЗКП-а. Та се делатност садржински 
састоји из активности која се зове криминалистичка обрада. Повод за 
претпроцесну делатност чине „основи сумње“. То је минимум повода 
за почетак делатности органâ унутрашњих послова, али истовремено 
и доња граница која им брани предузимање оперативне делатности без 
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постојања те сумње на такав начин којим би се вређала права појединца. 
Сазнања о постојању „основа сумње“ органи унутрашњих послова 
добијају на основу оцене почетне ситуације, оцене фонда информација 
којим располажу по сазнању „за кривични догађај“.

Да би ти органи (путем овлашћених службених особа) могли извршити 
правилну анализу садржаја сазнања, осим тога што морају добро 
познавати законске облике кривичног дела, њиховог бића, морају добро 
познавати одредбе ЗКП-а и правила криминалистике, нарочито она 
која примењују у области интерпретације (дешифровања, декодирања) 
материјалних носилаца информација (сигнала) у виду трагова и предмета 
кривичних дела, како би могли криминалистичко техничко-тактички 
интерпретирати ситуацију на лицу места или неку другу ситуацију која 
је у вези са кривичним догађајем. На основу почетне оцене ситуације, 
која има прогностички карактер, следи оперативни план поступања 
у оквиру којег се предузимају оперативне, а према потреби (хитност) 
и истражне радње и мере одређеним редоследом и саставом ради 
разјашњавања чињеничног стања прикупљањем и осигурањем, а, када 
је потребно, извођењем и оценом доказа, као и осигурање доступности 
починиоца његовим откривањем (идентификацијом), проналажењем и 
евентуалним привођењем и задржавањем.

У пракси се поставља питање у којој су мери, у свом свакодневном раду, 
органи унутрашњих послова дужни да се придржавају општих начела 
и норми (и којих) ЗКП-а? Опште је усвојено становиште, које следи из 
легислативних решења, да су се ти органи пре свега дужни придржавати 
одређених начела ЗКП-а без обзира на то је ли реч о неформалној или 
формалној делатности. И ако су органи унутрашњих послова органи 
управе, нормама ЗКП-а као основног кривичноправног акта нормирана 
је неформална и формална делатност тих органа. Друго је питање 
морају ли се они придржавати свих или само неких начела. Свакако су 
они, када проводе неформалну делатност, слободнији у облицима свог 
поступања, али се и тада морају придржавати неких начела ЗКП-а. Ти 
органи су у својој свакодневној делатности, без обзира на њен карактер, 
дужни да се придржавају начела законитости, тражења материјалне 
истине, добровољности исказа, слободне оцене доказа, економичности 
поступка, сузбијања злоупотреба у поступку, равноправности језика и 
међународне солидарности у сузбијању криминалитета.

Ова начела се непосредно односе на органе унутрашњих послова 
и као таква она су законски оквир у којем се одвија примена правилâ 
криминалистике. Сматрамо како су органи унутрашњих послова дужни 
да се придржавају наведених начела и зато што за њих не важе нижи 
етички стандарди него за органе кривичног поступка. Нека начела се 
на органе унутрашњих послова односе посредно, на пример, начело 
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официјелности и легалитета кривичног прогона, сходно одредби ЗКП-а. 
Када је реч о спровођењу процесних радњи од стране органâ унутрашњих 
послова било антиципираних или током истраге, дакле, у оквиру 
кривичног поступка, ти органи су, сходно одредби ЗКП-а дужни да се 
придржавају не само начелâ ЗКП-а, него и осталих норми ЗКП-а које се 
морају применити у оквиру спровођења одређене процесне радње.

ЗАКЉУЧАК

Нова економска криза која је захватила свет избацила је на површину 
не само системске и много хваљене вредности које треба да имају 
„универзални карактер“, већ и наличје деловања отуђених центара 
моћи на глобалном, регионалним и националним плановима. Бег у 
крило Европске уније не разрешава самоникле проблеме на терену сваке 
државе понаособ. За то су најбољи примери масовни социјални протести 
у земљама југоисточне Европе. Криминал, посебно онај који се испољава 
кроз организоване видове и корупцију има најтрагичније последице за 
квалитет живота већине становништва у овим земљама.

„Рендгенски снимак“ би засигурно показао следеће „метастазе“:
• одсуство адекватне и правовремене нормативне регулативе;
• непримерену класну диференцијацију, односно социјално расло-

јавање, чему су највише допринеле криминална приватизација, 
разне шпекулативне операције и махинације;

• стварање отуђених центара моћи;
• угроженост принципа једнакости пред законом;
• криминализацију државних структура;
• деловање група за притисак;
• одсуство адекватних облика државне и демократске контроле;
• социјалну мобилност;
• безобзирност и похлепа;
• сиромаштво и његову глобализацију итд.

Све речено и анализирано има циљ да се укаже на нове противречности 
које прате савремене друштвене токове, што воде у конфликтну ситуацију 
коју би било тешко каналисати и контролисати.
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CAUSES OF POSSIBLE SOCIAL CONFLICTS 
IN SOUTHEAST EUROPE COUNTRIES

Radomir Milašinović
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Abstract: In this paper, the author analyzes the status and transformation of social 
relationships since the 1990s to date. He chiefly does this through the prism of 
following the developments in crime increase in societies which have undergone 
or are still undergoing the stage of capitalism restoration, i.e. transition. The author 
highlights the causes of the processes and the tragic consequences borne by tens of 
millions of able working age people who have been brought to the brink of survival 
by chaotic turbulences, which are mainly imported models intended to shape new 
systemic solutions without taking into account the vulnerable socio-economic 
circumstances into which they are being introduced. Since the most varied forms 
of crime have laid hold of all spheres of social life, the author points to the fact that 
the very absence of adequate mechanisms for eradication of this criminal blight 
must bring about not only social protests but far more extreme conflicts as well.
The author also analyzes the position and role of law enforcement in suppressing 
crime based on the extant and necessary new regulations and legal norms which 
regulate law enforcement mandates for actions to be taken within pre-criminal 
proceedings and criminal prosecution.
Key words: Social conflicts, criminality, revolution, criminal planning, law 
enforcement service.
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УнивеРЗитет У БеОгРадУ – ФаКУЛтет БеЗБеднОсти

Сажетак: Чланак настоји да докаже сложеност везе између програма 
људске безбедности и хуманитарне помоћи током рат(ов)а на Балкану у 
контексту геополитике. Геополитичка разматрања и интереси дозволили 
су да националне спољне политике преузму првенство у односу на вођење 
кохерентних политика ЕУ, а није вероватно да ће се у догледној будућности 
ови услови значајно променити. Нагласак ЕУ на територијалном и 
државоцентричном приступу безбедности током ових ратова обликовао је 
хуманитарну помоћ у региону. Ово, заузврат, очигледно има импликације која 
се протежу далеко изван питања европског управљања регионалним кризама 
и баца извесно светло на то зашто је уплитање ЕУ у балканску кризу било 
безуспешно. Чланак, напокон, изводи поуке везане за људску безбедност из 
интервенција међународне заједнице на Балкану, у корист приступа људске 
безбедности.
Кључне речи: геополитика, хуманитарна помоћ, Балкан, Европска унија, 
Сједињене Америчке Државе

Увод

Према преовладавајућој парадигми класичног реализма државни 
интереси се првенствено схватају у геополитичким кодовима, а у 
Моргентауовој формулацији – они дају предност разборитости и 
конзервативном приступу, заснованом на рационалном слеђењу инте-
реса дефинисаних на основу моћи. Истанчанија верзија такође може 
обухватити преференције за економско благостање и национални 
просперитет. На пример, посматрано с неоконзервативнога гледишта, 
уплитање САД на Балкану путем хуманитарне интервенције представља 



36
Драгана Дулић

стратешки успех. Према Барију Скоту Зелену, доктрина „хуманитарне 
интервенције“ служила је да установи америчку надмоћ у региону. 
Његовим речима:

„Истина је да државе делују на основу сопственог интереса. Америчко 
уплитање на Балкану није било мотивисано идеализмом, наслућеним 
или стварним. Одлазак СССР-а оставио је вакуум моћи у Европи и на 
другим местима, на главним позорницама Хладног рата. САД су ушле 
да разјасне ко је нови шериф у граду и да установе своју веродостојност 
као једине суперсиле. Босна и Херцеговина и, касније, Косово служили 
су само за илустрацију да рећи ‘не’ Америци није била опција и да ће 
непокорни дисиденти у Новом светском поретку бити оштро кажњени. 
Главна прича о ‘хуманитарној интервенцији’ била је добра за састављање 
међународних савезништава и стога се користила само двапут и 
искључиво у Европи (Америка је стајала по страни и посматрала како 
се одвија геноцид у Руанди, на пример). Сада, без даље потребе за 
партнерима (или бар тако мисле), САД се не труде да се даље претварају.“1

Џон Гедис је употребио појам „геополитичког кода“ да би описао 
организован скуп политичко-географских претпоставки које леже 
у основи креирања спољне политике, те је тврдио да је у послератном 
раздобљу било пет геополитичких кодова.2 Геополитички кодови 
процењују места и просторне изразе геополитичких напора како би 
преобразили „глобални простор у учвршћене перспективне сцене“, 
а као „дводимензионални попис простора (они) треба да открију неке 
спољашње истине о односу географије према политици“.3 П. Џ. Тејлор 
дефинише геополитички кôд као „скуп стратешких претпоставки које 
влада чини о другим државама при стварању своје спољне политике“.4 За 
Тејлора ће географски кôд „морати да укључи неку дефиницију државних 
интереса, идентификацију спољашњих претњи тим интересима, 

1 Barry Scott Zellen, Deputy Editor, Strategic Insights, in the Interview with S. Vaknin, ‘The 
Balkans in 2003 and 2008’, http://samvak.tripod.com/brief-balkan01.html.

2 J. L. Gaddis, Strategies of Containment, Oxford: Oxford University Press, 1982.
3 Навод је из: T. Luke and G. Ō. Tuathail, ‘Global flowmations, local fundamentalisms, and 

fast geopolitics: ‘America’ in an accelerating world order’, in: A. Herod, G. Ō. Tuathail and S. 
Roberts (eds.), An Unruly World?: Globalization, Governance and Geography, London: Rou-
tledge, стр. 72.

4 Појам „геополитичког поретка“ разрађује се у: P. J. Taylor, ‘Geopolitical world orders’, in: 
P. J. Taylor (ed.), The Political Geography of the Twentieth Century (London: Belhaven Press, 
1993), стр. 33–61; P. Taylor and C. R. Flint, Political Geography: World System, Nation-Sta-
te and locality, New York: Prentice Hall, 2000, стр. 91. Видети такође Geraróid Ō. Tuathail 
and Simon Dalby (eds.), Rethinking Geopolitics, London/New York: Routledge, 1998; Asteris 
Huliaras and Charalambos Tsardanidis, ‘Geopolitical Codes of the Post-communist Era’, Ge-
opolitics, Volume 11, Issue 3, September 2006, стр. 465–483; Charles A. Kupchan, The End 
of the American Era: U.S. foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first Century (New 
York: Alfred A. Knopf, 2002); Philip H. Gordon and Jeremy Shapiro, Allies at War: America, 
Europe, and the Crisis over Iraq (New York: McGraw-Hill, 2004).
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планирани одговор на такве претње и оправдање тог одговора“. 
Геополитички кодови делују на три равни: глобалној, регионалној и 
локалној.5 Довољно је присетити се да су од краја Хладног рада понуђене 
разне геополитичке парадигме, или модели за уређивање међународних 
односа, од којих свака извире из погледа на свет који је под жестоким 
утицајем домаћих политичких идеологија.6

Балкан7 је дуже од једног века био геополитички циљ стратегâ са 
Запада и Истока од почетака политичке географије и геополитике као 
формалних дисциплина. Он је вековима био предмет међународног 
политичког надметања, а у том региону су многе од великих европских и 
евроазијских сила имале дугорочне интересе. Понављане кризе и ратови 
на Балкану током последњих столећа јасно су били манифестације 
борби међу европским силама за хегемонију над вратницама оријента. 
Од почетка су ратови на простору бивше Југославије изазивали битну 
напетост у међународним односима Исток–Запад и били су обликовани 
интервенцијом великих сила – или као подршка локалним савезницима, 
у име разрешења сукоба или с обзиром на дугорочне користи које се 
дају извести из геополитичког прегруписања у ономе што се сматрало 
зоном хроничне нестабилности. Унутрашњи раздор на Балкану, а не 
само у бившој Југославији, био је историјских размера, што је допринело 
да се произведу нови геополитички кодови у настајућем светском 
геополитичком поретку. Како традиционално сврставање европских 
сила, заједно са све већом важношћу геополитике енергије, тако и сукоби 
везани за контролу ресурсâ, утицали су на динамику балканских сукоба.8 

5 P. Taylor and C. R. Flint, Political Geography, стр. 91.
6 Један од најпознатијих геополитичких кодова јесте „обуздавање, политика 

прорачунате и постепене принуде“, као обједињавајуће спољнополитичко начело које 
је превазишло своје историјске прилике (америчка велика стратегија током Хладног 
рата) и постало парадигма сама по себи. Околности америчке хладноратовске велике 
стратегије и опажена потреба да се одупре комунистичкој експанзији значиле су 
да оне следе политике обуздавања, поделе и, тамо где се оцењивало као неопходно, 
директне интервенције у Кореји и Вијетнаму.

7 За сврхе овог чланка Балкан обухвата оне земље које су чиниле Социјалистичку 
Федеративну Републику Југославију пре 1991. године (Хрватска, Босна и Херцеговина, 
Македонија, Србија – што укључује Косово и Црну Гору). Није укључена Словенија, 
која се успешно повукла са Балкана – ако је икад и била део тог региона – улазећи 
у Европску унију и успешно преосмишљавајући себе као „алпску“. Геополитичку 
ситуацију Балкана дотиче чињеница да је он између Европе и Азије, и да има 
планински терен и природне границе које прилично отежавају установљавање 
централизоване државе. Амбивалентност тог региона може се уочити пошто је био 
тампон-зона између великих сила, а истовремено и руб.

8 Џон Пилџер је међу оним ауторима који тврде да је за кампању НАТО-а у бившој 
Југославији било ширих стратешких мотива Запада, наиме, да су енергетски ресурси 
каспијског басена можда чинилац који стоји иза балканске стратегије НАТО-а. Према 
Пилџеру, стварно питање је била нафта. НАТО-ов прокламовани мотив хуманитарне 
интервенције прикривао је истински мотив, „нестрпљење империјалних богова 
да доврше свој најхитнији послехладноратовски пројект: успостављање нафтног 
протектората читавим путем од Персијског залива до Каспијског мора“. John Pilger, 
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С обзиром на важност природних ресурса у економији или економском 
потенцијалу већине балканских земаља, питање превођења експлоатације 
ресурсâ у политичку стабилност и економски развој остаће средишње у 
годинама које долазе, често за целокупан регион Балкана.

Балкански регион се традиционално третирао сходно геополитичким 
кодовима великих сила од касног деветнаестог века до 1945. године, 
а неки би рекли да то истрајава до данас. Геополитички обрасци 
класификовања регионâ или култура према неким есенцијализованим и 
статичким мерилима и кодовима владали су западњачком перцепцијом 
и политикама преко једног века. Ови кодови су следећи: Балкан као 
неоспорни део Европе; Балкан као „зона судара“ или „уздрмани појас“, 
а регион је блиско повезан са геополитичким прераспоређивањима 
овог века; идеја Источне Европе и/или Балкана као тампон-зоне за 
раздвајање немачког и руског царства, mutatis mutandis Запада и Истока; 
и стереотипна представа о Балкану као о „племенском, назадном, 
примитивном, варварском“,9 који и данас важи као „црна рупа“ Европе, 
регион без утврђене владавине права и с великим проблемима с 
организованим криминалом, корупцијом, илегалним миграцијама и 
трговином људским бићима.10

С овим запажањима као залеђем, размотримо оживљавање гео-
политичког расуђивања (чији изазов лежи у налажењу исправне 
перспективе), инхерентног за међународну хуманитарну помоћ током и 
после балканских сукоба. Нарочито у својим политичким и стратешким 
везама, геополитички контекст (што ће рећи, политичко значење 
просторне повезаности) игра главну улогу у послехладноратовском 
преобликовању балканских граница. Али, још и пре краја Хладног 
рата, предстојале су извесне дубинске промене у међународном систему 
које су преображавале просторност и временитост светске политике. 
Версајски мир (1919) створио је мноштво нових држава из калеидоскопа 
непријатељских религија, језика и давних супарништава (при чему 
је једна од њих Југославија), с новим границама које су поставиле 
позорницу за толико много савремених проблема. Балкан, Средњи исток 
и неки делови Африке најупадљивији су примери мировног уговора који 
је уследио Великом рату из 1914–1918. Тај уговор је поставио нови систем 
глобалне владавине, те драматично преобразио модерни свет.

„Tony Blair is deceiving us: he is not telling the nation about the real dangers of this war“, 
New Statesman, 2 April 1999.

9 Maria Todorova, “The Balkans: From Discovery to Invention”, Slavic Review 53 (Summer 
1994), стр. 453.

10 John O’Loughlin, ‘Ordering the “Crush Zone”: Geopolitical Games in Post-Cold War Ea-
stern Europe’, Institute of Behavioural Science, University of Colorado, Boulder, http://www.
colorado.edu/UCB/Research/IBS/PEC/johno/pub/Beersheva.doc.
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лкану, југословенски сукоб је пред новонастајући европски 
одбрамбени систем и безбедносне политике поставио посебно захтевну 
проверу. Довољно је подсетити на стратешке последице преуређивања 
граница Југославије, те како су тадашње захтеве за самоопредељењем 
разнолико тумачили европски лидери. Осећали су нелагодност, у најмању 
руку, у погледу последица етничких спорова на периферији њихових 
сопствених територија. Неки од њих су више волели да имају посла пре 
с једном државом него с мноштвом мањих држава с вишенационалним 
саставом, док су други, попут Русије, потврђивали своје „повлашћене 
односе“ са Балканом, као и своју мисију да зауставе настајање „велике 
Албаније“.

Ове преокупације су подсећале на две теме, које се непрестано пона-
вљају у европској геополитици, премда у различитим облицима: прво, 
политичку фрагментацију Европе, а друго, историјску поделу између 
Истока и Запада. У последњој деценији обе теме су биле заступљене у 
току ојачавања спољних граница ЕУ, истовремено праћене појачавањем 
процесâ њене унутрашње интеграције. На крају крајева, спољашњи 
обухват ЕУ последњих година је огромно порастао, не само у смислу 
територије, него и у погледу норми, стандардâ и вредности. Неки су 
отишли толико далеко да примећују како, док се ЕУ проширује на исток, 
она почиње да влада геополитиком Евроазије, постепено замењујући 
Америку као арбитра стратешког централног простора на планети.11

Међународна хуманитарна помоћ на Балкану

Овај промењиви геополитички контекст који се тиче Балкана показао 
се као изазован за међународни хуманитарни подухват. „Међународна 
заједница“ је обезбедила помоћ за девет земаља на Балкану: Румунију, 
Бугарску, Молдавију, Албанију и земље бивше Југославије: Словенију, 
Хрватску, Босну и Херцеговину, Македонију, Црну Гору и Србију, 
укључујући Косово. У Албанији и Македонији донаторске владе су 
великодушно допринеле операцијама спасавања.12 Више од педесет 

11 Многи аналитичари су искористили прилику проширења ЕУ из 2004. године да 
размишљају о Европи као о светској сили у успону (попут: Kupchan, Charles, 2002, The 
End of the American Era: U.S. foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first Century, 
New York: Knopf; Rifkin, Jeremy, 2004, The European Dream, New York: Penguin Press; 
Reid, T. R., 2004, The United States of Europe: The New Superpower and the End of American 
Supremacy, New York: Penguin Press; Kagan, Robert, 2002, Of Paradise and Power: America 
and Europe in the New World Order, New York: Knopf).

12 Заправо, цифре о иностраној помоћи треба читати с критичком пажњом. 
Административни издаци и велик део техничке помоћи који се појављују у донаторским 
статистикама у стварности се троше у донаторској земљи. Административни 
трошкови су посебно високи у случају канадске помоћи: они износе око 11% савезног 
буџета за помоћ, у поређењу с просеком од 6% за друге земље ОЕЦД-а. Штавише, 
чињеница да је значајан удео помоћи везан за зајмове од земље донатора значи да је 
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интервенција међународних организација и појединачних земаља 
одвијало се у бившој Југославији током дуже од деценије њеног распада 
почев од раних 1990-их година.13 У исто време је истрајавала пракса 
двоструких стандарда у међународним интервенцијама, као што 
посведочава голем диспаритет између свота спонзорисања и ресурсâ које 
су пружале поједине владе. Није изненађујуће што су европске границе 
биле угрожене приливом илегалних имиграната, избеглица, тражилаца 
азила, који су куцали на метафорична врата ЕУ, а, ради уравнотежавања, 
ово је сматрано озбиљнијом претњом и опасношћу за њихова друштва 
него сама људска безбедност ових појединаца – универзално право 
заштите на основу нечије људскости.

Еволуција Балканског програма одсликавала је политичка занимања 
међународне заједнице и њен циљ умањивања претње миру коју је 
створило политичко и етничко комешање у региону. Она је такође 
одржавала промену која се збила 1990-их година у међународном 
размишљању о природи суверенитета. Традиционално гледиште о 
светости суверенитета уступило је место новом тумачењу, заснованом 
на таквим појмовима као што су оружана хуманитарна интервенција и 
одговорност за заштиту становништва. Ова нова перспектива такође 
је утицала на програмирање међународне хуманитарне помоћи, док 
се програмирање Балкана кретало у правцима који су одсликавали 
нове спољнополитичке интересе за људску безбедност, људска права и 
добру власт. Од 1991. године тешке локалне прилике више не спречавају 
међународну помоћ. Ишчезле су препреке услед биполаризације, а нов 
операциони модел, који окупља приватне, полуприватне (МКЦК) и 
јавне делатнике (државе и међународне организације), развија се под 
перспективом помоћи која укључује многоструке аспекте и у име врховне 
вредности: мира. 

Огроман публицитет који операцији спасавања на Балкану дају 
међународна средства јавног информисања значио је да су политичка 
разматрања наметала начин на који је помоћ била пружана. Владе 
су нудиле велике износе спонзорства за операције спасавања, али су 
биле кадре да се усагласе око мало чега другог. Вишенационалне војне 
снаге такође су обавиле велику миротворну улогу у овим унутрашњим 

њена стварна вредност много нижа него што сугеришу статистике. Cf. Asteris Hulia-
ras, „Economic Diplomacy and the Politics of Tied Aid“, Agora without frontiers, Vol. 6 (3), 
2001, стр. 263–274.

13 Видети: Denisa Kostovicova, ‘Study Group on Europe’s Security Capabilities: The Balkans 
Background Paper’, Brussels meeting, 17–18 March 2004, Appendix. Костовицова истиче 
да су, због тога што су ЕУ и безбедносне иницијативе везане за ЕУ на Западном 
Балкану биле усредсређене на реформу државе и њених институција, оне оставиле 
безбедносне процепе на разним нивоима, посебно оне на поддржавној равни. Као 
исход, пренебрегнуте су многе димензије људске безбедности.
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ратовима. У одговору на такве кризе медији су уложили нову меру 
утицаја у облику веће приступачности и видљивости.

Хуманитарне агенције се обично суочавају с једним бројем 
супарничких глобалних приоритета, те морају да врше тешке изборе 
у смислу обавезивања на време и ресурсе.14 Када је одлучено да се 
изведе вежба планирања за ванредне ситуације за Балкан, поставило се 
питање: зашто Балкан, а не Рог Африке, Индонезија или Сијера Леоне? 
У једном идеалном свету постојала би средства за обухватно планирање 
приправности како бисмо се истовремено суочили с ма којим бројем 
сценарија за ванредне ситуације.15 Али, то није тако, а Балкан је очигледно 
имао повлашћен статус. 

ЕУ је, поред тога што је један од главних донатора хуманитарне помоћи 
у целом свету, широко призната као међународни актер с највећим 
утицајем у промовисању етничког помирења, подстичући демократију 
и подржавајући економско оживљавање Балкана. Мисија Хуманитарне 
канцеларије Европске заједнице (ЕCHO – European Community Humani-
tarian Office) јесте да пружи потпору тамо где није на располагању 
никаква друга помоћ, у сукобима, природним катастрофама и другим 
кључним кризним догађајима.16 Иако мандат ECHO-а јасно потврђује 
своју неутралност, поступно ширење његовог деловања уплиће у њега 
више политичка и осетљива питања, а кроз читаво његово трајање 
он је оптуживан за превелику политизованост и интервенционизам, 
делимично зато што нема јасне границе између хуманитарне и развојне 
помоћи. Изгледа да је немогуће потпуно раздвојити хуманитарну 
помоћ ECHO-а од европског политичког програма.17 Пошто су се многи 

14 Један број анкета о наученим лекцијама идентификовао је осетљивост локалних 
власти на припреме за ванредне ситуације као главно средство спречавања приступа, 
дељења информација и операционих припрема. Један број агенција је одбијао 
да разгласи садржаје својих планова за ванредне ситуације, или чак и да призна 
постојање процеса планирања припрема са другим агенцијама, при чему је на делу 
била забринутост што су, у многим случајевима, локалне власти осетљиве на било 
какво помињање домаћих и регионалних политичких нестабилности које се налазе у 
корену многих од проблема које погађају агенције за помоћ.

15 Тако су се три четвртине од три рате CERF-а за Хаити 2006. године усредсредиле 
на пројекте инфраструктуре и рехабилитације у небезбедним областима Порт-о-
Пренса које је мисија УН MINUSTAH покушавала да контролише. Иако је Хаити био 
категоризован као слабо спонзорисана ванредна ситуација, ово су били структурални, 
дугорочни и веома видљиви пројекти, који су изгледали као да више испуњавају циљ 
безбедности него хуманитарни циљ.

16  Са буџетом од око 700 милиона евра годишње ECHO је после свог стварања 1992. 
спонзорисао хуманитарну помоћ у више од 85 земаља широм света. Међутим, 
премда се за хуманитарну помоћ претпоставља да је неутрална и да пружа потпору 
најрањивијима, танка је линија између хуманитарне и политизоване помоћи.

17  Амстердамски споразум из 1997. године најзад је укључио такозване Петербуршке 
задатке у Мировни оквир ЕУ, стимулишући хуманитарне, али и цивилне мисије 
одржавања мира. Међутим, могло би постојати преклапање између хуманитарне 
помоћи еCHO-а и „Цивилног механизма за брзу реакцију“ (RRM – Rapid Reaction 
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хуманитарни радници и припадници академске заједнице сусрели са 
растућом стрепњом у погледу напетости између онога што се описује као 
„чисти“ хуманитаризам и све већих притисака на хуманитарну помоћ да 
постане политички ангажована усвајајући развојне приступе и настојећи 
да активно разрешава сукобе који производе невоље, ECHO је покушао, 
с мешовитим резултатима, да своје мисије ограничи на чисту помоћ у 
ванредним ситуацијама како би се држала по страни од политичких 
заглибљивања и пристрасне сарадње.

Постоји мноштво сведочанстава како је Западна Европа18 била 
неспособна да одговори на главни безбедносни изазов у свом сопственом 
суседству без помоћи војног и дипломатског ангажовања САД. Извесни 
услови су националним спољним политикама дозволили да преузму 
првенство над слеђењем кохерентних политика ЕУ, а ови услови се 
у догледној будућности вероватно неће значајно променити. Већина 
западноевропских земаља настојала је да испослује разне мировне 
споразуме, трагајући за краткорочним решењем. Већина њих која се 
ангажовала на Балкану током готово две деценије ратова, послератне 
реконструкције и, коначно, транзиционе фазе такође је имала различите 
геополитичке кодове. Већина њих је своју политику помоћи напокон 
схватила у регионалним појмовима, пре него на основу глобалног 
„геополитичког кода“, те се стога определила за балкански „кôд“. Па 
ипак, неке од њих (посебно Канада)19 напросто су се усредсредиле на две 
балканске конфликтне зоне (Босна и Херцеговина, и Косово) и мање или 
више занемариле су остали део Балкана.

Изгледа да званична развојна помоћ Балкану у раздобљу 1990–2005. 
одсликава два различита и противречна регионална „геополитичка 
кода“. Неке донаторске земље (попут Сједињених Држава и Грчке) 
сматрали су Балкан хомогенизованим „простором помоћи“, уједињеном 
територијом од посебне важности за њих, у складу с његовим 
глобалним „геополитичким кодом“. Оне нису правиле разлику између 
сиромашнијих или мање сиромашних земаља или између конфликтних 

Mechanism), који је основан 2001, а замењен „Инструментом за стабилност“ 2007. 
Намера овог инструмента CFSP-а јесте да одговори и да спречи кризу путем рада 
на људским правима, посматрања изборâ, изградње институција, подршке медијима, 
као и хуманитарних мисија.

18 Године 1993. Европска заједница је променила назив у Европска унија.
19 У том смислу је Канада јединствен случај. Без непрестаних и снажних интереса 

у региону (попут земаља ЕУ), без аспирација на глобалну моћ (налик САД) и без 
економског програма (као Јапан), уплитање Канаде на Балкану био је далеко више 
идеолошко. У неком смислу Канада није имала балкански „геополитички кôд“, него 
глобални „геополитички кôд“. Канада је понудила помоћ региону зато што је желела 
да себе представи као „меку силу“ глобално. Видети: Asteris Huliaras, ‘A Stranger in the 
Night: Canadian Assistance to Southeastern Europe (1990–2005)’, ERSA Conference pa-
pers from European Regional Science Association, http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersa-
confs/ersa06/papers/21.pdf 
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и мирољубивих зона. Другим речима, тежили су да регион виде као 
монолитан, иако је у ствари после 1990. била видљива важна разлика 
између земаља. Насупрот томе, друге земље (попут Велике Британије и 
Јапана) и регионалне организације (попут Европске уније) поделиле су 
Балкан на два „простора помоћи“ или зоне: Западни и Источни Балкан. 
Ови донатори су те две зоне описали на различите начине (прву као 
„нестабилну“, а другу као „стабилну“) и деловали сходно томе. Стога је 
„геополитички кôд“ водио разноликим приоритетима за помоћ: Западни 
Балкан је примао углавном хуманитарну помоћ и помоћ за краткорочну 
реконструкцију, а Источни Балкан је примио више „развојне“ помоћи. 
Зато су међународни донатори имали различите мотивације за помоћ, 
које су утицале на одлуке о политици помоћи: неки су се определили за 
регионални геополитички кôд, док су други давали предност одређеним 
земљама у региону. 

Надаље, војно уплитање на Балкану такође је јасно одсликавало 
„геополитички кôд“ једне земље, било као „меку“ или као „тврду“ моћ у 
међународној арени. Другим речима, док мека моћ претпоставља стратегију 
у смислу процеса социјализације у којем су за привлачност и утицај једне 
земље битна њена веровања, норме, вредности и визија светског поретка, 
дотле тврда моћ упућује на величину војне моћи коју једна земља поседује 
и коју користи за утицај на светску политику. Неки од њих су се и даље 
борили да дефинишу исправну мешавину тврде и меке моћи како би 
допринели европској безбедности, уплетени у процес постизања глобалне 
равнотеже моћи с крајњим циљем глобалне стабилности.

Цена почетне неактивности САД и ЕУ на западном Балкану обилно је 
илустрована током 1990-их година, пошто нису искоришћене могућности 
за превентивну акцију, а бивша Југославија је пала у окрутни и пустошећи 
етнички сукоб, прво у Хрватској и Босни, а касније на Косову. Заправо, 
током различитих ступњева балканског сукоба политички интереси 
великих сила и донаторских држава играли су битну улогу у дефинисању 
обима и карактера међународног ангажовања у хуманитарним кризама 
на Балкану. Опажени политички интерес заснивао се на процени коју су 
лидери правили о трошковима и добити, као и ризика, како у домаћој, 
тако и у међународној арени. После почетне фазе из раних 1990-их 
оштрих трансатлантских неслагања у погледу балканске политике, 
балкански сукоб је навео САД и њихове најважније европске савезнике 
на отворену приврженост наметању мира, управљању конфликтима, као 
и стварању мира у региону, САД и ЕУ су се такође определиле за сложну, 
заједничку стратегију за регион.

Балкански сукоб из 1990-их, као студија случаја о пропасти једне државе 
и ратовању средњег интензитета, управљању међународним сукобима 
и интервенцији, као и војном ангажовању САД, пружа одличан оквир 



44
Драгана Дулић

за постављање основних питања о динамици међународне безбедности 
у освит новог миленија. Тешке поуке научене из сукоба на Балкану 
омогућили су ЕУ да у регион уведе његове важне институционалне 
капацитете, нарочито у смислу финансијских и економских ресурса, 
помоћи у развоју правних система, заштите животне средине и других 
инструмената који се означавају као „мека моћ“, а који захтевају 
дугорочан развој и планирање.20

Балкански сукоби су најзад водили компликованим мировним 
преговорима у Дејтону, који су сигурно били мањкави у многим 
аспектима; многи од озбиљнијих проблема после Дејтона били су 
инхерентни у не-војним клаузулама тог споразума, који је зауставио 
рат, али није разрешио нити разрешава његове узроке. Највећа грешка 
Дејтона и његовог наставка био је мањак великог инфраструктурног 
развојног плана за нове државе у региону као целини, плана који је могао 
понудити заједничку перспективу реконструкције, после језивих патњи 
и крвопролића на свим странама.

Промене у геополитичком окружењу Балкана не само што су имале 
битне импликације за природу безбедности и политичке институције 
унутар земље, него и за то како је ово утицало на дефиницију 
хуманитарних потреба и одговор на њих. Унутар контекста хуманитарних 
реформи, балкански „нови ратови“ су позвали на реконцептуализовање 
програмâ хуманитарне помоћи како би се укључиле снажне безбедносне 
компоненте, тако проширујући и обогаћујући традиционалну представу 
о хуманитарној помоћи. На операционалном нивоу темељне потребе нису 
биле ни ограничене на исхрану, медицинске потребе, негу и склониште, 
нити, алтернативно, на суштинске услуге које обезбеђује хуманитарна 
помоћ, као што су очување живота, физички интегритет, минимални 
ниво достојанства и минимум душевног мира за жртве, макар онолико 
колико се тиче њиховог непосредног опстанка. Нови појам хуманитарне 
помоћи обухватио је низ услуга од основних потреба преко комуналних 
служби до изградње толеранције и иницијатива за дијалог. Кључна 
питања су обухватала заштиту (избеглице, азил, идентификација, 
приходи и трасирање активности) и брзе ефекте, заправо пре свега мале 
пројекте локалне заједнице. Међутим, многе традиционалне хуманитарне 
агенције оспоравале су легитимитет хуманитарних претензија и пракси 
НАТО-а у косовској кризи из 1999. као један од многих примера у којима 
су хуманитарни и војни безбедносни интереси били испреплитани, и 
сматрали да је ово штетно за правилно деловање хуманитарне праксе.

20 Број особа којима су потребна трајна решења (избеглице и интерно расељена лица) 
у бившој Југославији, који је достигао врхунац од преко два милиона током кризе 
у Босни 1992–95. године и кризе на Косову 1999. године, опао је на мање од једног 
милиона крајем 2003. и на приближно 560.000 средином 2006.
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Особена црта хуманитарне помоћи током рата у сукобу на Балкану и 
његовог послератног опоравка јесу сукобљени и сукобљавајући геополитички 
интереси, одражени у све већој диференцијацији одговора између земаља. 
Ово се испољава путем неједнаке расподеле хуманитарних ресурса помоћи, 
као и различитих аранжмана за координацију и извршавање хуманитарне 
акције. Док особе из УН настоје да и даље остану језгро хуманитарне 
координације у већини ванредних ситуација, вероватно је да ће у стратешки 
значајнијим кризама превагу однети више билатералан одговор.21 Ово има 
импликације за непристрасност хуманитарног система као целине, као и за 
способност УН да одржи своју глобалну улогу. 

Ова диференцијација одговора такође је очигледна у неједнакој 
расподели хуманитарне помоћи. Међутим, и даље је ове разлике тешко 
квантификовати, управо због слабих података у погледу нивоâ потреба 
и токова ресурсâ. Неопходно је инвестирати у побољшање мерења ових 
основних показатеља, као и створити консензус о томе шта сачињава 
хуманитарну помоћ, а нарочито шта чини хуманитарну потребу. 
Отуда изгледа да се и даље види борба око доследног одређења сврхе 
хуманитарног деловања, начела сходно којима се оно врши, као и начина 
на који се односи према другим војним, политичким и каритативним 
одговорима на кризе узроковане сукобима.22

Хуманитарна помоћ је опет избила у први план 1999. године, када 
је ситуација на Косову ескалирала до кризних размера, а међународна 
заједница је одговорила милитаризацијом хуманитарне акције,23 с 
извесним злокобним наговештајима за будућност, посебно у смислу 
политизације хуманитарног приступа и активности.24 Осим тога, 
степен политизације хуманитарне акције био је исход одговора који је 
предводио НАТО, као и његових политичких/војних циљева у региону.25 

21 Посебно је од догађајâ на Косову 1999. године, где је било жестоког донаторског 
уплитања у испоручивање хуманитарне помоћи, унутар хуманитарне заједнице 
постојало занимање у погледу такозване „билатерализације“ одговора.

22 International Humanitarian Action: A Review of Policy Trends, Briefing Paper, April 2002. 
Доступно на: http://www.odi.org.uk/resources/download/1952.pdf. ЕУ такође треба да 
узме у обзир да неке хуманитарне катаклизме, као што је балканска криза, имају 
јасан почетак, средину и крај. Ово се одсликава у врхунцима и минимумима раста 
свеукупне хуманитарне помоћи од 1990. године. http://www.globalhumanitarianassi-
stance.org/pdfdownloads/GHA% 202007.pdf.

23 Тај термин, који користе Томас Г. Вајс и други, упућује на „примену смртоносне силе 
без пристанка суверене државе да би се подржале људске вредности“. Видети: Thomas 
G. Weiss and Cindy Collins, Humanitarian Challenges and Intervention: World Politics and Di-
lemmas (Boulder, CO: Westview Press, 1996); Larry Minear, Ted van Baarda, and Marc Som-
mers, ‘NATO and Humanitarian Action in the Kosovo Crisis’, Occasional Paper 36 (Providen-
ce, RI: Watson Institute, 2000). http://www.unhcr.org/research/RESEARCH/3d57aba71.pdf.

24 Larry Minear, Ted van Baarda, and Marc Sommers, op. cit., p. VIII.
25 Најранији ангажман НАТО-а у региону сеже од министарског састанка у Ослу 

1992. године, на раним ступњевима рата у Босни. На самиту су министри спољних 
послова земаља НАТО-а изразили своју спремност да подрже, на основи од случаја 
до случаја, поједине задатке одржавања мира под одговорношћу Конференције о 
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Неку су подозриви у погледу политичких мотива НАТО-а при усвајању 
хуманитарне улоге и виде је као циничан напор да се остане релевантан 
у послехладноратовској ери. Они би такође упитали да ли је НАТО, 
са својим нагласком на обуци за рат високог интензитета и историји 
политике моћи, способан за делотворну и легитимну хуманитарну 
помоћ и одржавање мира. Посебно, земље НАТО-а и даље одбијају 
да признају неугодне последице рата на цивиле у Србији. Ово је 
хуманитарно, а не политичко питање. Војна акција НАТО-а у кризи на 
Косову ипак је покренула један број питања изван делокруга ове студије; 
довољно је рећи да је интервенција на Косову скинула смоквин лист с 
ранијег уплитања НАТО-а, ма колико полаганог и млитавог, у Босни. 
Подударајући се с педесетогодишњицом самог НАТО-а, она је понудила 
назнаке за будућу улогу алијансе у безбедносној и хуманитарној сфери, 
како код куће тако и „изван зоне“. У месецима после НАТО-ове кампање 
бомбардовања друге велике кризе су истакле и генеричке и специјалне 
аспекте косовског искуства. Косово, на којем су војни напади били 
покренути наводно у хуманитарне сврхе без одобрења УН и, први пут, 
установљен протекторат с копненим снагама унутар суверене државе, 
може бити прва од послехладноратовских западних интервенција које 
повећавају број лажних држава у светском систему.26

На читавом Балкану се око 2,5 милиона људи вратило кући у 
последњих неколико година. Повраци су се низали од спонтане масовне 
репатријације стотина хиљада етничких Албанаца на Косово унутар 
неколико недеља под будним оком НАТО-ових тенкова, до бројних 
појединачних одлука, људи одлучних да поново започну своје животе 
чак и међу суседима које можда и даље сумњиче за ратна зверства. У 
Босни се, после потписивања Дејтонских споразума, вратио више од 
један милион цивила, готово половина њих у области где су сада етничке 
мањине – најтежи и најосетљивији део читавог пројекта репатријације. 
Пет милијарди долара помоћи улило се у земљу у првим годинама мира.27

Различите европске земље виделе су сукоб на Балкану – и геополитичка 

европској безбедности и сарадњи (КЕБС, претходница ОЕБС-а), прилажући средства 
и стручне услуге. Током наредних неколико година еволутивна ситуација на Балкану 
изискивала је да Алијанса прошири своје политичке и војне активности. Неспорно, 
повезаност НАТО-а са Западним Балканом еволуирала је током минуле деценије, а 
данас се може видети као да окупља различите стране, пошто све појединачне земље 
у региону у нижем или вишем степену стреме приближавању евро-атлантском клубу, 
те настоје да се удаље од турбуленција прошлости.

26 Према карактеризацији коју дају Колосов и О’Лафлин, лажна држава је политичко-
војни ентитет који је постигао незнатно међународно признање, уплетен је у 
локалне сукобе и чији нерешен статус омогућава даље сукобе. Видети: Kolossov, V. & 
O’Loughlin, J. (1999). ‘Pseudo-states as harbingers of a new geopolitics: The example of the 
Trans-Dniester Moldovan Republic (TMR)’, Geopolitics, 3, 151–176.

27 Balkan Images 2005: After the War Was Over. Refugees. Volume 3, No. 140, 2005. http://www.
unhcr.org/publ/PUBL/433bdf1f2.pdf
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питања – сасвим различито, тако да је преклапање са спољном 
политиком често отежавало да се они раздвоје.28 Стога изгледа да ЕУ нема 
никакву заједничку стратегију у односу на Балкан. Штавише, у бившој 
Југославији није било сустицања интересâ међу завађеним странама. 
Искуство уплитања САД на Балкану током претходне деценије доказује 
како неуспех да се суоче са сукобима у зачетку у раној фази њиховог 
развоја води већој патњи цивилног становништва и увећању трошка 
каснијег деловања САД. Током више од три године није била примењена 
никаква делотворна међународна интервенција, услед кратковидог 
мишљења, неспособности да се артикулише обухватно разумевање 
историје региона, бављењем на ad hoc основи и политички мотивисаним, 
умногоме реактивним иницијативама, при чему је међународна акција 
умногоме остала ограничена на хуманитарну помоћ.29

Што се тиче хуманитарне помоћи УН, анализа учинка УН у 
разрешавању југословенске кризе показује да је њихов главни недостатак 
био мањак обухватног приступа проблему. Посебно је рат у Босни 
разоткрио неспособност УН да организују делотворну, благовремену 
међународну акцију како би се предупредиле масовне људске патње и 
данак смрти.30 Савет безбедности УН није искористио свој миротворни 
капацитет до краја, пропустио је да наметне услове под којима Повеља 
УН захтева делотворно и непристрасно деловање како би се осигурао 
правовремени споразум, те се показао као немоћан да стави у погон 

28 За разлику од проширења ЕУ 2004. године, у случају Западног Балкана геополитички 
императив проширења био је слабији: за средњу Европу претежан стратешки 
императив био је да се избегне совјетска и руска превласт, док се на Западном Балкану 
опажања претње углавном усредсређују на суседе и мањине, што подваја и одвраћа 
пажњу од реформе. За ЕУ је стратешки добитак од проширења на Западни Балкан био 
прилично негативан – да заустави људе да се међусобно боре и да се избегну будући 
трошкови управљања кризом.

29 До лета 1992. године UNHCR је помогао 3,5 милиона људи у шест република 
Југославије. Међународни комитет Црвеног крста предводио је потпорне напоре, 
када је, у мају, челник његове делегације био убијен у нападу на конвој помоћи, а 
мисија МКЦК-а била повучена. Ово је оставило UNHCR да води највећу логистичку 
операцију у активној ратној зони са две хиљаде возила и три хиљаде радника на 
помоћи из 250 организација, од којих је педесет било убијено. Ни Европска унија 
ни преговарачи УН нису успели да зауставе крвопролиће, а за наредне три године 
НАТО је остајао уздржан. Одговорност за акцију је, према томе, пала на Уједињене 
нације. Савет безбедности, немоћан да се сагласи да се интервенише силом, напокон 
је послао Заштитне снаге Уједињених нација (UNPROFOR), мисију одржавања мира 
с нејасним и умногоме хуманитарним мандатом, што је аранжман сасвим неподесан 
за интервенцију у рату пуних размера. У немогућем положају, UNPROFOR је учинио 
оно што је могао да помогне жртвама, претрпео много рањених и био жестоко 
критикован.

30 У истом духу Д. Риф пише: „Превасходна улога коју су УН и UNHCR почели да 
играју у Босни била је мање резултат великог плана него противречних политика 
различитих Европљана, претежне жеље Европљана да се не уплићу, као и низа других 
невоља.“ Видети: David Rieff, A Bed for the Night: Humanitarianism in Crisis (New York: 
Simon and Schuster, 2002), стр. 133–134.
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интегрисан механизам одговора на међународну кризу заснован на 
јединственом концепту и јасном систему одговорности за бављење 
разним аспектима те кризе.

Постало је сасвим јасно да хуманитарна акција може играти 
тек ограничену улогу у заштити људских права и очувању људске 
безбедности у ситуацијама текућег сукоба. Као што су 1995. доказали 
трагични догађаји у Сребреници и Жепи, када су српске снаге прегазиле 
„безбедне зоне“ које је установио Савет безбедности УН, потребни су 
одлучнији облици деловања како би се очувала физичка безбедност 
рањивих делова становништва, нарочито када се суоче са снагама које се 
изругују међународном јавном мњењу и хуманитарном праву.31

Послератни опоравак Балкана

Проблеми послератног економског развоја Балкана и његове интеграције 
у европску економију били су питања од велике важности за мир и 
безбедност у Европи, пошто се све више признаје да је послератна 
реконструкција држава кључни елемент у постизању глобалне стабил-
ности, безбедности и искорењивања сиромаштва у 21. веку. Ово је један 
од битних разлога за ЕУ да оствари велик утицај на развој, тим пре што 
је она постала највећи светски донатор званичне развојне помоћи. Па 
ипак, послератни опоравак је, у начелу, дуг и болан процес; насупрот 
томе, напон пажње међународне заједнице ноторно је кратак. 

Балкан се до 2009. године, уопште узев, померио од постконфликтне 
ситуације, у којој је императив био краткорочно програмирање за 
ванредне ситуације, до транзиционе ситуације, у којој је било могуће 
започети програмирање развојне природе. Помоћ је, према томе, 
прешла у транзициону фазу, обележену програмирањем усмереним на 
пројекте намењене да произведу развојне резултате који су одрживи 
током дужег времена, укључујући унапређивање међуетничког дијалога, 
развој демократије и власти, институционално оснаживање у региону, 
као и сарадњу. Међутим, приступ међународне заједнице никад 
није еволуирао од вишедимензионалног облика одржавања мира до 
једног обухватног система постконфликтне реконструкције. Нагласак 
је наставио да буде пре на политици безбедности него на развоју. 
Број проблема који морају да се реше остао је значајан. Приступање 
њима путем увођења људске безбедности могло би бити побољшање, 
посебно у три области: животна средина, мањине и цивилно друштво. 
У овом погледу Балкан служи као занимљива студија случаја за оно што 

31 The State of the World Refugees: A Humanitarian Agenda, ‘Safeguarding human security’, 
доступно на: http://www.unhcr.org/publ/PUBL/3eb789912.pdf
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се догађа пошто је прошла фаза ванредног сукоба, посебно, зато што 
се Балкан суочава с проблемима реконструкције у споју с одложеном 
трансформацијом. Током последње деценије постало је очевидно да је 
изазов послератне реконструкције Балкана у суштини развојни изазов, 
али такав који се збива унутар посебног окружења и усред специфичних 
околности ратом поцепаног друштва. Ово укључује уобичајене економске 
изазове раста, инклузивности, стабилности и одрживости, као и 
политичке развојне изазове везане за васпостављање покиданих односâ 
између људи, те између људи и локалних/националних институција.

Међународна заједница (нарочито ЕУ, САД32 и Канада) играла је 
значајну улогу у обезбеђивању хуманитарне помоћи33 и промовисању 
помирења у региону, будући озбиљно заокупљена ескалацијом конфликта 
на Балкану, његовим хуманитарним последицама, као и ризиком његовог 
ширења на друге земље. Посебно, из узастопних сукоба у региону током 
деведесетих година проистекли су мањак делотворног спровођења 
закона и окружење које доприноси ванредном стању и консолидацији 
мрежа кријумчарења оружја, дроге, људи, органâ и потрошачких добара 
преко читавог Балкана.

Процес транснационалне сарадње у балканским земљама, као и 
помагање овим земљама, важни су за њихов политички, економски 
и друштвени развој, али и корисни за обухватну стратегију ЕУ у 
спречавању сукобâ, те најзад за дугорочну стабилност евро-атлантског 
геополитичког система.34 Проблеми региона већ имају битан утицај 
на земље ЕУ у таквим областима као што су кријумчарење дроге 
и људи. Нормализација после година сукоба у региону, на жалост, 
водила је порасту незаконитог промета, посебно људи, као што се 
раније регистровало у земљама кандидатима. Балкански регион је 
постао транзитно подручје за илегалну миграцију усмерену према ЕУ. 
Учинак би могао бити много гори ако регион западне у хаос и сукоб.  
У протекле две деценије огромне међународне енергије и ресурси били 

32 Иако се водила, а и даље се одвија, дебата о уплитању САД на Балкану у смислу 
њихових стратешких, геополитичких или виталних интереса, хуманитарна помоћ 
(храна, хигијенски уређаји, склониште, здравствена нега и психолошка подршка) 
видела се као знатно мање спорна и убрзо је пружена.

33 Услед разлика у намени и делокругу, немогуће је тачно одредити који постотак 
свеукупног хуманитарног спонзорисања потиче из Европе, а који постотак из 
Сједињених Држава. На пример, током протекле деценије ECHO је у региону 
потрошио преко 2 милијарде долара, али ово не укључује супстанцијалну билатералну 
помоћ од стране држава чланица. Међутим, јасно је да Европљани сада сносе знатно 
већи удео регионалних трошкова за реконструкцију.

34 Stability Pact for South-Eastern Europe, ‘About the Stability Pact’, доступно на: http://www.
stabilitypact.org/stabilitypactcgi/catalog/cat_descr.cgi?prod_id=1806. (Сви веб-сајтови 
пописани као референце проверени су као доступни 28. априла 2009.)
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су посвећени послератној реконструкцији Балкана.35 Међународна 
послератна помоћ на Балкану усредсређивала се на: (1) осигуравање 
подстицајног окружења, кроз изградњу мира и унапређење владавине 
закона, (2) економску сарадњу између балканских земаља, (3) 
обезбеђивање социјалних установа, нарочито оних везаних за здравље 
и образовање, и (4) настављену хуманитарну помоћ да би се подржао 
повратак избеглица. (5) Еколошка питања су се поново појавила у 
две главне области: (а) реконструкцији и чишћењу не само еколошке 
штете проузроковане ратом него и неефикасном социјалистичком 
индустријском основом; (б) демократизацији, изградњи државе и 
регионалној стабилизацији.

Европа је потрошила троструко више него Сједињене Државе на 
економску реконструкцију и хуманитарну помоћ на Балкану. Под њеним 
програмом помоћи за регион Заједничка помоћ за реконструкцију, 
развој и стабилизацију (CARDS – Community Assistance for Reconstruction, 
Development, and Stabilization) ЕУ је 2000–2006. године доделила 4,65 
милијарди евра (5,6 милијарди долара).36 Помоћ ЕУ у реконструкцији 
земаља након сукоба на Балкану била је широког спектра: непосредна – 
пружање хуманитарне помоћи, економске потпоре и приступа тржишту. 
Она је била и дугорочна – обликујући тон домаћих политика нуђењем 
изгледа за чланство у ЕУ и промовисањем људске безбедности. ЕУ 
се такође представља другим не-војним способностима, као што су 
полицијске мисије, програми развојне помоћи, помоћ при изградњи 
снажнијих владиних институција и помоћ и савети који се пружају 
у правосудним и цивилним пословима. Сада је постављена сцена за 
наредну фазу развоја Балкана, у којој економска сарадња у областима 
попут трговине, енергетике, комуникацијâ и инфраструктуре тече 
паралелно с процесом „европеизације“. За сваку земљу у региону делатни 
слоган треба да буде „независност без граница“.

У исто време, све већа билатерализација помоћи, уз ослабљивање 
билатерализма, нагризла је начелни хуманитаризам.37 Билатерална 

35 Када се укључе хуманитарна помоћ и допринос из земаља чланица ЕУ, тврди се да 
свеукупна свота дата Балкану, у раздобљу 1991–95. године, износи 17 милијарди евра. 
Нејасно је, међутим, колико су од овог износа биле донације, а колико позајмице.

36 Процес стабилизације и придруживања јесте оквир у којем нова уговорна веза 
(Споразуми о стабилизацији и придруживању) и програм помоћи (CARDS) 
помажу свакој земљи да напредује, својим сопственим темпом, према чланству у ЕУ. 
Финансијска статистика CARDS-а може се наћи на веб-страници Европске уније: 
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/cards/statisti-
cs2000-2006_en.htm.

37 Мултилатералне агенције имају особене предности у односу на билатералне. Оне 
дозвољавају канал за колективно деловање који садржи надметање или сукоб међу 
донаторима. Могу оснажити легитимност и веродостојност непопуларних програма 
(нпр. економске реформе) и повећати веродостојност информација релевантних за 
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помоћ САД игра мању улогу при подржавању макроекономских 
реформи, реструктурисању локалних индустрија и банкарском сектору, 
те поновној изградњи инфраструктуре, иако САД пружају важне савете 
у овим областима путем програмâ техничке подршке.38	Делуjући прекo 
скупа билатералних односа пре него кроз јединствено мултилатерално 
тело, као што су НАТО или УН, изгледа да је администрација САД 
превазишла уочена ограничења међународног доношења одлука. Све у 
свему, ово има огромне предности у односу на међународну инерцију. 
САД настављају да као појединачна држава бивају главни светски актер 
хуманитарне помоћи у смислу величине помоћи, те сносе велик удео 
терета хуманитарног одговора – од одговора на небезбедност хране, 
преко природних катаклизми, до политичких криза.39 Осигуравање 
стабилности Балкана такође је важан део виталног интереса САД за 
обезбеђивање целовите, слободне и мирне Европе. Током више од једне 
деценије Сједињене Државе су пружиле значајну помоћ и ангажовале 
војне трупе на Балкану ради подршке миру и стабилности, те најзад, 
подржавале политичке и економске реформе, док су своју спољну 
политику усмеравале према евро-атлантским институцијама. Чим се 
регион стабилизовао, САД су током времена постепено умањиле своју 
улогу у региону, делимично услед природног окретања од хуманитарне 
помоћи ка техничкој подршци (делујући умногоме кроз НАТО и 
обезбеђујући билатералну помоћ у одабраним подручјима, као што су 
реформа обавештајних служби и установâ унутрашње безбедности, 
реформа војске, али и потпора владавини права),40 а делимично услед 
усредсређивања на своје хитније спољнополитичке приоритете.

политику. Мултилатералне агенције такође омогућавају да се чујe глас примаоцa у 
доношењу одлука, ма колико он могао бити ограничен.

38 Билатерална помоћ САД намењена политичким и економским реформама у Источ-
ној Европи (која се сада готово искључиво усредсређује на балканске земље) опала је 
са 621 милион у фискалној 2002. години на тек мање од 296 милиона долара у фискал-
ној 2008. За фискалну 2009. годину администрација је захтевала 275,6 милиона дола-
ра за политичку и економску помоћ региону. Извор: Steven Woehrel, ‘Future of the Bal-
kans and U.S. Policy Concerns’. http://www.usembassy.it/pdf/other/RL32136.pdf.

39 САД су највећи појединачни међународни донатор економске помоћи у доларском 
износу, али су најмањи приложник међу главним владама донаторима када се 
помоћ израчунава као постотак бруто националног дохотка. Већину развојних и 
хуманитарних активности не спроводи директно особље владе САД, него ентитети 
приватног сектора. САД су приложиле 3 милијарде долара у укупну хуманитарну 
помоћ 2006. године, што их по обиму помоћи чини далеко највећим појединачним 
донатором. Заједно су земље чланице ЕУ највећи пружаоци хуманитарне помоћи, 
доприносећи 2006. године са 4,2 милијарде долара, што је представљало тек мање од 
50% од укупне своте. Видети: Global Humanitarian Assistance 2007/2008. http://www.
globalhumanitarianassistance.org/pdfdownloads/GHA%202007.pdf; Curt Tarnoff & Larry 
Nowels, ‘Foreign Aid: An Introductory Overview of U.S. Programs and Policy’, CRS Report 
for Congress. http://fpc.state.gov/documents/organization/31987.pdf.

40 Програми САД су намењени да унапређењу „добре владавине“, борби против 
корупције, оснаживању цивилног друштва и независних медија, јачању тржишних 
реформи, умањивању претњи од оружја масовног уништења, спречавању 
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За регионалне програме USAID-а главни су реформа политике, 
институционални развој и широко засновано учешће грађана. Регио-
нална помоћ USAID-а усредсређује се на прекограничну сарадњу и 
регионалну интеграцију у областима здравства, финансијског развоја, 
развоја инфраструктуре, малих и средњих предузећа, животне средине, 
енергетике, борбе против корупције и владавине права. Прекогранични 
приступи USAID-а превазилажењу критичних тешкоћа и промењивих 
околности у земљама балканског региона обухватају: (1) развијање 
програмâ ублажавања етничких сукоба да би се допринело повољнијој 
клими за реформу; (2) подстицање иницијатива у социјалном сектору да 
би се прошириле добробити од реформе; и (3) борба против корупције на 
бројним фронтовима. Постоје бројни примери регионалних активности 
које USAID примењује у овим земљама да би се постигли назначени 
циљеви.

Од нападâ 11. септембра на САД рат против тероризма био је главни 
спољнополитички приоритет Сједињених Држава и имао је утицај на 
политику САД на Балкану. Званичници САД навели су претњу тероризма 
на Балкану као важан разлог потребе за непрестаним ангажовањем 
САД у региону, као што јасно показује камп „Бондстил“ на југу Косова.41 
Међутим, статус Косова као државе под протекторатом никако не 
може унапредити стабилност региона, или, што се тога тиче, Европе. 
Стратешки и економски интереси већине држава у региону, ЕУ и САД 
могли би бити озбиљно угрожени погоршавањем безбедносне ситуације 
на Балкану, услед независности Косова и реалности номинално суверене 
државе, без икаквих супстанцијалних темеља да се задовоље критерији 
за суверенитет.

Журба донаторâ да виде препознатљиве организације које би 
деловале на терену често занемарује ове затечене институционалне 
капацитете, те уместо да се они даље граде прибегава се примени 
тзв. најбоље праксе, тј. готовим решењима за која се сматра да су 
применљивија, па чак и потребнија за опоравак земље изашле из рата. 
Но, међу интернационалним организацијама и НВО све се више увиђа 
да нема шаблонâ за послератни опоравак. Уместо тога, свака ситуација 
изискује прикладно скројен приступ који треба да буде осетљив пре 

кријумчарења људи и робе, као и промовисању владавине права и људских права 
у читавом региону. Највећи спонзори за ове функције, иначе, јесу међународне 
финансијске установе, као што су Међународни монетарни фонд, Светска банка и 
Европска банка за реконструкцију и развој.

41 После НАТО-ове кампање бомбардовања САД су потрошиле 36,6 милиона долара 
да изграде камп „Бондстил“ на југу Косова. Највећу америчку инострану војну базу 
изграђену после Вијетнама, „Бондстил“, изградила је „Brown & Root Division of Halli-
burton“, највећа светска корпорација за нафтне услуге, коју је водио Ричард-Дик Чејни 
пре него што је био именован за потпредседника у администрацији Џ. Буша Млађег.
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за домаће, локално произведене механизме превазилажења кризе 
него за споља осмишљена решења која се спроводе одозго надоле. 
Опште је место да стварни изазов представља ревитализовање еконо-
мије читавог региона, осигуравајући економску безбедност, запосленост, 
растуће приходе и мрежу социјалне сигурности, који су суштински за 
људску безбедност. Нарочито ако имамо на уму низак транзициони учинак 
Балкана: његов спор економски опоравак; високу стопу незапослености; 
ендемску корупцију; слабост државе и дисфункционалне институције; 
те песимистичну и неповерљиву јавност с обзиром на демократске 
институције у повоју. Истина, ЕУ је покренула неке иницијативе 
управљене према изградњи државе, од којих је најважнија иницијатива 
Пакта за стабилност под кишобраном ОЕБС-а.42 Њени напори су се 
низали од економске реконструкције до политичке реформе и тешње 
регионалне интеграције. Али су нам још потребни даљи регионални 
напори, а Савет безбедности би могао много допринети у разрешавању 
дугорочних питања која се односе на безбедност и стабилност на Балкану.

Балкански регион, озбиљно осакаћен ратовима из 1990-их и 
онда погуран путем болне транзиције према тржишној економији, 
жестоко је погођен глобалном економском кризом управо када су сви 
поверовали да је дошло време за обећани нови развој. У контексту 
балканског решења, регионални интереси Русије као евроазијске државе 
леже у успостављању равнотеже интересâ дуж главних стратешких 
смерница, као и у унапређивању и консолидовању њених војно-
политичких и социо-економских позиција у региону кроз билатерално 
и мултилатерално партнерство у међународним пословима. Званична 
руска спољнополитичка стратегија, коју је огласио председник Путин 
јуна 2000. године, може се сажети као стварање Русије као „независног 
центра моћи у мултиполарном свету“. Косовски сукоб је оспорио 
традиционалне руске интересе на Балкану, те указао како НАТО није 
намеравао да одржава своје дуготрајне географске границе у средњој 
Европи. Није била случајност што је, током рата на Косову, Русија 
извела поморске војне вежбе на Балтику, поново наоружала Јерменију, 
задржала нафтне токове из Азербејџана преко Чеченије, приступила 
разговорима с Кином о „хегемонизму у светским пословима“, те 
притисла Украјину да дозволи пролазак руског ваздухопловства према 
Балкану. Био је то у основи покушај да се покаже хегемонистичка 

42 Средином 1999. године Пакт за стабилност југоисточне Европе, с кључним 
актерима САД, земљама ЕУ, Русијом, ЕУ плус и Светском банком, преокренуо је 
нагласак у политикама трансформације/реконструкције од EBRD (Европске банке 
за реконструкцију и развој) на Светску банку и ЕУ, које су већ радиле заједно у 
контексту подржавања трансформације у источној Европи и Босни и Херцеговини 
(после Дејтона 1995. године) током 1990-их.
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доминантност (премда одбачена током приличног времена), домаћа као 
и међународна, без обзира на то колико се доброћудно могла вршити. 
У међувремену трауме балканског рата истрајавају у послератном 
транзиционом раздобљу за појединце у многим земљама и у ојађеним 
заједницама, суочавајући их с продуженом кризом. Заправо, овај 
психолошки баласт проузрокује све веће друштвене и политичке ризике, 
као и широко распрострањено безнађе. Учинци на избеглице и цивиле 
имају пресудне импликације за реконструкцију у региону Балкана, 
те изискују различите мере за превазилажење жалости и губитка.43 
Кумулативни ефекти стреса и трауме изазвали су пораст криминалних 
активности и избијања насиља у амбијентима заједница, претећи тако 
појединачној и заједничкој безбедности. Свеукупно, биланс људске 
безбедности у региону Балкана и даље је незадовољавајући, у смислу 
таксономије UNDP-а (1994).

Преокрет у етничком саставу и скроман број повратника у подручја 
где сада живе као мањинско становништво део је сличног послератног 
обрасца промене у многим градовима и селима широм Балкана с 
још непредсказаним будућим последицама. Многе избеглице по 
повратку доживљавају мањинску дискриминацију, нпр. претње личној 
безбедности, опструкцију при поправљању предратног стана/својине, 
дискриминацију на послу и неједнак приступ јавном тржишту радне 
снаге. Балкан је регион чије су дезинтегративне силе још успаване, а 
међународна политичка једначина није увек потпуно спремна за подршку 
кохезији и имплементацији одрживог мира и стабилности. Постоје и 
други несавладиви проблеми, које заједнички деле све земље на Балкану. 
Инострана помоћ је била жестоко смањена, а регионалне економије 
се сусрећу с две претежне тешкоће, покушавајући и да се опораве од 
пустошећег рата и да преуреде застареле социјалистичко-комунистичке 
економије флексибилнијим системима.

Научене лекције – уместо закључка

Каква су искуства и лекције научене из хуманитарних и развојних/
реконструкционих активности које су уследиле ратовима током мину-
лих десет година? Прво и најпре, поуке добијене са Балкана могу 
пружити одличне примере постојећег практичног знања стратегија које 
утичу на политике, којег се држе безбедносни/развојни истраживачи и 

43 Schlossberg, N., Waters, E. & Goodman, J. (1995), Counseling adults in transition: linking 
practice with theory (2nd ed.), New York: Springer Publishing Company.



55
СУКОБИ НА БАЛКАНУ У СВЕТЛУ ГЕОПОЛИТИКЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ

практичари у земљама у развоју. Следеће научене лекције јесу путокази 
према овоме:

• Хуманитарна акција у сукобу сада се разнолико види као допуна 
политичким циљевима и као замена за политичко деловање на 
превентивном, па чак и терапијском ступњу продужених ванредних 
ситуација. Стога се она не може изоловати од свог политичког 
контекста, а политичке, војне и хуманитарне компоненте међу-
народног одговора морају се тесно координисати. У исто време, 
интегритет хуманитарне акције треба очувати колико год је могуће, 
и по форми и по садржају.

• У будућности ће постојати вероватноћа да краткорочне интер-
венције више неће бити довољне да се изборе с неком датом кризном 
ситуацијом. Како показује пример Косова, ЕУ се мора припремити 
за дугорочне ангажмане, и то не нужно на западнобалканској 
периферији Уније.

• Пошто помоћ у постконфликтним ситуацијама често наступа у три 
фазе – ванредна ситуација: хуманитарна помоћ; обнова: изградња 
инфраструктуре; и развој: подржавање економске и демократске 
реформе – важно је уочити да су ове фазе део једног континуума. 
Ово ће омогућити да велики развојно усмерени донатори (као што 
су агенције Европске уније, агенције УН, појединачних земаља, 
које су заинтересоване за регионалне приступе заједничким 
проблемима и вољне су да допринесу иницијативама које дели 
више од једне земље) допуњавају своје напоре према индиректним 
(као што су изградња капацитетâ, образовање за разрешење сукоба, 
програми реинтеграције заједница итд.) и директним акцијама 
разрешења сукоба (као што су посредовања, заступање и осматрање 
злоупотреба људских права).

• Хуманитарна акција без политичке воље и консензуса може 
пружити тек краткорочну погодност путем помоћи у основној 
потпори (под условом да фондови и даље буду расположиви чак 
и у одсуству пажње медијâ), али се не може сматрати истинским 
трајним решењем.

• Хуманитарна акција је била најделотворнија тамо где је била 
подупрта политичким споразумом, као што је Дејтонски мировни 
споразум, и подржана истрајним развојним интервенцијама. У овом 
случају је могуће не само наћи трајна решења, него и напредовати 
од коегзистенције и толеранције до коначног помирења, иако је ово 
последње дугорочан подухват.

• Важност јасне, кохерентне визије за послератни опоравак и у 
сврху истинских интереса погођене земље (региона), уместо 
опортунистичког сопственог интереса донатора, везаног за 
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занимања изван западне безбедности, тероризам, приступ нафти/
природним ресурсима, контролу наркотикâ итд.

• Важност интегрисања приступа људске безбедности у активности 
управљања кризама како би се премостио јаз између краткорочних 
и средњорочних интервенција у хуманитарним кризама (као што 
је потпора у ванредним ситуацијама, заједно са реконструисањем 
домаћинстава, животних средина, социјалног капитала и 
инфраструктуре) и дугорочних активности превенције и развоја. 
Отуда потиче важност осигуравања максималне координације 
са другим програмима ЕУ и осталим донаторима како би се 
промовисао утицај, осигурао хармонизован приступ процесу 
реформе и избегло свако преклапање или расцеп у подршци.

• ЕУ и међународни систем као целина треба да боље уоче чињеницу 
да су нам пре потребни пресецајући, обухватни приступи како 
бисмо остварили трајна решења него краткорочне акције, што је 
документовано неспособношћу међународних агенција различитих 
држава да делотворно раде заједно.

• Постоји потреба да се помери даље од шаблонских приступа, 
према нијансиранијим, подесно скројеним решењима у баратању 
постконфликтним сценаријима, пошто је, на крају крајева, 
реконструкција локални изазов који мора узети у обзир политичке, 
друштвене, културалне и економске прилике унутар нације и 
регионалног контекста о којима је реч.

• Важност концентрисања фондова на ограничен број кључних 
сектора како би се осигурао максималан учинак са расположивим 
фондовима. Велика важност се придавала строгом одређивању 
приоритетâ, анализирању ризика уплетених у неку дату 
интервенцију и дефинисању управо неопходних пратећих мера 
које се захтевају да би интервенција била успешна.

• Изазов поновне изградње ратом поцепаних друштава бескрајно је 
тежи и сложенији него што се уопште узев признаје, тако да треба да 
узмемо у обзир да су изазови процесâ „нормалног“ развоја у земљама 
које настају из сукоба појачани наслеђем сукоба (укључујући: 
физичко разарање, мањак финансијских, материјалних и људских 
ресурса, институционалну крхкост, политичку хировитост и 
психо-социјалну трауму).

• Реконструкција треба да има корективну димензију која унапређује 
социо-економску промену, а не само васпостављање status-a quo, 
ако треба да обезбеди не само успешну имплементацију почетних 
реконструкцијских активности, него, што је још важније, и да 
истраје на улагању у будућност. А, упркос напорима на страни 
агенција у погледу „научених лекција“, или освртâ после акције, 
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кроз читав систем се појављује поновљени неуспех да се учи из 
искуства.

• Умножавање актерâ (војних, не-државних и приватних за профит) 
како у хуманитарном сектору тако и у људској безбедности на многе 
начине појачава тешкоће с којима се суочавају агенције.

• У ситуацијама које проистичу из насилног сукоба или нестабилности 
(тј. Косово и подручје Прешева), или тамо где се десила хуманитарна 
криза, важно је координисати напоре на хуманитарној помоћи, 
управљању сукобом и мерама разрешења, као и на реконструкцији 
и дугорочној структуралној помоћи, тако да се делотворно повежу 
интервенције потпоре, рехабилитације и развоја, оснажујући на тај 
начин људску безбедност.

• Важност налажења исправне равнотеже између директних физи-
чких инвестиција и пратеће техничке помоћи за мере изградње 
институција које ће дозволити добротворном сектору да делује на 
одржив начин.

• Западни Балкан треба да усвоји стратегије унапређивања инве- 
стиција, како оне специфичне за поједину земљу, тако и регио-
налне. Развојни ниво агенција за промовисање инвестиција 
разликује се у региону с обзиром на грађење исправне слике и 
олакшавање инвестиција. Регион се мора усредсредити на стварање 
подстицајнијих програма. Отуда произлази важност осигуравања 
истинског власништва понуђене помоћи, тако да све акције 
подржавају и разумеју локалне власти.

• Признавање потребе да се ублаже могући негативни ефекти 
који се могу причинити појединачном економском простору 
путем различите брзине или правца у реформским процесима 
у различитим ентитетима. Постоји потреба осигуравања да 
реформском процесу уследи интегрисан и координисан приступ у 
свим деловима Балкана.

Сви ови увиди воде закључку како дугорочна безбедност у Европи 
претпоставља да се Балкан не види једино као зона нестабилности 
и небезбедности (са репертоаром низа организованих злочина) и не 
третира сходно оквиру „секуритизације“, него, уместо тога, уоквиравање 
небезбедности као мултидимензионалнијег и сложенијег процеса. 
Међуповезаности чинилаца људске и регионалне безбедности налажу 
нов консензус према уравнотеженијем регионалном програму. Људска 
безбедност је неспојива са регионалном безбедношћу када занимања 
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и приоритете регионалног цивилног друштва не деле политичке и 
бирократске елите.

Обухватна објашњења и проистекла промишљања политикâ морају се 
допунити знањем о локалним условима. Такви услови теже да модификују 
свако пребрзо уопштавање и свако унапред готово решење. Нема 
јединствених решења, погодних за све контексте, за изазов одржавања 
европске безбедности и/или глобалног поретка, а главне претње не 
извиру искључиво са Балкана. Године 2009. међународна заједница 
треба да се одрекне узбуњивања Балкана, настојећи да држи на даљини 
могуће загађење европског средишта. Претње потичу из других делова 
света, чији квазилокални карактер будно око међународних стратешких 
експертских група лако потцењује.
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BALKAN CONFLICTS IN LIGHT OF THE GEOPOLITICS 
OF HUMANITARIAN AID

Dragana Dulić
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: The article seeks to prove the complexity of relations between the human 
security program and humanitarian aid during the war(s) in the Balkans in the 
context of geopolitics. Geopolitical considerations and interests have allowed 
national foreign policies to prevail over coherent EU policies, since it is unlikely 
that those circumstances will change significantly in any foreseeable future. The 
EU emphasis on the territorial and state-centric approach to security during those 
wars has determined the form of humanitarian aid in the region. This, in turn, has 
obvious implications reaching far beyond the issue of European management of 
regional crises and sheds some light on the issue why the EU involvement in the 
Balkan crisis was unsuccessful. Finally, the article draws lessons related to human 
security from the international community interventions in the Balkans, in favor of 
the human security approach.
Key words: geopolitics, humanitarian aid, the Balkans, European Union, the United 
States of America
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Сажетак: Савремено научно интересовање за реални друштвени положај 
жртве најчешће се везује за појаву анкета виктимизације. Масовност 
неоткривеног криминала, или тамна бројка криминалитета, у литератури 
је означена као основни покретач овог интереса. Разлоге и допринос ових 
анкета, различитог нивоа истраживања и амбиције у погледу „жељених 
резултата“, могуће је поделити у неколико сегмената. Након примарног циља 
да се расветли феномен тамне бројке криминалитета, за чије је постојање 
„оптужено“ првенствено непријављивање злочина од стране жртве, ове 
анкете су прерасле у емпиријску артикулацију хипотезе да је један од 
далекосежних фактора у регенерацији положаја жртве управо размишљање 
о жртви као озбиљном социјалном проблему, који није и не може бити решен 
искључиво осудом учиниоца кривичног дела. Основни закључци првих 
анкета (шездесете године двадесетог века) могу се свести на следеће: већина 
откривених виктимизација је тривијална, криминалне виктимизације су 
релативно ретке и постоји значајан број поновљених виктимизација.
Критика ових анкета виктимизације најчешће се односи на поузданост 
утврђивања реалног обима криминалитета, због чињенице да оне могу 
регистровати само случајеве за које су испитаници вољни и могу себе да 
идентификују као жртве. Стога испитаници своје одговоре групишу на 
физичке и сексуалне нападе, остала дела против телесног интегритета и 
имовински криминал.
Чини да се непостојање перцепције о корпоративном, еколошком, органи-
зованом, дакле најтежим облицима криминала, не помиње у овим анкетама. 
Са друге стране, и цела група „дела без жртве“, или адаптивних девијација, 
и даље остаје тамна бројка, најчешће због страха жртве да и она може бити 
кривично гоњена.
Но, међународне анкете виктимизације (почев од деведесетих година дваде-
сетог века) појављују се као алтернативна и комплементарна база података 
у односу на званичне статистике. Мера њиховог доприноса се може мерити 
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омогућавањем стварања теоријског оквира за нове или, можемо слободно 
рећи, данас основне виктимолошке теме: страх од злочина и статус жртве 
(који подразумева и формирање идеје о поштовању потреба жртве, у којој 
је минимум правна регулација њеног процесног положаја као треће стране у 
кривичном поступку).

Кључне речи: микровиктимологија, макровиктимологија, обим виктими-
зације, одређивање заједничких карактеристика виктимизоване популације, 
утврђивање перцепције жртве о криминалу, став жртве о правосудном систему, 
установљавање социо-демографских карактеристика жртава криминала, 
диференцијална виктимизација, међународне анкете виктимизације, утвр-
ђивање објективних и субјективних ризика виктимизације, варирање ризика 
виктимизације у зависности од припадности различитим групама

***

Интересовање за жртву у наукама које се баве криминалитетом историј-
ски се везује за микросвет односа учиниоца и жртве, у размишљањима 
о улози жртве (конкретне или као појма) у криминогенези. На то 
недвосмислено указују почеци виктимологије као научне дисциплине. 
Криминологија, која је у савременој литератури често окарактерисана 
као дисциплина која се бави искључиво криминалцем (offenderology), 
узроцима и појавним облицима његовог деловања, није показала 
адекватно интересовање за комплементарно изучавање жртве у 
неспорном троуглу: злочин, учинилац и жртва. Вишедеценијско 
једнострано фокусирање на жртву у склопу објашњења њене улоге 
(чак кривице) у сопственој виктимизацији (оријентација blame the 
victim) управо је скренуло размишљања о објашњавању феномена 
криминалитета у правцу да се интересовање свих актера губи након 
констатације о постојању кривичног дела и процесуирања учиниоца. 
Интересовање за положај жртве као реалне жртве злочина, њену улогу у 
кривичноправном процесу против учиниоца и реституције њене повреде 
новија је тенденција.1

Ренесанса научног интереса за реални друштвени положај жртве 
најчешће се везује за појаву анкета виктимизације. Масовност 
неоткривеног криминала или тамна бројка криминалитета, у 
литератури је означена као основни покретач овог интереса. У Америци 
шездесетих година двадесетог века криминолошке микростудије 
о индивидуалним виктимизацијама бивају замењене масовним 
анкетама виктимизације (прва је из 1966. године), у циљу да се 
расветли тамна бројка криминалитета, која, између осталог, ако не и 
примарно, потиче из разлога непријављивања злочина од стране жртве. 

1 Симовић-Хибер, И., Оквири виктимологије, Факултет безбедности, Монографије 6, 
Београд, 2009, стр. 71 и даље.
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Установљавањем да управо чињеница непријављивања злочина од 
стране жртве представља један од значајних разлога у произвођењу тамне 
бројке криминалитета у статистичким извештајима – истовремено је дат 
основ хипотезе да је расветљавање ове чињенице један од далекосежних 
фактора у регенерацији положаја жртве у криминологији (резултат је 
формирање посебне научне дисциплине виктимологије), у правном 
положају жртве и о размишљању о жртви као озбиљном социјалном 
проблему, који није и не може бити решен осудом учиниоца кривичног 
дела. Основни циљеви макровиктимологије, за разлику од првих 
микроистраживања одређених кривичних дела, јесу откривање обима 
виктимизација, одређивање заједничких карактеристика виктимизоване 
популације и установљавање социо-демографских карактеристика 
жртава криминала.

Пилот-студије везане за посебно формирану председничку комисију 
о криминалу у Америци из 1967. године биле су праћене годишњим 
Националним извештајима о стању криминалитета (National Crime Survey 
– у даљем тексту: NCS) Бироа за правосудну статистику. Ове анкете су 
рађене на репрезентативном узорку од 150.000 испитаника и коштале су 
милион долара. (Околност да су овакве анкете изузетно скупе учинила је 
да су у оквирима Европе сличне анкете рађене на знатно мањем узорку. 
Прва таква анкета у Европи спроведена је у Холандији 1974. године.2)

Основни закључци ових првих анкета могу се свести на следеће:
• већина откривених виктимизација је тривијална (багателни кри-

минал), 
• криминалне виктимизације су релативно ретке и 
• постоји значајан број поновљених виктимизација.3

Питање које се у новијој литератури често поставља гласи да ли су 
ови први закључци, или, како се још називају, прва генерација анкета 
виктимизације, битно утицали на стварање стереотипа о лаком криминалу 
као доминантном. Уколико пратимо развој анкета виктимизације, чини 
се да је ова опаска умесна, јер се и новије баве обичним криминалитетом, 
па чак и називају анкетама о конвенционалном криминалитету.4

У Великој Британији је прва велика анкета виктимизације спроведена у 
Лондону 1977. године од стране Sparks-a, Gen-a i Dodd-а.5 У анкети се покушало, 
поред утврђивања обима и природе непријављених кривичних дела, сазнати и 

2 Lopez, G., victimologie, DALLOZ, 1997, стр. 7.
3 Gottfredson, M. R., Substantive Contributions of Victimization Surveys, Crime and Justice, 

1986, no. 7, стр. 251.
4 Del Frate, A. A., The voice of victims of crime: estimating the true level of conventional cri-

me, forum on Crime and Society, vol. 3, no. 1–2, 2003, стр. 127.
5 Sparks, Gen and Dodd, D. J., Surveying victims, London, 1977.
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о перцепцији жртве о криминалу, као и о ставу жртве о правосудном систему. 
Прва државна анкета у Великој Британији (British Crime Survey, у даљем 
тексту: BCS) спроведена је 1983; рађена је на репрезентативном узорку од 
преко 10.000 испитаника старијих од 15 година. Основни циљ ове анкете 
био је да утврди стварно стање криминалитета, независно од статистичких 
извештаја полиције. Овоме су додати и подаци (питања) о факторима 
предиспозиције на виктимизацију, утицају кривичног дела на жртву, 
страху од злочина, очекивањима жртве од полиције, коментарима осталих 
контаката са полицијом и показатељима самооптуживања.6

Потврђена је хипотеза да дела пријављена полицији представљају 
мали део броја реално извршених кривичних дела. Прва анкета BCS 
констатовала је да је пријављено једно од четири имовинска и једно од 
пет насилничких дела. Анкета BCS из 1988. године утврдила је да је било 
извршено 13.292.000 имовинских деликата, што је четири пута више од 
броја из званичне статистике.

Анкете BCS су потврдиле и хипотезу да је ризик од виктимизације 
лаким кривичним делима висок, а тешкима мали. Анкета из 1992. године 
показује да је крађа, укључив и крађу возила, најчешће кривично дело 
(36%). С друге стране, телесне повреде и пљачка учествују у само 5% од 
укупног броја. Међутим, много је занимљивије што „у преводу у реалност“ 
то значи како је статистичка вероватноћа да кола буду украдена реално 
могућа сваких педесет година!

Ризик опште виктимизације по овим анкетама налази се у високој 
корелацији са географским параметрима – прецизније, местом живљења. 
Тако, на пример, ризик од неког облика криминала где је штета учињена 
моторном возилу висок је и дешава се четвртини власникâ; ризик је 
повећан ако власник живи у граду, посебно у центру, ако паркира возило 
на улици ноћу и ако много вози. Ризик од пљачке стана такође је у високој 
корелацији са живљењем у граду; закључено је да су станови ризичнији 
од кућа, а такође изнајмљени станови од власничких.

Ризик од виктимизације кривичним делима против личности стоји у 
корелацији са годинама, полом и моделима рутинске активности (као што 
су ноћно излажење или конзумирање алкохола). Тако је, према анкети 
BCS из 1988. године, утврђено да је улична пљачка чешћа ако је жртва 
млађа од 45 година и да се чешће дешава мушкарцима. Телесне повреде 
и туче код мушкараца чине 80% од укупног броја таквих понашања. 
Под највећим ризиком су они који су самци, млађи од 30 година, пију 
неколико дана у седмици и вређају друге. Према месту извршења најчешће 
су у питању кафане, радно место, а на трећем месту је то дом жртве. 

6 Zedner, L., Victimes, у: The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon Press, Oxford, 
1994, стр. 1211. 
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По истом извештају жртва познаје учиниоца у трећини случајева, а у 
шестини случајева учинилац је рођак или актуелни односно бивши 
партнер жртве. Из последње две констатације лако се може извући 
закључак да је пријављивање кућног или породичног насиља испод 
реалног дешавања.7

Када је у питању расна припадност, Азијци у 24% случајева изјављују 
да су жртве злочина из расних побуда, док Африканци то чине у само 15%. 
(Реч је о Великој Британији; док Америка показује другачије резултате.)

У литератури се веома често поставља питање валидности анкета 
виктимизације. Основни проблем – који је, додуше, неспецифичан – 
јесте питање репрезентативности изабраног узорка. Ранији узорци 
BCS-а били су формирани из спискова бирача као оквира узорка. Тај 
оквир се сматра недовољно репрезентативним, пошто у недовољној мери 
представља етничке мањине, младе и социјално угрожене категорије – а 
то су управо групе које су према налазима квалитативних истраживања 
и теоријских хипотеза најизложеније виктимизацији. Уважавајући ову 
методолошку примедбу, у анкети BCS из 1992. године мења се оквир и 
користи се поштански адресар.

Анкете виктимизације су такође проблематичне за одређивање обима 
криминалитета и због чињенице да оне могу регистровати само такве 
случајеве за које су испитаници вољни и могу себе да идентификују 
као жртве. Из тих разлога они своје одговоре групишу око физичких 
и сексуалних напада, делâ против телесног интегритета и имовинског 
криминала.

Непостојање перцепције о корпоративном, еколошком, организо-
ваном, дакле најтежим облицима криминала, чини да се у овим анкетама 
он не помиње. Са друге стране, и цела група „дела без жртве“, или ада-
птивне девијације (проституција, коцкање, деликти у вези са дрогом 
на нивоу појединачних контаката дилерâ и конзумената), и даље остаје 
тамна бројка, најчешће због страха жртве да и она може бити кривично 
гоњена.

Такође се наводи како основна перцепција и асоцијација на злочин 
функционише у стереотипу да је реални злочин нешто што се дешава 
између непознатих, па се то наводи као чест разлог непријављивања 
физичког и сексуалног насиља. Стога је и у најпажљивијим анкетама ово 
скривено насиље немогуће открити.8

Анкете, на крају, могу дати и искривљену слику о дистрибуцији 
криминала. Један од разлога је и валидност одговора: према перцепцији 

7 Zedner, L., op. cit., стр. 1212.
8 Stanko, E. A., Hidden Violence against Women, у: Maguire, M., Pointing, J., eds., victims of 

Crime: A New Deal? Milton Keynes, 1988.
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и разумевању питања (тако се сматра да образовани припадници средње 
класе боље разумеју питања и склонији су одговарању), затим разлике 
у одговорима према временској удаљености од догађаја до испитивања 
(сматра се да после пар месеци догађаји бледе у сећању, па испитаници 
могу заборавити нека багателна дела).

У циљу превазилажења ових проблема, у Великој Британији су 
истовремено спровођена и истраживања на локалном нивоу. Та истра-
живања су покушала да отклоне неке од недостатака ових великих 
анкета, али и да одговоре на питања која су се наметнула у претходних 
општим анкетама.

Једно од њих је покушај објашњења диспропорције у извештајима 
о виктимизацији жена, припадника мањина и сиромашних. У циљу 
побољшања инструмената, у скуп питања се укључују она која се односе 
на расно или сексуално узнемиравање, злоупотребу дроге и друге 
облике социјалних девијација. Укључују се са друге стране и питања 
о перцепцији рада полиције, о њеној улози и функционисању, као и о 
другим (социјалним) службама које су у контакту са жртвама. Овако 
конципиран низ питања има циљ да виктимизацију постави у социјални 
контекст, а посебно проверу хипотезе о улози полиције у виктимизацији 
сиромашних.

Локалне анкете виктимизације су тако установиле трендове неједнаке 
расподеле ризика, показујући да групе одређене старости или одређене 
друштвене групе, као и одређена места становања носе већи ризик 
виктимизације од других. Најзначајнији резултат анализе и поређења 
масовних и локалних анкета виктимизације је стварање новог појма 
диференцијална виктимизација, којим се покушавају објаснити 
драстичне разлике резултатâ масовних и локалних анкета виктимизације. 
Диференцијална виктимизација указује на разлике у свим варијаблама 
(географским, социјалним, економским, расним, старосним и полним).

• Анкета BCS је указивала на разлике по основу расне припадности –
физички напад на белце носи 5,5%, а на црнце 9%, док анкета 
„Islington Crime Survey“ (Извештај о криминалитету у Islington-у, 
у даљем тексту: ICS) није утврдила битну разлику по том основу. 
Објашњења овог резултата су потпуно опречна: да су Африканци 
изложени нападима али их не пријављују, или да велика 
концентрација етничких мањина у овом градском подручју не 
дозвољава реално идентификовање постојања разлике на основу 
варијабле етничке припадности.

• Локалне анкете су показале да су саме по себи сензибилизованије 
на питање о сексуалним нападима од масовних, упућујући на 
фрапантне разлике. Тако, на пример, анкете BCS (1983. и 1985. 
године) показују само један случај пријављеног покушаја силовања 
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и 18 случајева сексуалног напада, док ICS у истом посматраном 
периоду бележи чак 1.200 случајева сексуалног напада. Оваква 
невероватна диспропорција указала је на проблем, тј. могућност 
неадекватног формулисања питања у масовним анкетама или 
неадекватног приступа анкетара испитаницима. Постоји реална 
опасност да се ово може тумачити као додатни фактор који утиче 
на пораст скривеног криминала (преко скривања виктимизације).

У сваком случају, тема о насиљу над женама, породичном и сексу-
алном криминалу појављује се као доминантна тема истраживања 
осамдесетих година двадесетог века. Да ли су занемарљиве бројке у 
масовним анкетама виктимизације покренуле спецификовану анализу 
или је феминистички покрет тражио аргументе против патријархалног 
устројства друштва, за актуелно процењивање је мање важно питање 
од чињенице да је покренуто питање реалног обима виктимизација и 
дилеме коме се и чему може веровати.

Бројна феминистичка истраживања су обрађивала сегмент криминала 
и насиља према личности жена. Још 1979. године, у истраживању које је 
названо „неутрално насиље у кући“, вршена је анализа 1.000 случајева, а 
утврђено је да је у више од три четвртине случајева муж био насилник; 
само у десет случајева жена је била нападач. Међутим, сигнификантна 
је чињеница да су жене пријавиле полицији насиље тек у 2% случајева.9

Сексуално насиље је такође тема која заокупља пажњу истраживача. 
Резултати су показали да је, на пример, трећина испитаних жена била 
жртва силовања или других сексуалних напада. Коришћење нешто шире 
дефиниције сексуалног насиља подиже процент на 59% испитаница 
(у избору одговора – бар једном у прошлој години), док на директно 
питање да ли је испитаница била жртва неког облика сексуалног насиља 
у прошлој години позитивни одговори достижу 76%.10

Шта нам показују ова истраживања? Пре свега, велику диспропорцију 
између полицијских података, података из масовних анкета викти-
мизације и студија средњег обима (на пример, одређена, изабрана 
популација – у овом примеру жене – и одређен круг питања). Чак ни тако 
сужено питање о виктимизацији сексуалним насиљем није довољно да 
би се обезбедио јасан и недвосмислен одговор.

У литератури се у последње време упозорава да треба проверити 
полазну претпоставку о знању или препознавању питања. Наиме, пи- 
тање је колико испитаници (уопште) знају и шта подразумевају 
под појмом силовања; примера ради: да ли просечна представа или 
асоцијација произлази из правног или социолошког поимања појма 

9 Dobash, R., Dobash, R., violence against Wives: A Case Against Patriarchy, New York, 1979.
10 Zedner, L., op. cit., стр. 1216.
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или индивидуалног тумачења? Сажимање овог проблема се може 
илустровати портретом стереотипа који је израдио Morris11 да људи 
под појмом „право силовање“ подразумевају непознатог нападача који 
користи оружје или озбиљну претњу, које се догађа ноћу, на мрачном или 
усамљеном месту; напад је усмерен на сексуално неискусну жену, која је у 
борби против нападача задобила видљиве телесне повреде. Ако је тачно 
да преовладава овај стереотип, онда је силовање изједначено са телесном 
повредом, а ништа што не узрокује видљиве повреде није силовање. 
Стереотип повратно делује на жртву, утолико што она најчешће не може 
своју ситуацију и себе да препозна у стереотипу, па то не пријављује ни 
званично полицији нити у анкетама виктимизације. Штавише, ако жртва 
закључи да не одговара стереотипу, то може изазвати осећање кривице 
код ње и додатно је инхибирати у одговарању, али и схватању стварне 
улоге жртве.

У масовним анкетама формулисање питања и став анкетара могу 
посредно онемогућити реалне изјаве, али код анкета средњег обима тај 
утицај може бити непосреднији и штетан како за вредност резултатâ, тако 
и за жртву која не може или чак не сме да себе препозна у улози жртве, већ 
ту чињеницу крије или бар не признаје. Не сме се заборавити чињеница 
да се у анкетама не користе законске дефиниције кривичних дела, већ 
стандардизоване дефиниције.12 У литератури није непозната дилема да ли 
је испитанику боље понудити законску дефиницију. Валидност резултатâ 
испитивања би тако, апстрактно посматрано, била квалитетнија, али 
искуство показује како уопштеније формулисано питање обезбеђује да га 
испитаници боље препознају и да се, сходно томе, могу идентификовати 
са понуђеном ситуацијом. Да би се овај проблем донекле превазишао и 
задовољио стандард уједначености значења, у последње време се користе 
посебна упутства о хармонизацији дефиниција.

Тако, на пример, упитник којим се служи Европски статистички 
извештај о злочинима и правосудном систему за 2008. годину13 пре-
длаже посебну класификацију кривичних дела и тумачење ситуација 
које треба, а које не ваља третирати као саставни део основних 
дефиниција кривичних дела. Рецимо, умишљајно убиство, поред уми-
шљајног убиства лица у примарном значењу, укључује повреду која 
за последицу има смрт лица, еутаназију, убиство детета и покушај 

11 Morris, A., Women, Crime and Criminal Justice, Oxford, 1987, стр. 165.
12 Del Frate, A., op. cit., стр. 130. На стр. 136 ауторка даје пример увода у питање о 

корупцији државних службеника: у неким областима постоји проблем корупције 
државних службеника – што значи да се претпоставља како испитаник препознаје 
значење корупције и одговара сходно свом (не)знању или тумачењу питања.

13 European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, упитник обухвата 2003–
2007. годину, а резултати ће бити објављени у 2009. години.



69
УЛОГА АНКЕТА ВИКТИМИЗАЦИЈЕУ РАЗВОЈУ НОВОГ ПОГЛЕДА НА СВЕТЖРТВЕ (МАКРОВИКТИМОЛОГИЈА)

свих ових кривичних дела (не подразумева помагање у самоубиству). 
Сексуална злоупотреба деце (малолетних лица) подразумева физички 
сексуални контакт са малолетном особом којој закон не „дозвољава“ 
сексуалне контакте и укључује ненасилне односе (из узорка је искључено 
силовање), податке о ситуацијама када је учинилац испод дозвољене старосне 
границе и када је учинилац изнад те старосне границе, а не укључује, поред 
наведеног примера силовања, дечју порнографију, нити вербалну или 
другу не-физичку злоупотребу. Покушај оваквих дистинкција, ма колико 
деловао рационално, мора збуњивати и професионалце који попуњавају 
овај упитник (како пре спроведеног кривичног поступка одговорити на 
питање о квалификацијама свршено дело – покушај), а када се пренесе 
на упитнике о виктимизацији, који морају бити унификовани, проблем 
се показује као много већи у провери валидности резултатâ. Просечни 
испитаник очекује – а и од њега се очекује – да разуме постављено 
питање. Уколико тумачење бива остављено накнадној провери значења, 
тумачењима и каталогизацији према у суштини непознатим параметрима, 
тада су и резултати нужно непоуздани.

Међународне анкете виктимизације 

Од 1989. године Међународне анкете виктимизације (у даљем тексту: 
МАВ), или International Crime victim Survey, појављују се као алтернативна 
база података о криминалитету и постаје база података комплементар-
на званичним статистикама. Ово је значајно поменути, пошто није 
реч о паралелној статистици, већ о разлогу проверене неадекватности 
званичних статистика: оне су превасходно полицијске, а, чак и кад су 
судске (тужилаштво и суд), оне су увек административне природе и 
претежно дају податке о обиму рада органâ гоњења, пресуђивања и 
казнама, као и неке основне податке о учиниоцима кривичних дела.14

Ова масовна и упоредна анкета виктимизације први пут је спроведе- 
на у 14 развијених земаља. Непосредно по завршетку ове анкете спроведена је 
(1992) нова; наиме, због немогућности реализације телефонске анкете у свим 
земљама, урађена је класична анкета (лицем у лице), уз коришћење упитника.

Касније анкете масовне виктимизације рађене су 1992–94, 1996–
97. и 2000. године.15 Четврта анкета, из 2000. године, обухватила је 17 
извештаја на нивоу држава и 31 на нивоу главних градова. Овај пројект 
сада укључује више од 70 земаља. Узорак на националном нивоу укључује 
најмање 2.000 испитаника по држави, а на нивоу главних градова 1.000–
1.500 субјеката. Анкете масовне виктимизације у техници испитивања 

14 Звекић, У., Жртве криминала у земљама у транзицији, Београд, 2001, стр. 23.
15 Del Frate, A. A., op. cit., стр. 128 и даље.
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користе податке добијене од јасно идентификованих појединаца (узраста 
изнад 16 година) и домаћинстава. У просеку су половину узорка чиниле 
жене.

Коришћене су стандардне, заправо описне дефиниције кривичних 
дела које су методолошки стандардизоване у том смислу да се може рећи 
како одговарају општим схватањима становника земаља из узорка о 
значењу изабраних кривичних дела. Занимљива је и (по мишљењу аутора, 
спорна) одлука да се испитаницима дозволи процена о друштвеној 
опасности конкретног кривичног дела, наиме, да ли би га они у случају 
сопствене виктимизације сврстали у кривично дело или прекршај, тј. 
кршење општеприхваћених друштвених норми. Дефиниције МАВ су 
шире од законских, или оних које користи полиција. Као последица 
ове одлуке појавила се у резултату истраживања висока сагласност о 
кривичноправној природи свих предложених дефиниција „кривичних 
дела“, осим делâ против полне слободе и преваре потрошача.

Специфичност или већа амбиција ових анкета видљива је и 
укључивањем питања о ставовима испитаника (свих, а не само жртава) 
према казни затвора. Први пут је уведена процена контролне варијабле 
– веза нивоа виктимизације и нивоа учешћа у анкети (пристајање и 
непристајање).16 Анализа је показала да не постоји значајна статистичка 
повезаност између опште стопе учествовања и нивоа виктимизације.

Ове макростудије су имале циљ да компарабилним показатељима 
утврде прави обим виктимизације и да идентификују социјалне, 
економске и демографске карактеристике виктимизоване популације. 
Техника је подразумевала испитивање великог узорка популације у 
оквиру једне државе или у изабраном подручју. Питања су се односила 
на криминал који је у односу на њих извршен у одређеном периоду – 
најчешће шест месеци до годину дана.

Испитивање се односило на кривична дела против личности и 
имовински криминал. Технички, питања су обухватала место и време 
извршења, његове последице, да ли је или није пријављено полицији, 
али и питања о самој жртви: године, пол, раса, социјални статус и њихов 
став и понашање након извршеног кривичног дела.17 МАВ обухвата 
једанаест врста виктимизације, које су класификоване у три групе: 
Прву групу чине имовинска дела против домаћинства (крађа аутомобила, 
крађа из аутомобила, штете на аутомобилу, крађа мотоцикла, крађа 
бицикла, покушај провалне крађе, провална крађа, разбојништво). 

16 Mayhew, P., van Dijk, J. J. M., Criminal v, victimization in Eleven Industrialised Countries, 
WODC, The Hague, 1997.

17 Crawford, A., Jones, T., Woodhouse, T., and Young, J., Second Islington Crime Survey, Midd-
lesex, 1990, стр. 2–3.
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Напад на слободу и личност садржи три подгрупе: крађа личне имовине 
(џепна крађа и крађа личне имовине без непосредног контакта са 
жртвом); дела против полне слободе (само за жене) – силовање и покушај 
силовања, сексуално малтретирање; и, као трећа група, насилништво 
или претња насиљем (физичко насиље уз употребу силе и насилништво 
без употребе силе).

Корупција у јавној администрацији обрађена је на нивоу 
контактног типа, или нижег нивоа учесника у корупцији (street level 
corruption), односно, испитивана је искључиво у форми рутинске или 
конвенционалне. Укључено је и питање о ризицима преваре потрошача, 
тј. мерено је, може се рећи, поштовање грађана као потрошачâ.

Ове методолошке „одлуке“ могле би се коментарисати. Најинтере-
сантније су последње две категорије облика виктимизације, које у првом 
утиску личе на „контролно питање“, у смислу да је испитаник доживео, 
или како препознаје ову врсту виктимизације.18

МАВ има одређену предност у односу на остале изворе података о 
корупцији (државне кривичноправне статистике, исказане преко анкета 
УН о тенденцијама криминалитета и функционисања правосудних 
система, и Међународни индекс корупције, који обрађује невладина 
организација „Међународна транспарентност“). Та предност је јасна због 
методолошке поставке.

Процена обима корупције је у овим анкетама заснована на директном 
искуству грађана, а односи се искључиво на државне службенике. 
Могућа примедба да је реч о истраживању најконвенционалнијег облика 
корупције може бити отклоњена чињеницом да је ово претпостављено 
најпроширенији облик корупције који се може измерити, пошто су 
питања нужно јасна.19 Показатељи се могу користити као мерење 
злоупотребе власти; наводи се да питања чак могу имати и едукативни 
ефект, указујући жртви да је пристајући да подмити некога и сама 
учинила нешто лоше.20 Резултати из 1996. и 2000. показују да је директна 
конвенционална корупција малог обима, али регионална анализа 
показује да у развијеном свету (Западна Европа, САД и Аустралија) она 
готово не постоји (1,0), а да је изражена у земљама у развоју (17,6%) и 
земљама у транзицији (12,8), мерећи годишње стопе (у %);21 према типу 
службеника најчешће је реч о полицајцима, што додатно компликује слику 
о односу жртва – правосудни систем у општијем значењу и тумачењу. 

18 Del Frate, A., ibid.
19 Питање о корупцији гласи: да ли је током 1999. године неки државни службеник – на 

пример, цариник, полицајац или инспектор – у вашој земљи тражио или очекивао од 
вас да му платите за његов посао (service)? 

20 Del Frate, A., op. cit., стр. 136.
21 Звекић, У., op. cit., стр. 50–60.
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Скуп питања који се односи на превару потрошача такође је омогућио да 
се закључи како је она у земљама у транзицији присутна у фрапантном 
постотку, који износи 40, за разлику од Новог света, где је присутна у 
8%. Може се закључити да је, поред претходно коментарисаних примера, 
чињеница укључивања земаља у транзицији значајно променила слику 
виктимизације на истраживачкој мапи.22 Обухваћено је двадесет земаља 
(период 1996–97). Резултати показују да у једној трећини земаља у 
транзицији провалне крађе чине 20% у укупној структури криминалитета.

Између 20 и 25% у укупној структури криминалитета чини насилнички 
криминал – и, што је важно нагласити, у три четвртине земаља у 
транзицији. Крађе аутомобила и крађе из аутомобила представљају 
скоро трећину дела у укупној структури криминалитета у трећини 
земаља из узорка. Крађа личне имовине је такође распрострањена, 
чинећи 20% у половини земаља – највиша забележена стопа износи 42%. 
Ниво превара потрошачâ је, упоредно посматрано, највиши у земљама 
у транзицији, са стопом учешћа од преко 50% у укупној структури 
криминалитета у трећини земаља из узорка. Корупција је такође један од 
најраспрострањенијих облика виктимизације у земљама у транзицији.23

Као општи недостатак макровиктимологије најчешће се наводи њена 
лимитираност или немогућност сазнавања психолошких импликација и 
социодинамике криминалног понашања, интеракције учинилац–жртва 
и тако даље.24 Она даје стандардизоване индикаторе на међународном 
нивоу о перцепцији и страху од злочина. На нивоу појединачних 
држава она истражује разлике у перцепцији злочина. Упоређује и 
промене перцепције у временској димензији у различитим државама. 
Користећи се прикупљеним подацима о социјалним и демографским 
карактеристикама респондената, овај извештај дозвољава и анализу тога 
како објективни и субјективни ризици виктимизације варирају зависно 
од припадности различитим групама, у смислу пола, старости нивоа 
образовања, личне финансијске ситуације и стилова живота.25

Као недостатак анкета виктимизације може се навести и дилема око 
тога који (психолошки) механизам чини да неки злочини жртви остану у 
сећању, а неки из „непознатог разлога“ не? Према тврдњи Reiss-а из давне 
1967 године, 10% злочина који су у САД пријављени полицији „нестане“ у 
анкетама виктимизације, које садрже нужну временску дистанцију. То пре 
утиче на конфузију него на стварање тачне слике о обиму криминалитета. 
Шта је позитивно настало из анкета виктимизације? Анкете викти-

22 Звекић, У., op. cit., стр. 90–92.
23 Звекић, У., op. cit., стр. 91.
24 Fattah, E., Victimology: Past, Present and Future, Criminologie, vol. 33, no. 1, 2000, стр. 24.
25 Del Frate, A., The voice of victims of crime: Estimating the true level of conventional crime, 

forum on Crime and Society, vol. 3, nos. 1–2, 2003, стр. 127.
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мизације су престале да буду извештаји о непријављеном криминалу 
и прерасле у упитник о перцепцијама и реакцијама испитаника при 
хипотези да је он жртва. На тај начин је успостављена нова премиса да ове 
анкете пружају материјал за теоријска уопштавања о атрибутима жртава 
криминала, друштвеним ставовима о криминалитету и последицама 
које криминал производи у друштвеној заједници.

Анкете виктимизације су дале материјал и омогућиле стварања 
теоријског оквира за нове, или, можемо слободно рећи, данас основне 
теме:

• страх од злочина као нови појам који се односи на општу популацију 
или све људе; и

• појам статуса жртве, који подразумева и формирање идеје о по-
штовању потреба жртве (минимум је правна регулација њеног 
процесног положаја).

Основна позитивна последица је снажан утицај анкета виктимизације 
на померање фокуса пажње како научника тако и свих учесника у реалној 
борби против криминала са кривичног дела и учиниоца на жртву, 
прешавши тако пут од корекције званичних статистика о криминалитету 
до афирмације реалне слике виктимитета.

Закључне напомене

У овом тексту, који покушава да упореди резултате емпиријских 
истраживања, условно названих микро- и макровиктимологија, скицира 
се синтетизована слика о утицају анкета виктимизације на тачнију 
перцепцију стања криминалитета и виктимитета. Следи приказ анкета 
виктимизације као специфичног методолошког средства, уз констатацију 
да у упоредној литератури још не постоји усаглашеност у избору макро- 
или микромодела, квантитативног или квалитативног приступа. 
Основни закључци првих анкета (шездесете године двадесетог века) 
могу се свести на следеће: већина откривених виктимизација је багателна, 
криминалне виктимизације су релативно ретке и постоји значајан број 
поновљених виктимизација, што доприноси искривљеној слици реалног 
стања виктимитета. Проблем се може препознати у питању да ли је и 
данас одговор исти.

Анкете виктимизације дају у савременом исходу стандардизоване 
индикаторе (на међународном нивоу) о перцепцији и страху од злочина. 
На нивоу појединачних држава оне истражују разлике у перцепцији 
злочина. Упоређују се и промене перцепције у временској димензији 
у различитим државама. Користећи се прикупљеним подацима о 
социјалним и демографским карактеристикама респондената, анкете 
дозвољавају и анализу тога како објективни и субјективни ризици 
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виктимизације варирају зависно од припадности различитим групама (у 
смислу пола, старости, нивоа образовања, личне финансијске ситуације и 
стилова живота). То је, уосталом, довољан резултат на нивоу емпиријских 
истраживања. Посебно је питање да ли је он адекватно искоришћен у 
теоријским анализама и закључивањима.
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THE ROLE OF VICTIMIZATION SURVEYS IN THE 
DEVELOPMENT OF VICTIM’S NEW WORLD VIEWS 

(MACROVICTIMOLOGY)

Ivana Simović-Hiber
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: Modern scholarly interest in the real social position of the victim is most 
frequently related to victimization surveys. The extent of undetected crime or 
the dark number of crimes has been tagged as the main drive for this interest in 
the literature. The reasons and contribution of those surveys, of various levels of 
research and ambitions in terms of „desired results“, may be divided into several 
segments. After the primary objective to shed light onto the phenomenon of 
the dark number of crimes, which are primarily “blamed” on the non-reporting 
of crimes by the victims themselves, these surveys have grown into an empirical 
articulation of the hypothesis that one of the far-reaching factors in the regeneration 
of a victim’s position is the concept of a victim as a serious social problem, which is 
not and cannot be solved solely through sentencing the crime perpetrator. The main 
conclusions of the first surveys (conducted in 1960s) boil down to the following: 
most detected victimizations are trivial, criminal victimizations are relatively rare, 
and there is a significant number of re-victimizations.
A criticism of those victimization surveys most often refers to the reliability of 
establishing the real extent of criminality due to the fact that they can register only 
those cases where the respondents are willing and able to identify themselves as 
victims. Respondents, therefore, prefer to group their answers into physical and 
sexual assaults, other acts against physical integrity and crimes against property. 
The absence of perception of corporate, environmental, and organized crime, that 
is to say, its heaviest forms, results in it being unmentioned in those surveys. On 
the other hand, even the entire group of “victimless crimes”, that is to say adaptive 
deviations, still remains the dark number, most often due to the victim’s fear that 
she or he may also be criminally prosecuted.
However, international victimization surveys (as of 1990s) have appeared as an 
alternative and complementary database to official statistics. Their contribution 
can be measured by the degree to which they enable the creation of a theoretical 
framework for new, or, we could freely say, currently basic victimological topics: the 
fear of crime and the victim’s status (which also implies the inception of the idea 
of the respect for victim’s needs in which the legal regulation of victim’s procedural 
status as the third party in criminal proceedings is the minimum requirement).
Key words: microvictimology, macrovictimology, extent of victimization, 
determination of common characteristics of victimized population, establishment 
of the victim’s perception of crime and of the victim’s view on the justice system, 
establishment of socio-demographic characteristics of crime victims, differential 
victimization, international victimization surveys, determination of objective and 
subjective victimization risks, variation in victimization risks dependent on the 
affiliation to different groups.
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Сажетак: Руска Федерација (РФ) једна је од двадесетак држава која је након 
окончања Хладног рата почела „све из почетка“, дакле и у сфери националне 
безбедности. За разлику од других таквих држава, РФ је поседовала нуклеарно 
оружје, које јој је давало статус велике силе. Међутим, РФ у периоду од 1991. 
до краја 1999. године у сваком другом погледу имала је обележја неуспешне 
или тзв. пропале државе. Наиме, у економској, социјалној, законодавној, 
војној, судској и другим сферама државе и друштва владало је својеврсно 
безакоње, које је резултовало у веома неповољном квалитету живота 
руских грађана и њиховој небезбедности, као и у великој угрожености 
безбедности других виталних државних вредности. Такође, место и улога РФ 
у међународној заједници били су веома незавидни, односно, њени ставови 
нису уважавани у вези са решавањем ниједног озбиљног безбедносног 
проблема. Неспособна, анационална и корумпирана тадашња политичка 
елита РФ представљала је кључни узрок поменутог пропадајућег стања 
државе и друштва. То је потврдила постојећа политичка елита РФ, која је 
преузела власт 31. децембра 1999. године и претходних година у потпуности 
успела да хаотичну ситуацију у држави и друштву претвори у стабилно и 
перспективно стање на унутрашњем и спољном плану, те упорно истрајава 
на његовом унапређењу. Документ „Стратегија националне безбедности РФ 
до 2020. године“ аргументовано одражава досадашњу, актуелну и будућу 
ангажованост руске политичке елите на јачању статуса државе и друштва – 
наравно, и на побољшању квалитета живота грађана. У Стратегији се 
свим државним и друштвеним субјектима препоручује зашто и како да се 
организују, припремају и ангажују на заштити виталних руских вредности 
и националних интереса (поштовањем унутрашњег и међународног права, 
Повеље ОУН и Универзалне декларације о правима човека из 1948) од свих 
врста претњи, независно од њихових носилаца и простора одакле долазе.
Кључне речи: национална безбедност, национални интереси, претња нацио-
налној безбедности, стратешки национални приоритети, систем обезбе-
ђивања националне безбедности
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Увод

Бројни чиниоци детерминишу безбедносну моћ и, у оквиру ње, 
одбрамбену способност једне државе. То су пре свега: број становника, 
економска моћ изражена кроз бруто друштвени производ и његов раст, 
јачина (бројност) и техничка опремљеност оружаних снага, финансијска 
средства намењена за њихово одржавање и јачање, као и карактер 
унутрашње и спољне политике. Документ под називом „Стратегија 
националне безбедности“ (СНБ) представља важно упутство за 
оптимално аутономно и усклађено ангажовање (овој фази јединственог 
процеса претходи организацијска и припремна фаза, нап. аут.) поменутих 
и других чинилаца одређене државе, ради заштите њених виталних 
вредности и интереса. Заузврат, дотични базични елементи снажно 
утичу повратно на садржај СНБ. Управо зато, промовисање СНБ за сваку 
државу представља нови „историјски почетак“, а за државе у њеном 
непосредном и глобалном окружењу важан извор информација у смислу 
преиспитивања и/или одређивања сопствених спољнополитичких 
активности према дотичној држави.

Да усвајање документа (СНБ) представља сложен, одговоран и ри- 
зичан задатак за политичку елиту једне државе, карактеристичан 
пример представља Руска Федерација (РФ). Наиме, од распада совјетске 
државе (1991) РФ, као једина правна наследница те државе, скоро две 
деценије (до 2009) трагала је за својим моделом националне безбедности 
и дефинисањем свог места у светској безбедносној структури. У том 
смислу, могуће је регистровати два периода – период од 1991. до краја 
1999. године и други, после 31. децембра 1999. године. Тог датума је 
престала функција дотадашњег председника РФ Бориса Јељцина и 
страшна и трауматична епоха руске историје у 20. веку, а од новог пред-
седника Владимира Путина наговештен је опоравак државе.1 Период 
укупне консолидације РФ, посебно у безбедносној сфери, ургентно 
и аргументовано је наговештен у периоду од 10. јануара до 24. јула 
2000. године, када су усвојена три документа (Концепција националне 
безбедности, Војна доктрина и Концепција спољне политике РФ),2 
међутим, евидентно је да ниједан од њих нема наслов „СНБ“.

1 Том приликом, председник РФ Владимир Путин обратио се руском народу следећим 
речима: „данас је заиста историјски дан. Желим да на то још једном скренем пажњу. 
данас се први пут у целој историји наше државе, у целој руској историји, врховна 
власт у земљи предаје на најдемократскији, најједноставнији начин – по вољи народа, 
законито и мирно... доказали смо да Русија постаје заиста савремена, демократска 
држава. Мирна промена власти – то је најважнији елемент политичке стабилности 
о којој смо заједно маштали, којој смо тежили и за коју смо се борили.“ (Милинчић, 
Љ.: владимир Путин – моја битка за Косово, Софос, Београд, 2007, стр. 5.)

2 Опширније у: Милан Мијалковски, доктрина одбране, Факултет цивилне одбране, 
Универзитет у Београду, Београд, 2006, стр. 220–232.
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Нова ера у историји РФ, која је почела без насиља, најпре је обухватала 
максималну централизацију власти, опоравак привреде, побољшање 
животног стандарда и безбедност грађана и консолидацију грађанског 
друштва, док су у спољној политици учињене значајне измене, односно, 
дотадашња снисходљива политика преображена је у реалистичку и 
прагматичну, у смислу подизања на виши ниво геополитичког статуса 
РФ. Видни помаци у скоро свим областима друштвеног живота јасно 
су указивали на место коjе ће Русија заузимати у 21. веку у постојећем 
светском поретку – јака држава као један од центара мултиполарног 
света, која све успешније решава своје озбиљне економске, социјалне и 
безбедносне проблеме. Квалитетан одговор на поменута и друга питања 
налази се у садржају документа „Стратегија националне безбедности 
Руске Федерације до 2020. године“, који је (12. маја 2009) одобрио 
председник РФ Дмитриј Медведев. У најсажетијем смислу, у документу 
се истиче да ће РФ водити прагматичну, неконфликтну спољну политику, 
која искључује трку у наоружању, а безбедност земље ће се осигуравати 
достизањем стратешких националних приоритета.

УСЛОВИ У КОЈИМА СЕ ПОЈАВИЛА СТРАТЕГИЈА

Стабилност двеју суперсила (САД и СССР) за време Хладног рата  
(1945–1990) на европском потенцијално тежишном ратишту супрот-
стављених савеза (НАТО и ВУ), заснивала се, иако и без сигурних 
гаранција, на равнотежи конвенционалних и нуклеарних снага. Окон-
чањем „хладног рата“ европска безбедносна архитектура је радикално 
промењена. Наиме, појавиле су се нове опасности по безбедност многих 
држава. Поједине државе су се распале мирним путем (Чехословачка и 
Совјетски Савез), а Југославија је разбијена насилним путем. Осим на 
простору Југославије, оружани конфликти су избили унутар или између 
појединих новонасталих држава на простору бившег Совјетског Савеза, 
који су делимично решени или имају карактер дугорочног кризног 
жаришта.

Организација уједињених нација (ОУН), ОЕБС и Савет Европе по-
казале су инертност, непринципијелност, неодлучност и несналажење 
у превенцији, регулисању и решавању оружаних конфликата у Евро- 
пи, посебно на простору бивше Југославије. Насупрот њима, НАТО, 
а посебно водећа чланица (САД), у складу са уверењем да је непри-
косновени победник у „хладном рату“, испољио је амбиције да успостави 
„једнополарни свет“, губећи из вида чињеницу да не поседује потенцијал 
који му обезбеђује постизање таквог циља. Упркос одсуству оштрог 
супротстављања неке државе поменутој илузији САД и НАТО-а, било 
је евидентно да преовладавајући део међународне заједнице не прихвата 
једнополарни модел светског поретка. Осим појединих малих држава, у 
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лукавом одбијању таквог модела светског поретка, предњачиле су Русија, 
Кина и Индија.

Руска Федерација, као наследница СССР-а, у последњој деценији 
20. века налазила се у веома незавидној ситуацији. Њенe економске 
могућности граничиле су се с катастрофом, а флуидна политичка и 
безбедносна ситуација није гарантовала успешну заштиту основних, 
виталних вредности, укључујући и територијални интегритет, на шта 
је упозоравао оружани покушај (1994–1996) сепаратиста да Чеченију 
одвоје од РФ. Она је тада била суперсила само на основу поседовања 
нуклеарног оружја. Осмишљавајући и тражећи свој економски и 
војностратегијски идентитет у периоду од 1991. до 1997. године, РФ се 
определила за приближавање институционалним оквирима западне 
Европе и евро-атлантским структурама, настојећи да се избори за 
„посебан статус“. Међутим, реалност је била другачија. Економски и 
финансијски механизми западне Европе нису били довољно агилни 
нити ефикасни у подршци трансформацији руске државне приведе у 
тржишну привреду. Та чињеница, као и криминална приватизација 
државне својине, онемогућиле су развојни скок РФ и узроковале огромно 
сиромаштво грађана. Помак у безбедносном смислу био је охрабрујући. 
Наиме, РФ је постала чланица највећег броја постојећих институција 
европског система безбедности.3

У том периоду, РФ је трагала за оптималном војностратегијском кон-
цепцијом и дефинисањем свог места у евро-азијској и светској безбедносној 
структури. Рад на документима из области националне безбедности започет 
је 1997. године, први нацрт „Концепције националне безбедности“ појавио се 
у октобру 1999, а дефинитивна верзија у јануару 2000. године.

Пресудан утицај на садржај поменутог документа4 имали су идеје 
и ангажованост патриотских либерално-демократских снага које су 
победиле на парламентарним изборима одржаним у децембру 1999. 
године. Садржај документа је одражавао одлучност владајуће гарнитуре 
да адекватном употребом расположивих ресурса очува традиционалне 
вредности и оптимално допринесе стабилизацији нових вредности 
руског друштва. На то је уверљиво указивао став да је Русија спремна на 
одређене компромисе, али само дотле док њени стратегијски интереси 
заштите националне безбедности не буду доведени у питање, и да је 
спремна да до краја користи све расположиве снаге и сва расположива 
средства да се заштити.

3 Руска Федерација је 22. јуна 1994. године приступила Програму НАТО-а „Партнерство 
за мир“, 24. јуна те године потписан је Уговор о партнерству и сарадњи између ЕУ и 
РФ, а 27. маја 1997. године у Паризу НАТО и РФ потписали су „Основни документ о 
узајамним односима, сарадњи и безбедности између НАТО-а и Руске Федерације“.

4 Документ „Концепција националне безбедности РФ“ имао је сва обележја Доктрине 
одбране или Стратегије националне безбедности.
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Руководство РФ је у протеклом периоду (2000–2009) доследно истра-
јавало на реализацији садржаја КНБ и постигло велике резултате у 
одрживом развоју државе и друштва.

На унутрашњем плану, стабилизована је економска, политичка 
и безбедносна ситуација. Знатно је побољшан стандард грађана и 
успостављено је ефикасно функционисање кључних институција вла-
сти.5 Приоритети државне политике били су враћање капитала изнетог 
из земље, стварање условâ за стране инвестиције, поштовање правâ 
инвеститорâ, борба против корупције и подстицања извоза (РФ је постала 
друга по извозу нафте у свету, а прва по извозу угљеноводоничних 
сировина). У другој половини 2003. године темпо раста економских 
показатеља био је већи него у ма којој другој земљи „Групе 8“, а почетку 
2007. године бруто национални доходак достигао је ниво из 1990. године. 
Тероризам исламиста у Чеченији и на Кавказу сведен је на занемарљив 
ниво,6 а Оружане снаге реформисане и битно оснажене (посебна пажња 
је посвећена њиховој модернизацији, односно, уведена су многа нова 
софистицирана обавештајна, комуникациона и убојна средства, а 
војна индустрија, осим тога што обезбеђује снабдевање Армије, извози 
огромне количине разноврсног оружја). Почетком 2007. године бојева 
готовост руске армије и флоте доведена је на највиши ниво од распада 
Совјетског Савеза. Упркос томе, промовише се став како Русија намерава 
да не улази у трку у наоружању, већ да „асиметричним“ одговорима 
изазива уважавање супарникâ.7

На спољнополитичком плану, РФ је из пасивног супротстављања 
идеје о једнополарном свету прешла на активно учешће у међународним 
односима. Изражава отворено противљење ширењу НАТО-а на исток, 

5 Приликом традиционалног годишњег обраћања Председника РФ Федералној 
скупштини (26. 5. 2004), поред осталог, он је рекао: „Први пут за много времена – 
Русија је постала политички и економски стабилна земља. Постала је независна – 
и са финансијске тачке гледишта, и у међународним односима. наши су циљеви 
апсолутно јасни. то је висок животни стандард у земљи, безбедан, слободан и 
комфоран живот. то је зрела демократија и развијено грађанско друштво. то је 
учвршћивање позиције Русије у свету. а основно је, поновићу, значајни пораст нивоа 
живота грађана.“ (Медведев, Р.: Путин – повратак Русије, Компанија „Новости АД“, 
Београд, 2007, стр. 195–196.)

6 Државна дума је 26. фебруара 2006. године усвојила „Федерални закон о борби против 
тероризма“, 1. марта одобрио га је Савет Федерације, а 6. марта те године одобрен 
је Указом председника РФ бр. Н-35-ФЗ. Садржај Закона има сва обележја која имају 
ресорске стратегије за борбу против тероризма појединих држава.

7 Председник РФ је приликом читања свог шестог Обраћања Федералној скупштини 
РФ (25. 4. 2005), поред осталог, рекао: „Русија је земља која је за себе одабрала 
демократију вољом свога народа. Она је сама стала на такав пут и, придржавајући 
се свих општеприхваћених демократских норми, сама ће одлучивати на који начин – 
узевши у обзир своје историјске, геополитичке и друге специфичности – може 
обезбедити реализацију принципа слободе и демократије. Као суверена земља, Русија 
је способна и самостално ће одређивати за себе рокове и услове кретања тим путем.“ 
(исто, стр. 235.)
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посебно укључивању Украјине и Грузије у Алијансу, развија сарадњу 
са Заједницом независних држава, као и Шангајском шесторком, 
унапређује односе са ЕУ, Кином, Индијом, Бразилом и другим земљама. 
Тиме је оснажила свој међународни положај и јасно истакла представу о 
будућем мултиполарном свету. У ствари, реализује потпуно различиту 
спољну политику од Јељцинове, коју је карактерисало веровање да без 
помоћи западноевропских земаља Русија не може опстати и, у складу 
с тим, чињени су и потпуно непотребни уступци на штету руских 
националних интереса. Реч је о реалистичној спољној политици, која 
искључује самоизолацију, а карактерише је сарадња са свим државама 
на равноправној основи. Обухвата ширење економске сарадње са 
земљама западне Европе, али без страних кредита, односно сарадња под 
равноправним условима. Тиме су остварена обећања политичке елите 
РФ дата почетком овог (трећег) миленијума и испуњена очекивања 
грађана РФ.8

Сиже постигнутих резултата РФ на унутрашњем и спољном плану 
у наведеном периоду и правце будућих приоритета те земље саопштио 
је јавности председник РФ Дмитриј Медведев, приликом обраћања 
посланицима оба дома Думе у Москви 5. новембра 2008. године.9 
У ствари, садржај његовог 85-оминутног говора наговестио је суштину 
„Стратегије националне безбедности Руске Федерације до 2020. године“, 
која је важећа од 12. маја 2009.

8 После доласка Путина на власт један руски новинар на радију „немачки глас“ 
објаснио је очекивања која Русија има од новог председника овим речима: „ви на 
Западу сте нас предуго понижавали. Односили сте се према нама с предубеђењем и 
досађивали нам својом жељом да нам будете старатељи, а понашали сте се према 
нама тако зато што је на челу наше државе био алкохоличар, код кога се већ догодила 
потпуна деградација личности. али сада ће све бити другачије. наш нови председник 
је психички стабилна личност, дубоко частан човек, способан да препороди Русију.  
У тешким временима народ је изабрао себи правог народног лидера. Критикујући њега, 
ви критикујете процес нашег препорода.“ (Милинчић, Љ.: владимир Путин – Моја 
битка за Косово, Софос, Београд, 2007, стр. 74.)

9 Медведев је, поред осталог, рекао: „Русија се уздигла, стабилизовала и ојачала, 
постигла национално јединство око глобалних изазова. сада је време за оштар одговор 
америчкој доминацији у свету – и војно и економски... наше вредности формирају 
и нашу представу о будућности. стремимо праведном друштву слободних људи. 
Знамо: Русија ће бити земља процвата и демократије. снажна, а у исто време удобна 
за живот. Политичке слободе грађана и њихова лична имовина су неприкосновени... 
тражимо реформу ОУн, нови глобални систем безбедности и укидање монопола у 
светским финансијама... светом се не може управљати из једне престонице. Они који 
одбијају да то схвате само ће стварати нове проблеме и себи и другима...“ (Према: 
недељни телеграф, Београд, 12. 11. 2008.)



83
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ОДРЕДНИЦЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ДО 2020. 

Основне чињенице о Стратегији

Документ под насловом стратегија националне безбедности Ру-
ске Федерације до 2020. (у даљем тексту: Стратегија), који је Указом 
председника РФ бр. 537, од 12. маја 2009. године, постао важећи и 
саопштен јавности, обима је 22 странице компјутерски обрађеног текста, 
структурисаног у шест поглавља, чији су садржаји операционализовани 
у укупно 112 посебних ставова у вези са обезбеђивањем националне 
безбедности РФ. Ово је први документ РФ под оваквим насловом,10 чија 
је сврха да одговарајуће утиче на или допринесе „консолидовању напорâ 
савезних органа извршне власти, органâ државне власти субјеката РФ, 
организација и грађана РФ у сфери осигуравања националне безбедности“,11 
а претпоставља се да ће РФ њеном реализацијом до 2020. године постати 
покретачки фактор развоја националне економије, побољшати квалитет 
живота становништва, обезбедити политичку стабилност у друштву, 
знатно ојачати националну одбрану, државну безбедност и правни 
поредак, и повећати конкурентске способности и међународни углед 
земље.

У најсажетијем смислу, Стратегија одражава постојање и деловање РФ 
у вишеполарном светском поретку. На то указују њене основне поруке, 
као што су:

(1) Створени су предуслови за поуздано спречавање унутрашњих и 
спољних претњи за националну безбедност и претварање РФ у једну 
од водећих држава по степену техничког прогреса, квалитету живота 
становништва и утицаја на светске процесе. (2) Русија, као гарант 
срећног националног развоја, прелази на нову државну политику у 
области националне безбедности. (3) Повећана је осетљивост свих 
чланова међународне заједнице пред новим изазовима и претњама. 
(4) У условима конкурентске борбе за ресурсе нису искључена решења 
насталих проблема уз примену војне силе. (5) Руска Федерација ће се у 
дугорочној перспективи залагати за изградњу међународних односа на 
принципима међународног права, осигуравање поуздане и подједнаке 
безбедности држава. (6) Организацију УН и СБ УН Русија посматра као 
централни елемент стабилног система међународних односа. (7) Основни 
приоритети националне безбедности РФ јесу национална одбрана, 

10 Документи РФ у сфери националне безбедности у ранијем периоду јесу: „О утвр-
ђивању Концепције националне безбедности РФ“ (усвојила га је Законодавна 
скупштина РФ, 1997, Nо. 52, члан 5909, а проглашен важећим Указом председника РФ 
од 17. децембра 1997. године, Nо. 1300) и „О Концепцији националне безбедности РФ“ 
(усвојила га је Законодавна скупштина РФ 2000, Nо. 2, члан 170, а проглашен важећи 
Указом председника РФ од 10. јануара 2000, Nо. 24). Ови документи су усвајањем 
„Стратегије националне безбедности РФ до 2020. године“ проглашени неважећима.

11 Указ председника РФ од 12. маја 2009. године, Nо. 537.
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државна и друштвена безбедност. И (8) Русија ће у периоду реализације 
ове Стратегије предузети све неопходне напоре, на најповољнијем нивоу, 
у погледу одржавања паритета са САД у области стратешког офанзивног 
наоружања.

У Стратегији је употребљено и размотрено 16 врста безбедности: 
национална безбедност, друштвена безбедност, државна безбедност, 
међународна безбедност, колективна безбедност, војна безбедност, 
лична безбедност, прехрамбена безбедност, енергетска безбедност, 
економска безбедност, технолошка безбедност, еколошка безбедност, 
информатичка безбедност, унутрашња безбедност, спољна безбедност и 
општа безбедност.

Синтагматски појам „(безбедносна) претња“ употребљен је 25 пута, 
појам „(безбедносни) ризик“ четири пута, а појам „(безбедносни) изазов“ 
два пута.

Иако структуру Стратегије чине шест поглавља,12 преглед њиховог 
обима указује да је тежишно четврто поглавље („Обезбеђивање 
националне безбедности“), чији је садржај изложен на 13 страница 
текста. Имајући у виду да садржаји трећег, петог и шестог поглавља 
(укупно четири странице) такође представљају ставове у вези са 
остваривањем националне безбедности, може се констатовати да су 
спољно безбедносно окружење РФ или спољне опасности по безбедност 
земље („Савремени свет и Русија: стање и тенденције развоја“) изложени 
на свега три странице текста. Дакле, скоро целокупан садржај Стратегије 
представља упутствено-обавезујући задатак свим државним и дру-
штвеним субјектима РФ зашто и како да се организују, припремају и 
ангажују на заштити и оснаживању виталних вредности матичне државе.

Важан документ за планирање развоја система остваривања 
националне безбедности Руске Федерације

Наведени наслов представља директрису садржаја првог поглавља 
Стратегије („Опште одредбе“) и, наравно, оријентир свим људским ре-
сурсима РФ за самостално и усклађено ангажовање на заштити и јачању 
руских виталних вредности и интереса. Пошто се констатује постојећи 
ниво њихове обезбеђености,13 потом се истиче потреба учвршћивања 

12 Наслови поглавља гласе: (1) Опште одредбе; (2) Савремени свет и Русија: стање 
и тенденције развоја; (3) Национални интереси Руске Федерације и стратешки 
национални приоритети; (4) Обезбеђивање националне безбедности; (5) 
Организационе, нормативноправне и информационе основе реализације Стратегије; 
и (6) Основне карактеристике стања националне безбедности.

13 „Реализује се државна политика у области националне безбедности, државне и 
друштвене безбедности, одрживог развоја Русије, адекватна унутрашњим и спољним 
условима. створени су предуслови за јачање система обезбеђивања националне 
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друштвене солидарности на бази општих вредности, као што су: слобода 
и независност руске државе, хуманост, међународни мир и јединство 
култура вишенационалног народа РФ, поштовање породичних традиција 
и патриотизам.

У складу с тим, као основни правци обезбеђивања националне без- 
бедности РФ региструју се стратешки приоритети, којима се дефинишу 
задаци најважнијих социјалних, политичких и економских реформи 
за формирање безбедних услова реализације уставних права и сло-
бода грађана РФ, остваривање одрживог развоја земље, очување 
територијалног интегритета и суверенитета државе. Такође, наглашава 
се да се обезбеђивање националне безбедности РФ заснива на 
фундаменталној међусобној повезаности и узајамној зависности СНБ 
РФ до 2020. и Концепције дугорочног социјално-економског развоја РФ 
у периоду до 2020. године.

На основу наведеног, евидентно је успостављање и одржавање, 
посредством снага осигуравања националне безбедности, унутрашњих 
и спољних услова повољних за реализацију стратешких националних 
приоритета („уставна права и слободе грађана РФ, остваривање одржи-
вог социјално-економског развоја и одбрана суверенитета земље, њене 
независности и територијалног интегритета“), представља круцијални 
став у Стратегији.

У закључку првог поглавља наводе се основни појмови који се ко-
ристе у Стратегији: национална безбедност, национални интереси Ру- 
ске Федерације, претња националној безбедности, стратешки нацио-
нални приоритети, систем осигуравања националне безбедности, сна- 
ге осигуравања националне безбедности и средства осигуравања нацио-
налне безбедности.

Квалитативно нова геополитичка ситуација

Суштина садржаја другог поглавља („Савремени свет и Русија: стање и 
тенденције развоја“) састоји се у реалистичном схватању и оцени стања 
актуелних и перспективних међународних односа, с једне стране, и 
опредељења и могућности РФ да утиче на своје окружење ради заштите 
сопствене националне безбедности, са друге стране.

Постојеће стање међународних односа квалификује се као квали-
тативно нова геополитичка ситуација у односу на оне у последњој деценији 
20. века. Образлаже се формулацијама попут следећих: (1) Свет се развија 

безбедности, консолидован је правни простор. Решени су најважнији задаци у 
економској сфери, порасла је инвестициона привлачност националне економије. 
Обнављају се исконски руски идеали, духовност, достојан однос према историји...“ 
(Опште одредбе, став 2.)
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у правцу глобализације свих сфера међународног живота, који се одликује 
високом динамиком и међусобном зависношћу догађаја. (2) Неоснованост 
постојеће глобалне и регионалне архитектуре, оријентисане, нарочито у 
евро-атлантском региону, само на НАТО, као и несавршенство правних 
инструмената и механизама све више стварају претњу за обезбеђивање 
међународне безбедности. (3) Пажња међународне политике ће у 
дугорочној перспективи бити усредсређена на поседовање енергетских 
извора. (4) На међународну ситуацију ће у средњорочној перспективи, као 
и раније, негативно утицати ситуација у Ираку и Авганистану, конфликти 
на Блиском и Средњем истоку, у низу земаља Јужне Азије и Африке и на 
Корејском полуострву. (5) У условима конкурентске борбе за ресурсе нису 
искључена решења насталих проблема уз примену војне силе – може бити 
нарушена успостављена равнотежа снага у близини граница РФ и граница 
њених савезника. (6) Повећава се ризик од умножавања броја држава 
које поседују нуклеарно оружје. (7) Последице светских финансијско- 
-економских криза могу постати упоредиве по укупној штети са применом 
војне силе у великим размерама.

Фокусирано стање међународних односа првенствено се процењује с 
аспекта испољавања негативног утицаја на обезбеђивање националних 
интереса РФ. У том контексту регистроване су разноврсне опасности,14 
и то: потенцијални рецидиви једностраних приступа у међународним 
односима, супротности између главних учесника светске политике, 
претња ширењем оружја за масовно уништење и његовим доспевањем 
у руке терориста, усавршавање обликâ незаконите делатности у области 
кибернетике и биологије, као и у сфери високих технологија. Такође 
се предвиђају појачана сучељавања у глобалној информационој борби 
и ескалација претњи стабилности индустријских и земаља у развоју, 
посебно због експанзије националистичких расположења, насилног 
екстремизма, верског радикализма и сепаратизма. Наговештава се да ће 
светска демографска ситуација и еколошки проблеми изазивати бројне 
безбедносне проблеме, а као карактеристичне сматрају се неконтролисане 
и незаконите миграције, трговина људима и дрогом и дефицит слатке 
воде. Најзад, ширење епидемија, изазваних новим, непознатим вирусима, 
региструје се као реална претња националној безбедности РФ.

Констатује се да за отклањање поменутих и других негативних 
утицаја РФ има довољно потенцијала, односно да је способна да обезбеди 
услове за „учвршћивање међу државама лидерима у светској економији 
на основу успешног учешћа у светској подели рада“, као и да поседује 

14 Појам „претња националној безбедности“ дефинише се као непосредна или посредна 
могућност наношења штете уставним правима, слободама, достојном квалитету и 
стандарду живота грађана, суверенитету и територијалном интегритету, одрживом 
развоју РФ, одбране и безбедности државе.
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респектабилан одбрамбени потенцијал. Наиме, РФ је опредељена да 
одлучно штити своје националне интересе поштовањем међународног 
права, спровођењем рационалне и прагматичне политике, која укључује 
изнуђену (наметнуту) конфронтацију, а искључује нову трку у наоружању. 
Организацију УН и Савет безбедности УН РФ сматра централни елемент 
стабилног система међународних односа. Наглашава се да ће РФ јачати 
сарадњу у мултилатералним саставима попут „Група 8“, „Група 20“, 
РИК (Русија, Индија и Кина), БРИК (Бразил, Русија, Индија и Кина), 
као и да ће користити могућности других незваничних међународних 
институција. Приоритетним правцем спољне политике РФ сматра 
развој билатералне и мултилатералне сарадње с државама учесницама 
Заједнице независних држава (ЗНД). Истовремено ће развијати сарадњу 
са организацијама Споразума о колективној безбедности и Евроазијске 
економске заједнице, које испољавају стабилизујући утицај на општу 
ситуацију у регионима што се граниче с државама учесницама ЗНД.

Закључни став поглавља потенцира спровођење предвидљиве и 
отворене спољне политике која је нераскидиво повезана с реализацијом 
задатка одрживог развоја Русије, а у вези са спречавањем претњи по 
националну безбедност15 указује се на нужно обезбеђивање социјалне 
стабилности друштва, етничке и конфесионалне сагласности, подизање 
квалитета рада органâ државне власти и успостављање ефикасних 
механизама њихове сарадње с цивилним друштвом.

Национални интереси Руске Федерације 
и стратешки национални приоритети

У Стратегији се национални интереси РФ дефинишу као „скуп уну- 
трашњих и спољних потреба државе за обезбеђивањем заштите и 
одрживог развоја личности, друштва и државе“. У дугорочној пер-
спективи обухватају: развој демократије и грађанског друштва и повећа-
ње конкурентске способности националне економије; обезбеђивање 
непоколебљивости уставног поретка, територијалног интегритета и 
суве-ренитета РФ и претварање РФ у светску државу, чија је делатност 
усмерена на одржавање стратешке стабилности и узајамно корисних 
партнерских односа у условима вишеполарног света.

Указује се на то да ће се унутрашње и спољне независне потребе 
државе у обезбеђивању националне безбедности РФ остваривати путем 
стратешких националних приоритета,16 а то су национална одбрана, 

15 Према Стратегији, „национална безбедност је стање заштите личности, друштва 
и државе од унутрашњих и спољних претњи, које омогућава обезбеђивање уставних 
права, слобода, достојног квалитета и стандарда живота грађана, суверенитета, 
територијалног интегритета и одрживог развоја РФ, одбране и безбедности државе.“

16 Појам „стратешки национални приоритети“ у Стратегији се дефинише као 
„најважнији правци обезбеђивања националне безбедности, по којима се реализују 
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државна и друштвена безбедност. Истовремено, ради оптималног 
остваривања националне безбедности РФ указује се на значај ефикасног 
функционисања основних приоритета националне безбедности, које 
се постиже усредсређивањем напорâ и ресурсâ на кључне приоритете 
одрживог развоја, и региструје следеће: повећање квалитета живота 
руских грађана путем гарантовања личне безбедности, као и високих 
животних стандарда; економски развој, који се остварује, пре свега, 
посредством развоја националног иновационог система и улагања у 
људски капитал; наука, технологија, образовање, здравство и култура, 
који се развијају јачањем улоге државе и усавршавањем државно- 
-приватног партнерства; екологија живих система и рационално 
коришћење природних ресурса и стратешка стабилност и равноправно 
партнерство, који се учвршћују на основу активног учешћа РФ у развоју 
вишеполарног модела светског поретка.

Обезбеђивање националне безбедности

Облици адекватне заштите и развој виталних вредности и интереса 
РФ у дугорочној перспективи формулисани су и јасно изложени у четвр-
том поглављу („Осигуравање националне безбедности“). С тим у вези 
се каже да се суштина осигуравања националне безбедности састоји 
у одржавању правних и институционалних механизама и ресурсних 
потенцијала државе и друштва, као и да стање националне безбедности 
РФ директно зависи од економског потенцијала земље и ефикасности 
функционисања система осигуравања националне безбедности, који 
чине снаге17 и средства.18 Под тим се подразумева усредсређивање напора 
и ресурсâ на осигуравање националне безбедности у унутарполитичкој, 
економској и социјалној сфери, у сфери науке и образовања, у међунаро-
дној, духовној, војној, информационој, образовно-индустријској и еко-
лошкој сфери, као и у сфери друштвене безбедности.

Садржаји у вези са обезбеђивањем националне безбедности РФ 
разврстани су у девет посебних целина.19 Редослед текста обласних целина 

уставна права и слободе грађана РФ, остварују одржив социјално-економски развој и 
одбрана суверенитета земље, њене независности и територијалног интегритета“.

17 Снаге осигуравања националне безбедности јесу: Оружане снаге РФ, други видови војске, 
војне формације и органи у којима је у складу са савезним законодавством предвиђена 
војна и (или) правосудна служба, као и савезни органи извршне власти, који учествују у 
обезбеђивању националне безбедности државе на основу законодавства РФ.

18 Средства обезбеђивања националне безбедности јесу технологије, као и техничка, 
програмска, лингвистичка, правна и организациона средства, укључујући канале 
телекомуникације, који се користе у систему за обезбеђивање националне безбедности 
за прикупљање, формирање, обраду, преношење или примање информација о стању 
националне безбедности и мерама њеног јачања.

19 Наслови целина гласе: Национална одбрана, Државна и друштвена безбедност, 
Побољшање квалитета живота руских грађана, Економски развој, Наука, технологија 
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указује да је најпре обухваћено осигуравање националне безбедности РФ 
од војних облика угрожавања, а потом од не-војних облика опасности. 
Трећа целина се тежишно фокусира на осигуравање личне безбедности. 
Такође и остале целине, у мањој или већој мери, обухватају осигуравање 
људске безбедности, односно безбедност човека као појединца у оквиру 
друштва и државе. Евидентно је да садржај овог поглавља Стратегије у 
највећој могућој мери уважава препоруке Универзалне декларације о 
правима човека из 1948. године.

Пре приказа кључних ставова у тематским целинама важно је напо- 
менути да је садржај у оквиру сваке тематске целине изложен уз ува-
жавање следећег методолошког приступа: стратешки циљеви, врсте 
претњи, обезбеђивање националне безбедности.

У оквиру прве целине („Национална одбрана“) стратешки циљеви се 
дефинишу као потреба константног усавршавања националне одбране у 
спречавању глобалних и регионалних ратова и сукоба, као и остваривање 
стратешке суздржаности ради осигуравања војне безбедности земље. 
Стратешка суздржаност је одређена у смислу разраде и систематске 
реализације комплекса узајамно повезаних политичких, дипломатских, 
војних, економских, информационих и других мера, усмерених на спречавању 
или смањењу претње деструктивних деловања од стране др-жаве – агресора 
или коалиција држава. Њено постизање се, пре свега, остварује коришћењем 
економских потенцијала државе, уз оптималну ресурсну подршку Снага 
осигуравања националне безбедности. У том смислу се нарочито истиче 
значај развоја система војно-патриотског васпитања грађана РФ. Са друге 
стране, наведени стратешки циљеви разоткривају обележја РФ као велике 
силе, јер нису фокусирани само на непосредно безбедносно окружење 
већ безбедност у глобалним размерама. Будући да се под појмом „војна 
безбедност“ подразумева уверљиво одвраћање потенцијалног агресора 
од извођење агресије на РФ и успешна одбрана државе након извршене 
агресије, формулисани стратешки циљеви указују да се њено остваривање 
предвиђа у глобалним оквирима.

Преглед регистрованих врста претњи војној безбедности РФ,20 при-
оритетно, као њихове носиоце идентификује велике (нуклеарне) силе, 

и образовање, Здравство, Култура, Екологија живих система и рационално коришћење 
природних ресурса и Стратешка стабилност и равноправно стратешко партнерство.

20 Као претње војној безбедности наводе се: политика низа моћних страних земаља, 
усмерена на постизање доминантне надмоћности у војној сфери, пре свега у стра-
тешким нуклеарним снагама; развој веома прецизних информационих и других 
високотехнолошких средстава за вођење оружане борбе; стратешко наоружање у не-
нуклеарном снабдевању; једнострано формирање глобалног система противракетне 
одбране; милитаризација космичког простора око Земље, која може довести до новог 
круга трке у наоружању; ширење нуклеарних, хемијских и биолошких технологија; 
производња оружја за масовно уништење или његових компонената и средстава 
испоруке.
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а њихов негативан утицај саглēда се како у односу на РФ тако и на 
њене савезнике. Пошто се оцењује да је константан негативни утицај 
претњи војној безбедности РФ, његово појачавање се види у случајевима 
одступања од међународних споразума у области ограничавања и 
смањења наоружања, као и активностима усмереним на нарушавање 
стабилности државног и војног управљања, упозорења о ракетном 
нападу, контроле космичког простора, функционисање стратешких 
нуклеарних сила, објеката за чување нуклеарне муниције, атомске 
енергетике, атомске и хемијске индустрије, као и других потенцијално 
опасних објеката.

Очигледно је да војна безбедност21 представља најзначајнији аспект 
националне одбране РФ, јер се с тим у вези каже да је државна политика 
РФ у области националне и војне изградње, у дугорочној перспективи, 
усмерена на усавршавање Оружаних снага РФ, чији је задатак да при 
било каквим условима развоја војно-политичке ситуације осигуравају 
безбедност, суверенитет и територијални интегритет државе. Наиме, 
„прелазак на квалитативно нов облик Оружаних снага РФ, уз очување 
потенцијала стратешких нуклеарних снага“, региструје се као главни 
задатак јачање националне одбране у наредном периоду. Такође се 
предвиђа усавршавање њихове организацијско-формацијске структуре 
и система територијалног базирања, повећање бројног стања јединица 
сталне готовости, модернизација убојних средстава, усавршавање 
оперативних и борбених припрема, унапређење сарадње међу разним 
видовима оружаних снага, подизање угледа војне службе и статус 
официрског састава и јачање војне индустрије. Основна порука 
(препорука) садржаја тематске целине „Национална одбрана“ државним 
и друштвеним субјектима РФ гласи да РФ обезбеђује одбрану својих 
вредности и интереса, уважавањем принципа рационалне оправданости 
и ефикасности, односно плански и организовано реализује тај 
одговорни задатак. У том смислу се наводи да РФ реализује дугорочну 
државну политику у области националне одбране путем разраде 
основних концептуално-програмских и нормативних докумената 
који представљају извориште за припрему и ангажовање органâ 
државне власти, установа, предузећа и организација сектора привреде, 
институција грађанског друштва у мирном и ратном периоду, као и 
усавршавање снага и средстава грађанске одбране, мрежне и саобраћајне 
инфраструктуре земље у интересима националне одбране.

Као стратешки циљеви у обезбеђивања националне безбедности у 
сфери државне и друштвене безбедности региструју се: заштита основâ 

21 Војна безбедност се осигурава развојем и усавршавањем војне организације државе 
и одбрамбеног потенцијала, као и издвајањем у те сврхе довољних количина 
финансијских, материјалних и других ресурса.



91
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ОДРЕДНИЦЕ СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ДО 2020. 

уставног поретка РФ, основних права и слобода човека и грађанина, 
заштита суверенитета РФ, њене независности и територијалног инте- 
гритета, као и очување грађанског мира, политичке и социјалне стабил-
ности у друштву.

Претње националној безбедности у сфери државне и друштвене 
безбедности не-војног су карактера и разврстане у пет група:

• обавештајна и друге делатности специјалних служби и организација 
страних држава, као и појединих лица, усмерена на наношење 
штете безбедности РФ;

• делатност терористичких организација, групација и појединаца, 
усмерена на насилну измену основа уставног поретка РФ, дез-
организацију нормалног функционисања органâ државне власти 
(укључујући насилна деловања у односу на државне, политичке и 
друштвене раднике), уништавање војних и индустријских објеката, 
предузећа и установа, који обезбеђују функционисање друштва, 
као и путем примене нуклеарног и хемијског оружја или опасних 
радиоактивних, хемијских и биолошких материја;

• екстремистичка делатност националистичких, верских, етничких 
и сличних организација и структура, усмерена на нарушавање је- 
динства и територијалног интегритета РФ, дестаблизацију уну-
трашње политичке и социјалне ситуације у земљи;

• делатност међународних криминалних организација и групација, 
повезана с незаконитим прометом наркотичних средстава и пси- 
хотропних супстанција, оружја, муниције и експлозивних сред-
става;

• пораст криминалних напада усмерених против личности, својине, 
државне власти, друштвене и економске безбедности, као и у вези 
са корупцијом.

Ради успешног отклањања констатованих опасности, изложени 
су главни правци државне политике у сфери осигуравања државне и 
друштвене безбедности у дугорочној перспективи. На првоме месту 
се указује на потребу „јачања улоге државе као гаранта безбедности 
личности“, пре свега деце и омладине. Други правац се фокусира на 
усавршавању нормативноправног регулисања спречавања и борбе 
против криминала, корупције, тероризма и екстремизма, а трећи у 
смислу повећања ефикасности заштите правâ и законитих интереса 
руских грађана у иностранству (после распада Совјетског Савеза око 30 
милиона Руса остало је ван територије РФ, нап. аут.); и, најзад, четврти 
правац – ширење међународне сарадње у правосудној сфери.



92
Милан Мијалковски

Сматра се да се тај комплексан задатак може реализовати пред-
узимањем разноврсних мера и активности, а пре свега: усаврша-вањем 
структура и делатности федералних органа власти; реализацијом 
Националног плана за борбу против корупције; развијањем система 
откривања и супротстављања глобалним изазовима и кризама у 
постојећим условима, укључујући и међународни и национални теро-
ризам, политички и верски екстремизам, национализам и етнички 
сепаратизам; успостављањем механизама спречавања и неутрализације 
социјалних и међунационалних сукоба; формирањем дугорочне 
концепције комплексног развоја и усавршавањем правосудних органа 
и специјалних служби, јер се тиме учвршћују социјалне гаранције 
њихових сарадника, усавршава научно-техничка подршка правосудној 
делатности, уводе у наоружање перспективна специјална средства 
и техника и развија систем професионалне обуке кадрова у сфери 
осигуравања државне и друштвене безбедности; учвршћивањем режи-
ма безбедног функционисања предузећа, организација и установа 
одбрамбено-индустријског, нуклеарног, хемијског и атомско-енергетског 
комплекса земље, као и објеката животног обезбеђивања становништва 
и повећањем социјалне одговорности органâ осигуравања државне и 
друштвене безбедности.

За ефикасно остваривање националне безбедности у сфери држа-
вне и друштвене безбедности као веома важан услов се региструје 
заштита и очување државних граница РФ и адекватно функционисање 
безбедносног система у ванредним ситуацијама. Као основне претње22 
интересима и безбедности РФ у пограничној сфери наводе се постојање и 
могућа ескалација оружаних сукоба у близини њених државних граница 
и недовршеност међународноправног формирања државних граница РФ 
с појединим суседним државама.

У трећој тематској целини поглавља („Побољшање квалитета живота 
руских грађана“) као стратешки циљеви регистровани су: смањење нивоа 
социјалне и имовинске неједнакости становништва, стабилизација 
његовог бројног стања у средњорочној перспективи и коренито 
побољшање демографске ситуације23 у дугорочној перспективи.

22 Посебним претњама безбедности у пограничној сфери сматрају се: активности 
међународних терористичких и екстремистичких организација у области 
пребацивања на руску територију својих емисара, средстава за вршење тероризма 
и диверзантских акција, као и активирање прекограничних криминалних група 
у погледу незаконитог транспорта, преко границе РФ, наркотичних средстава, 
психотропних супстанција, роба, биолошких ресурса, других материјалних и 
културних вредности и организације канала незаконитих миграција.

23 Русија има све мање радно способних људи, посебно мушкараца, које тражи привреда. 
Према речима министра за регионални развој Владимира Јаковљева, број становника 
РФ умањен је 2004. за читавих 1,7 милиона. Уколико се настави предстојећи тренд, 
Русија ће у наредних 40 до 50 година изгубити трећину свог становништва. Основну 
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Изворима претње овој области друштвеног живота првенствено се 
сматрају могућности попут криза светског и регионално-банковних 
система, јачање конкуренције у борби за дефицитарне сировинске, 
енергетске, водене и прехрамбене ресурсе и заостајање у развоју 
напредних технолошких уређења који повећавају стратешке ризике 
зависности од измене спољних фактора.

Ради супротстављања претњама националној безбедности у области 
побољшања квалитета живота руских грађана обавезују се Снаге за 
обезбеђивање националне безбедности да, у сарадњи са институцијама 
грађанског друштва: (1) усавршавају национални систем заштите права 
човека путем развоја судског система и законодавства; (2) доприносе 
порасту благостања, смањењу сиромаштва и разлика према степену 
прихода становништва у интересу обезбеђивања сталног приступа 
свих категорија грађана оној количини прехрамбених производа која је 
неопходна за здрав начин живота; (3) стварају услове за здрав живот, 
стимулисање наталитета и смањење морталитета; (4) усавршавају систем 
заштите од незапослености, стварају услове за запошљавање људи с 
ограниченим физичким могућностима, спроводе рационалну регионалну 
миграциону политику, развијају пензиони систем и уводе норме 
социјалне помоћи за поједине категорије становништва; (5) обезбеђују 
очување културног и духовног наслеђа, доступност информационих 
технологија, као и информације из разних области социјално-политичког, 
економског и духовног живота друштва; и (6) усавршавају државно- 
-приватно партнерство у циљу јачања материјално-техничке основе 
установа здравства, културе, образовања, развоја стамбене изградње и 
побољшања квалитета стамбено-комуналних услуга.

У наведеном контексту, разматра се појам „прехрамбена безбе-
дност“ и истиче значај гарантованог снабдевања становништва висо-
коквалитетним и доступним медицинским препаратима. За реализацију 
тог задатка у средњорочној перспективи, пре свега, предвиђају се развој 
биотехнологија, обустава увоза основних прехрамбених производа, као 
и спречавање исцрпљивања аграрних ресурса и смањења обрадивих 
површина, затим, осујећивање одузимања националног тржишта житари-
ца у корист иностраних компанија и, најзад, спречавање неконтролисаног 
ширења прехрамбених производа добијених из генетски модификованих 
биљака коришћењем генетски модификованих микроорганизама и микро-
организама који имају генетски модификоване аналогоне.

тврдњу је поткрепио следећим подацима: „У нашој земљи ради свега 10 милиона жена. 
Од 20 милиона радно способних мушкараца, милион је у затворима, четири милиона 
под оружјем, пет милиона без запослења, четири милиона су хронични алкохоличари, 
милион је наркомана. Чак 60 одсто руског становништва чине старци, деца и 
инвалиди.“ (Према: Политика, Београд, 28. 4. 2005).
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Процењује се да ће успешно осигуравање националне безбедности 
у области побољшања квалитета живота руских грађана позитивно 
утицати на смањење нивоа организованог криминала, корупције и 
наркоманије, повећати ефикасност борбе против криминалних састава, 
оснажити социјално-политичку стабилност друштва и појачати 
динамику развоја РФ, стабилизовати финансијско-банкарски систем, 
проширити обнављање минерално-сировинске базе, образовање и 
здравство учинити доступним грађанима, повећати квалификације и 
квалитет радних ресурса и рационализовати миграционе токове.

Стратешки циљеви обезбеђивања националне безбедности у обла- 
стима „економског развоја, науке, технологије и образовања, здравства, 
културе и екологије“ одражавају одлучну опредељеност РФ да пред-
узима адекватне мере на јачању заштите становништва, државе и 
друштва. Евидентна је њихова реалистичност, а то, поред осталог, 
потврђују регистрована ограничења могућности РФ у погледу њиховог 
потпуног остваривања у кратком временском периоду (многи циљеви 
су дугорочни), као и упозорење да многи од њих зависе од утицаја из 
безбедносног окружења државе.

Када је реч о „Економском развоју“, стратешки циљеви осигуравања 
националне безбедности су улазак Русије у средњорочној перспективи 
међу пет земаља лидера по обиму бруто домаћег производа, као и 
постизање неопходног степена националне безбедности у економској 
и технолошкој сфери. Као стратешки циљеви осигуравања националне 
безбедности у сфери „Наука, технологија и образовање“ побројани су:  
(а) развој државних научних и научно-технолошких организација, које 
могу да обезбеде конкурентске предности националне економије и потребе 
националне одбране ради ефикасне координације научних истраживања 
и развоја националног иновационог система и (б) повећање социјалне 
мобилности, нивоа општег и професионалног образовања становништва, 
професионалних квалитета висококвалификованих кадро-ва на 
рачун доступности конкурентног образовања. Као стратешки циљеви 
осигуравања националне безбедности у сфери „Здравство“ дефинисани 
су: повећање животног века, смањење инвалидности и смртности; 
усавршавање профилаксе и пружање благовремене квалификоване 
примарне медицинско-санитарне и високотехнолошке медицинске 
помоћи и, усавршавање стандарда медицинске помоћи, као и контроле 
квалитета, ефикасности и безбедности медицинских средстава. Стра- 
тешки циљеви обезбеђивања националне безбедности у сфери 
„Култура“ јесу: (а) ширење приступа широких слојева становништва 
најбољим примерима домаће и стране културе и уметности оснивањем 
савремених, територијално распоређених информационих фондова; 
(б) стварање условâ за стимулисање становништва у погледу ства-
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ралачког самоостваривања путем усавршавања система културно- 
-просветитељског рада, организације слободног времена и масовног 
ваншколског уметничког образовања; и (в) допринос развоју културног 
потенцијала регионâ РФ и подршка регионалним иницијативама у сфери 
културе. Стратешки циљеви обезбеђивања националне безбедности у 
сфери „Екологије живих система и рационално коришћење природних 
ресурса“ дефинисани су у смислу очувања животне средине и обез-
беђивања њене заштите, и елиминисања еколошких последица привредне 
делатности у условима све интензивније економске активности и 
глобалних климатских промена.

Економски развој РФ сматра се пресудним чиниоцем за националну 
безбедност земље, а као потенцијални ризици и претње у тој сфери 
регистровани су могући дефицит огревно-енергетских, водених и 
биолошких ресурса, затим доношење дискриминационих мера и појачане 
нелојалне конкуренције у односу на РФ и, најзад, кризне појаве у светском 
финансијско-банкарском систему. У оквиру економске безбедности 
посебан значај се придаје енергетској безбедности,24 а ради јачања 
огревно-енергетског комплекса, поред осталог, предвиђа се ширење 
инструмената државно–приватног партнерства у циљу решавања 
стратешких задатака развоја економије и завршетка формирања основне 
саобраћајне, енергетске, информационе и војне инфраструктуре, посебно 
у арктичкој зони, источном Сибиру и на Далеком истоку РФ.

Зависност од увозних испорука научне опреме, прибора и електронске 
компонентне базе, стратешких материјала, несанкционисано преношење 
у иностранство конкурентних домаћих технологија, неосноване 
једностране санкције према научним и образовним организацијама РФ, 
недовољан развој нормативне правне основе и слаба мотивација у сфери 
иновационе и индустријске политике, низак степен социјалне заштите 
инжењерâ, техничарâ, професорâ, предавачâ и педагогâ, и лош квалитет 
општег средњег образовања, професионалног, основног, средњег и вишег/
високог образовања, регистровани су као директна претња, односно као 
негативан утицај на осигуравање националне безбедности у сфери науке, 
технологије и образовања. Ради отклањања опасности по технолошку 
безбедност РФ, Стратегија препоручује предузимање комплексних мера и 

24 Ову врсту безбедности Стратегија одређује у смислу стабилног обезбеђивања 
потражње довољном количином енергије стандардног квалитета, ефикасног 
искоришћавања енергетских ресурса повећањем конкурентске способности 
домаћих произвођача, спречавања могућег дефицита огревно-енергетских ресурса, 
стварање стратешких резерви горива, резервних капацитета и комплетне опреме 
и обезбеђивања стабилности функционисања система енергетског и топлотног 
снабдевања.
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активности у научно-образовној сфери и обавезује државне и друштвене 
субјекте и снаге на максимално ангажовање у том погледу.

Ради отклањања главних претњи националној безбедности у сфери 
здравства и здравља нације (појава епидемија и пандемија великих 
размера, масовно ширење ХИВ-инфекције, туберкулоза, наркоманија, 
алкохолизам и доступност психоактивних и психотропних супстанција), 
државна политика РФ усмерена је на профилаксу и спречавање раста 
обољења опасних по друштво, а надлежне институције се обавезују да 
ефикасно решавају (извршавају) задатке у сфери здравства и здравља 
нације у средњорочној и дугорочној перспективи. У Стратегији су 
прецизно одређени њихови општи и посебни задаци.

Као карактеристичне претње националној безбедности у сфери 
културе наводе се „превласт масовне културе оријентисане на духовне 
потребе маргиналних слојева, као и противправни насртаји на објекте 
културе“, а њихов негативан утицај на културу испољава се кроз покушаје 
преиспитивања погледа на историју Русије, њене улоге и места у светској 
историји, као и пропаганде начина живота у чијој су основи сведовољност 
и насиље, расна, национална и верска нетрпељивост. Супротстављање 
поменутим опасностима у сфери културе обухвата узајамна сарадња 
Снага за обезбеђивање националне безбедности са институцијама 
грађанског друштва ради оптимизације ефикасности државноправног 
регулисања подршке и развоја разноликости националних култура, 
толеранције и самопоштовања, као и развоја међунационалних и међу-
регионалних културних веза.

Исцрпљивање светских резерви минерално-сировинских, водних и 
биолошких ресурса, као и постојање еколошки неприхватљивих региона 
у РФ, констатује се као претња националној безбедности у еколошкој 
сфери. У складу са закључком да се стање у еколошкој сфери погоршава, 
односно расте стратешки ризик од исцрпљивања најважнијих мине-
рално-сировинских ресурса земље, Снагама за осигуравање националне 
безбедности налаже се да у сарадњи са институцијама грађанског дру-
штва, стварају услове за увођење еколошки безбедних производња, 
трагају за перспективним изворима енергија и рационално користе 
постојеће ресурсе.

Садржај девете тематске целине поглавља („Стратешка стабилност и 
равноправно стратешко партнерство“) у потпуности одражава актуелне 
и перспективне правце ангажовања РФ на обликовању вишеполарног 
светског поретка и њена чврста увереност да је такво стање међународних 
односа реално и оптимално за чување и оснаживање виталних вредности 
и одрживог развоја РФ, с једне стране, и очување међународног мира и 
безбедности, са друге стране. Наиме, евидентно је одсуство било каквог 
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облика хегемоније РФ.25 Напротив, њено опредељење је у смислу да активно 
доприноси осигуравању опште стратешке безбедности, стабилности и 
равноправном стратешком партнерству. У том погледу она изражава 
спремност да ангажује контингент својих Оружаних снага у конфликтним 
регионима, на основу норми међународног права, а ради решавања 
политичких, економских и других задатака не-војним методама. С тим у 
вези се наглашава да ће РФ иступати на међународној арени са позиције 
непроменљивости курса у погледу заједничког учешћа са другим државама 
у јачању међународних механизама неширења нуклеарног оружја и других 
врста оружја за масовно уништење, средстава његове испоруке, као и роба 
и технологија које се односе на њих, забране примене војне силе што би 
довело до кршења Повеље УН, као и са ставом привржености контроли 
наоружања и рационалној оправданости у војној изградњи.

Своју одлучну опредељеност у вези са очувањем стратешке стабил-
ности у свету и равноправног стратешког партнерства РФ излаже кроз 
конкретне ставове у Стратегији, и то:

• испуњаваће важеће уговоре и споразуме у области ограничавања и 
смањења наоружања и учествовати у разради и закључивању нових 
споразума, који одговарају њеним националним интересима;

• спремна је за даље разматрање питања смањења нуклеарних потен-
цијала на основу билатералних споразума и у мултилатералним 
форматима, а такође ће доприносити стварању одговарајућих усло-
ва који омогућавају смањење нуклеарних наоружања, без штете по 
међународну безбедност и стратешку стабилност;

• намерава да и даље доприноси јачању регионалне стабилности 
учешћем у процесима смањења и ограничавања конвенционалних 
оружаних снага, као и разраде и примене поузданих мера у војној 
области;

• сматра међународне мировне операције ефикасним инструментом 
регулисања оружаних конфликата и залаже се за јачање те инсти-
туције у строгом складу са принципима Повеље УН, и наставиће да 
учествује у њима;

• учествоваће у мерама санирања природних и техногених катастрофа 
и ванредних ситуација које се спроводе под окриљем УН и других 

25 „Формирање повољних услова за одрживи развој РФ у дугорочној перспективи постиже 
се на рачун обезбеђивања стратешке стабилности, између осталог, непрекидним 
приближавањем свету, који не поседује нуклеарно оружје, и стварањем условâ за 
подједнаку безбедност за све“, каже се у тачки 90 Стратегије и истиче да се Русија у 
односима са међународном заједницом ослања на принципе очувања стабилности и 
предвидљивости у области стратешког офанзивног наоружања, а да посебан значај 
даје постизању нових билатералних споразума пуног формата у вези са даљим 
смањењем и ограничењем стратешког офанзивног наоружања.
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међународних организација, као и у пружању хуманитарне помоћи 
настрадалим земљама; и

• у интересу обезбеђивања стратешке стабилности и равноправне 
мултилатералне сарадње на међународној сцени, РФ ће у периоду 
реализације ове Стратегије предузети све неопходне напоре, на 
најповољнијем нивоу, у погледу одржавања паритета са САД у 
области стратешког офанзивног наоружања, у условима развијања 
глобалног система противракетне одбране од стране САД и 
реализације концепције глобалног муњевитог удара, уз коришћење 
стратешких носилаца у нуклеарном и не-нуклеарном снабдевању.

Наслов петог поглавља („Организационе, нормативноправне и 
информационе основе реализације Стратегије“) у довољној мери указује 
да је реч о сугестивно-обавезујућим садржајима у њему, који представљају 
важна упутства свим државним и друштвеним субјектима РФ, у смислу 
зашто и како да се оптимално организују и ангажују на заштити и 
јачању националних вредности и интереса, а под тим се, поред осталог, 
подразумева правовремено (превентивно) и ефикасно отклањање свих 
облика угрожавања њихове безбедности. У организацијском смислу 
се захтевају врхунска способност и ефективна функционалност сваке 
врсте снаге и субјекта РФ у обезбеђивању националне безбедности. 
Нормативноправни аспект инсистира на нужном квалитету регулативне 
сфере у подршци остваривања националне безбедности, односно 
њеној доследној примени ради чувања и унапређења националне 
безбедности. Истовремено се наглашава да квалитетна информисаност 
свих надлежних субјеката и снага РФ, посебно оних који доносе одлуке 
у вези са националном безбедношћу, представља веома важан предуслов 
њиховог ефикасног ангажовања у осигуравању националне безбедности. 
Такође, констатује се да је незамисливо успешно остваривање нацио- 
налне безбедности без софистицираних информатичких и телекому-
никационих система и налаже се поседовање и коришћење таквих 
система.

Дефинисани услови контролне функције у вези са праћењем динамике 
реализације Стратегије указују на заокругљеност овог важног документа 
националне безбедности РФ. У том погледу, између осталог, каже се да се 
контрола над током реализације Стратегије остварује у оквиру годишњег 
извештаја секретара Савета безбедности РФ који подноси председнику 
РФ о стању националне безбедности и мерама које се предузимају у циљу 
њеног јачања. Имајући у виду да је оцена стања националне безбедности 
операционализована у конкретне одреднице у шестом поглављу 
Стратегије („Основне карактеристике стања националне безбедности“), 
евидентно је да изложени приступ гарантује квалитетно праћење и 
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оцењивање стања националне безбедности,26 предвиђање његовог 
побољшања или погоршања и предузимање мера ради отклањања 
регистрованих неповољности.

Закључак

Стратегија националне безбедности Руске Федерације до 2020. године 
представља темељ војно-политичког, економског и културолошког 
наступа РФ у 21. веку. Она дефинише оквире и принципе понашања руске 
државе – велика сила у успону, која је на самом почетку овог миленијума 
(1. јануара 2000) најавила радикалну трансформацију свог дотадашњег 
трауматичног једнодеценијског стања (1991–1999)27 у „раст благостања“ 
и у највећој мери је реализовала пројектоване циљеве, будући да је 
постигла џиновске резултате у скоро свим областима друштвеног живота. 
На спољнополитичком плану, доследним поштовањем Повеље ОУН у 
комуникацији са свим основним субјектима међународне заједнице, 
независно од њихове просторне величине и расположиве војне и укупне 
моћи, показала је одсудну одлучност у одбрани сопствених националних 
интереса и стекла поверење и ауторитет поузданог партнера у чувању 
и јачању међународног мира и безбедности, истовремено смело 
упозоравајући агресивне центре моћи да се светом не може нити 
сме управљати из једног центра. На унутрашњем плану је у великој 
мери побољшала квалитет живота својих грађана и њихову личну и 
имовинску безбедност, стабилизовала политичку ситуацију у друштву, 
реорганизовала армију и државну администрацију, те постигла велики 

26 Основне карактеристике стања националне безбедности намењене за оцену стања 
националне безбедности јесу следеће: (1) степен незапослености (удео у економски 
активном становништву); (2) статистички процент расподеле богатства у земљи (однос 
прихода 10 одсто најбогатијег и 10 одсто најсиромашнијег становништва); (3) степен 
раста потрошачких цена; (4) степен државног спољног и унутрашњег дуга, процентуално 
изражен у односу на бруто домаћи производ (БДП); (5) степен обезбеђености ресурсима 
здравства, културе, образовања и науке, процентуално изражен у односу на БДП;  
(6) степен годишњег обнављања наоружања, војне и специјалне технике; и (7) степен 
обезбеђености војним и инжењеријско-техничким кадром.

27 У вези са крајње неповољним стањем у РФ и њеним међународним положајем 
у последњој деценији 20. века постоје бројне релевантне чињенице. У држави 
је постојало 98 субјеката Федерације и сваки губернатор био је „прави мали цар у 
својој губернији“, а оружана побуна у Чеченији (1994–1996) ради отцепљења те 
губерније од РФ окончана је „миром“, који је у суштини значио капитулацију РФ.  
У таквим околностима су у оптицају кружиле процене о „нужном“ разбијању РФ на 
више држава. Тако је тадашњи амерички председник Бил Клинтон, на затвореном 
састанку Здруженог комитета начелника генералштабâ Оружаних снага САД, 25. 
октобра 1995. године, поред осталог, рекао: „У наредних десет година предстоји 
нам решење следећих проблема. Први, рашчлањивање Русије на меке државе путем 
међурегионалних ратова, сличних онима које смо ми организовали у југославији...“ 
(Дрецун, М.: „Живела Америка“, глас јавности, Београд, 13. 8. 2009, стр. 5.)
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успех у сузбијању тероризма исламиста на својим јужним границама, 
пре свега на микролокацији Чеченија.
Стратегија представља основни и полазни документ којим је 
формулисана унутрашња и спољна безбедносна политика РФ. Иако 
је у Стратегији дат адекватан значај свим чиниоцима (унутрашњим и 
спољним) који утичу на националну безбедност РФ, потпуно основано, 
највећа важност се придаје економском чиниоцу, јер се квалификује 
као опаснији од оружаног сукоба – наравно, уколико је неповољан. 
У ствари, сматра се да штетне последице неадекватне привреде могу 
бити погубније по националну безбедност од оружаног сукоба. У 
складу с тим, операционализоване су мере које држава и друштво 
предузимају на унутрашњем плану и у безбедносном окружењу РФ ради 
константног јачања економског потенцијала земље. На унутрашњем 
плану фокус руске државе је на побољшању квалитета живота својих 
грађана и усавршавању функционалности свих државних и друштвених 
институција. У војној сфери Стратегија као највећу опасност за 
националну безбедност РФ сматра хегемонистичку политику великих 
земаља усмерена на достизање преимућстава у стратешком атомском 
и не-атомском наоружању. Посебну узнемиреност РФ испољава због 
наговештаја формирања глобалног система противракетне одбране 
САД у Европи и милитаризације космичког простора, а као одговор на 
такве претње Стратегија дефинише конкретне мере РФ које искључују 
трку у наоружању. Реч је о одговарајућим мерама чијом реализацијом 
Оружане снаге РФ постижу способност да успешно одбране територију 
и независност државе, и одржавају стратешку стабилност у свету на 
основама равноправног партнерства.

Веома важан аспект Стратегије представља став о ОУН и СБ ОУН, 
тзв. „светској влади“, коју РФ сматра најзначајнијим центром за чување 
и унапређење међународног мира и безбедности, односно, упозорава да 
свака врста маргинализације овог међународног тела има за последицу 
озбиљно нарушавање међународног мира и безбедности. У најсажетијем 
облику речено, Стратегија одражава основану увереност РФ да 
располаже довољним економским и другим потенцијалима, укључујући 
и војни потенцијал, који јој омогућавају да успешно брани и развија 
своје виталне вредности и интересе, а истовремено да у том сложеном 
процесу не нарушава такве вредности и интересе других држава. 
Реалистичност Стратегије ће потврдити или оповргнути време, односно 
период до 2020. године. Међутим, имајући у виду чињеницу да постоји 
утврђен механизам за контролу (праћење) реализације њених садржаја, 
то указује на могућности руководства (политичке елите) РФ да, у складу 
са евентуалним регистрованим пропустима, предузима одговарајуће 
консолидујуће мере.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF THE NATIONAL 
SECURITY STRATEGY OF RUSSIAN FEDERATION 

UP TO 2020

Milan Mijalkovski
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: The Russian Federation (RF) is one of some twenty countries which started 
“from scratch” after the end of the Cold War, including the sphere of national security. 
Unlike other such states, the RF possessed nuclear weapons, giving it the status of a 
great power. However, the RF had the features of an unsuccessful or so-called failed 
state in all other aspects in the period between 1991 and the end of 1999. Namely, 
a specific lawlessness reigned in the economic, social, legislative, military, juridical, 
and other spheres of state and society, resulting in a very unfavourable quality of 
life of Russian citizens and in their insecurity, as well as in high threats to security 
of other vital state values. Also, the place and role of the RF in the international 
community was very disadvantageous as its positions regarding the solution of 
any serious security problem were not respected. The incapable, “anational” and 
corrupted political elite of the RF was the key cause of the deteriorating situation 
in the state and society. That was confirmed by the present political elite which 
took power on December 31st, 1999, and has since fully succeeded in turning the 
chaos in the state and society into a stable and promising situation both internally 
and externally, continuing to strive to improve it. The document entitled “The 
Strategy of National Security of the RF up to 2020” provides arguments for and 
reflects the past, present and future involvement of Russian political elite in the 
strengthening of the status of the Russian state and society, as well as of the quality 
of life of citizens. The Strategy recommends to all state and social agencies why and 
how to organize and prepare for and participate in the protection of vital Russian 
values and national interests (by respecting the Interior and international laws, the 
UN Charter, and 1948 Universal Declaration on the Rights of Man) from all kinds 
of threats, regardless of their agents or their points of origin.
Key words: national security, national interests, threats to national security, strategic 
national priorities, system of national security provision.
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МУЛТИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА ЗЕМАЉА АСЕАН-A 
У ФУНКЦИЈИ СТАБИЛИЗОВАЊА 
РЕГИОНА ЈУГОИСТОЧНЕ АЗИЈЕ

Зоран Килибарда
УнивеРЗитет У БеОгРадУ – ФаКУЛтет БеЗБеднОсти

Сажетак: У чланку су размотрене основне детерминанте безбедносног амби-
јента на простору југоисточне Азије у контексту актуелних геополитичких 
процеса у региону, са посебним освртом на улогу и значај међудржавне 
сарадње и повезивања у оквиру заједнице АСЕАН за очување мира и 
редуковање безбедносних ризика у том делу света. С обзиром на то да је реч о 
региону са изразитим хетерогеностима и разноликим историјским наслеђем, 
који озбиљно оптерећују односе између тамошњих држава, резултати 
које су оне постигле у амортизовању унутрашњих дезинтегративних про-
цеса, обуздавању сопствених геополитичких аспирација и изналажењу 
уравнотеженог одговора на противречне интересе великих сила доказ су 
да се, и у условима евидентних ограничења, стрпљивим усаглашавањем 
ставова на регионалном нивоу, без мешања у унутрашње послове других и 
без наметања решења споља, може остваривати значајан напредак у погледу 
унапређивања безбедносног стања.
Кључне речи: АСЕАН, сарадња, безбедност

Увод 

Повеља Организације уједињених нација и међународно хуманитарно 
право препоручују државама да све међусобне спорове решавају дипло-
матским средствима. Уважавање те препоруке требало би да обезбеди да 
сарадња постане доминантно обележје билатералних и мултилатералних 
односа у међународној заједници. С обзиром на бројне различитости, 
од којих зависи прихватљивост појединих образаца понашања у међу-
народним односима, логично је да се да се односи сарадње првенствено 
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успостављају између држава одређеног региона. Одрживост духа сарадње 
на регионалном нивоу претпоставка је за изграђивање одговарајуће 
безбедносне заједнице као битног предуслова одрживог развоја земаља 
региона. Овакав модел односа између држава, нација и култура у 
неком региону могућан је само под условом да сваки субјект понаособ 
реалистично саглēда и уважава сопствене интересе и интересе других.  
У мери у којој се испољава одмереност те врсте, постоје стварни изгледи за 
превладавање духа заједништва над духом супарништва и сукобљавања. 
Поред Европске уније, као највишег достигнутог нивоа регионалне 
сарадње и интеграција, сарадња земаља југоисточне Азије у оквиру 
заједнице АСЕАН пример је константног (макар и спорог) напредовања 
ка том циљу. Овај регион, који је, по многим својим обележјима, дуго 
представљао потенцијално „буре барута“, налик балканском, ушао је 
у 21. век са недвосмислено исказаном амбицијом да, уважавајући, али 
не копирајући искуства других, гради себи примерену безбедносну 
заједницу. Такво опредељење и специфичне прилике на терену генеришу 
специфичне форме мултилатералне регионалне сарадње. 

Основне детерминанте безбедносног амбијента 
на простору југоисточне Азије

У низу базичних детерминанти безбедносног стања у региону југо-
источне Азије значајно место свакако имају: 1) ексклузиван географски 
положај; 2) колонијална прошлост региона; 3) етно-религијска хетеро-
геност; 4) рецидиви хладноратовских подела; и 5) преплитање интереса 
и утицаја великих сила. 

ексклузивност географског положаја проистиче из чињенице да 
се земље ЈИ Азије налазе на оном делу простора који је у несумњиво 
утицајним геополитичким теоријама (Спајкменова теорија римленда) 
идентификован као место на којем се сучељавају вековна настојања 
тзв. сила копна и сила мора за остваривање доминантне позиције 
у планетарним размерама. Ако је, како теорија предвиђа, а недавна 
историја потврђује (или бар не оспорава), тачно да је остварена превласт 
на том простору кључ за овладавање евроазијским масивом, а тиме и за 
владање светом, онда је разумљиво да је регион ЈИ Азије био и остао 
предмет посебног интересовања свих великих сила, посебно оних које 
имају аспирацију да се изборе за статус глобалног хегемона, односно 
оних које себе сматрају позваним да се тим аспирацијама супротставе.

Друга одлика ексклузивности географског положаја ЈИ Азије јесте 
то што се она налази на главном поморском путу који преко Индијског 
океана спаја Блиски исток и источну обалу Африке са земљама азијско- 
-пацифичког региона и који, осим економског значаја, израженог 
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пре свега вредношћу робе која се њиме транспортује, има изузетан 
геостратешки значај. Мореузом Малака (између Сингапура, Малезије и 
Индонезије), који је најкритичнија тачка на том поморском путу, свакога 
дана у Сингапур стигне више од 400 бродова. У просеку, свака три 
минута поред Сингапура пролази један брод, док се у његовим лукама у 
сваком тренутку налази више од 1.000 бродова. Количина нафте која се 
транспортује кроз мореуз Малака три пута је већа од оне која пролази 
Суецким каналом и 15 пута већа од оне која пролази кроз Панамски 
канал. Овим путем се превози највећи део нафте коју Кина и Јапан увозе 
са Блиског истока, тако да од безбедности овог пролаза у великој мери 
зависи енергетска безбедност ових земаља (Desker, 2005, стр. 16–22). 

Колонијална прошлост ји азије такође је један од битних чинилаца 
безбедносног стања у региону. На овом простору вековима су се 
смењивали страни господари. Сви они који су задржали значајнији 
део моћи стечене у време великих колонијалних освајања дочекали су 
крај Другог светског рата са неким поседом у овом региону. Отишли су 
тек кад су на то били приморани – онда када је наступило време опште 
деколонизације. Тада су све данашње државе ЈИ Азије (Карта 1), осим 
Тајланда, који је дуго био нека врста тампон-државе између британског 
и француског колонијалног царства, коначно стекле независност. 
Најпре Филипини од САД (1946), затим Бурма (Мијанмар) од Велике 
Британије (1948), Индонезија од Холандије (1949), Камбоџа (Кампучија) 
од Француске (1953), Вијетнам и Лаос од Француске (1954), Малезија 
од Велике Британије (1957. држава у оквиру Комонвелта, а коначно 
независна 1963), Сингапур од Велике Британије (1963), Папуа Нова 
Гвинеја од Аустралије (1975), источни Тимор од Португалије (1975),1 
Брунеј од Велике Британије (1984).

етно-религијска хетерогеност ЈИ Азије огледа се у постојању 
мноштва етничких група и значајном присуству свих главних религија, 
као и бројних традиционалних веровања.

Структура становништва у погледу религиозне припадности јесте 
следећа:2 Брунеј: муслимани (63%), будисти (14%), хришћани (8%); 
вијетнам: будисти (55,3%), римокатолици (7%); индонезија: муслимани 
(86,9%), хришћани (9,6%); Камбоџа: будисти (95%); Лаос: будисти (57,8%), 

1 По одласку Португалаца Источни Тимор окупирала је Индонезија, која је на њему 
имала власт све до 1999. када је становнишштву омогућено да се изјасни је ли за оста-
нак у саставу Индонезије или за самосталност. Опредељење за самосталност довело 
је до повлачења Индонезије, али су након тога уследили немири, који су се претвори-
ли у оружане сукобе. Интервенцијом међународних снага успостављен је мир и ство-
рени су услови за конституисање власти, након чега је Источни Тимор коначно 2002. 
године стекао пуну независност и постао чланица ОУН. 

2  Допуну до 100% чине припадници већег броја других религија са малим уделом у 
укупном становништву земље. (Извор: Лексикон држава света, Политика, Народна 
књига, Београд, 2006.)
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традиционална веровања (33,65), атеисти (4,8%); Малезија: муслимани 
(52,9%), будисти (17,3%), кинеска народна веровања (11,6%); Мијанмар: 
будисти (89%), хришћани (4%), муслимани (4%); Папуа нова гвинеја: 
протестанти (56%), римокатолици (22%), традиционална веровања 
(22%); сингапур: будисти (28,3%), хришћани (18,7%), атеисти (17,5%), 
муслимани (16%), таоисти (13,4%), хиндуси (4,9%); тајланд: будисти 
(94,4%), муслимани (4%); Филипини: римокатолици (84,1%), муслимани 
(4,3%), протестанти (3,9%).

Карта 1. Земље југоисточне Азије

Најбројније етничке групе у земљама ЈИ Азије представљају:3 Брунеј: 
Малајци (64%), Кинези (20%); вијетнам: Вијетнамци (87,3%), Кинези 
(1,8), Тајланђани (1,7%), Кмери (1,4%); индонезија: Јаванци (45%), Сунди 
(14%), Мадурци (7,5%); Камбоџа: Кмери (90%), Вијетнамци (5%), Кинези 
(15); Лаос: Лаошани (67,1%), Палаунг-Ва (11,9%), Таи (7,9%); Малезија: 
Малајци и староседелачки народи (61,4%), Кинези (30%); Мијанмар: 
Бурманци (68%), Шан (9%), Карен (7%); Папуа нова гвинеја: Папуанци 
(84%), Меланежани (15%); сингапур: Кинези (76,4%), Малајци (14,9%); 
тајланд: Тајланђани (75%), Кинези (14%); Филипини: Филипинци (50%), 
Индонежани и Полинежани (30%).

Када се говори о рецидивима хладноратовских подела и конфронтација 
као чиниоцу актуелног безбедносног амбијента на простору ЈИ Азије, 

3  Допуну до 100% чине припадници већег броја других етничких група са малим уде-
лом у укупном становништву земље. (Извор: Лексикон држава света, Политика, На-
родна књига, Београд, 2006.)
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има се пре свега у виду грађански рат у Вијетнаму (1959–1975) на 
идеолошкој основи, са високим степеном умешаности страног фактора. 
Након завршетка Вијетнамског рата догодила су се још два сукоба, 
овога пута између суверених држава. То су: вијетнамско–камбоџански 
(1978) и вијетнамско–кинески (1979). Иако неупоредиво краћег трајања 
од Вијетнамског рата и са блажим последицама, они су оставили дубок 
траг у односима између ових држава, за чије је брисање било неопходно 
(и још увек је потребно) инвестирати значајну количину добре воље и 
дипломатске умешности. Директан одраз хладноратовских подела на 
регион ЈИ Азије било је формирање пакта СЕАТО, чије су чланице за 
све време његовог постојања (од 1954. до 1977. године) били Филипини 
и Тајланд. Из тог периода, разумљиво, потичу посебне везе ових земаља 
са водећим чланицама НАТО-а и пакта СЕАТО (The Southeast Asia Treaty 
Organization), какве се ни у којем случају нису могле и тешко да их је могуће 
успоставити са земљама које су у то време биле на другој страни фронта. 

Различите позиције земаља ЈИ Азије у време хладноратовских кон-
фронтација (припадност различитим интересним сферама, споља на-
метнуте и/или подржаване поделе и сукоби, уговорне обавезе противречне 
интересима суседних земаља итсл.) у великој мери су лимитирале оквире и 
домете међудржавне сарадње на регионалном и трансрегионалном нивоу. 
Тако је и прва организација земаља овог региона АСЕАН, формирана 1967. 
године, окупила само оне државе које су у то време биле изван непосредног 
утицаја тзв. комунистичког блока. Наиме, земље оснивачи АСЕАН-а су: 
Индонезија, Малезија, Сингапур, Тајланд и Филипини. Прво проширење 
је наступило тек након 18 година (1984), када је у организацију примљен 
Брунеј – држава која је управо те године стекла независност. Прикључење 
осталих држава одвијало се у неколико корака – по мери унапређивања 
билатералних односа (редуковања тензија) између држава не-чланица као 
и њихових односа са државама чланицама. Тако су примљени у чланство 
Бурма 1995. и Лаос 1997. године, а Камбоџа 1999. године. Једине две земље ЈИ 
Азије које су остале изван АСЕАН-а јесу Папуа Нова Гвинеја, која има статус 
посматрача, и Источни Тимор, који је стекао независност тек 2002. године. 

Преплитање интереса и утицаја великих сила. На простору ЈИ Азије 
тренутно је најизраженији утицај САД и Кине. Сједињене Државе дошле 
су на простор ЈИ Азије као колонијални освајач крајем 19. века, тако 
што су са Филипина потиснуле дотадашњег колонијалног господара 
Шпанију. Током Другог светског рата непосредну контролу над већим 
делом региона имао је Јапан. Упоредо са његовим потискивањем са овог 
простора враћали су се стари колонијални господари – свако на свој 
посед. Тако су и Американци обновили своју власт на Филипинима. 
Осим тога, они су, протерујући Јапанце из Тајланда, обезбедили значајне 
позиције у тој земљи, која је, као сарадник поражене стране у рату, била 
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предодређена да буде на услузи победнику. На тај начин је практично 
изнуђена проамеричка политика у ове две земље која је потврђена 
њиховим учлањењем у пакт СЕАТО. Пакт СЕАТО основан је 1954. 
године као међународна организација за колективну одбрану. Његове 
формалне институције, са седиштем у Тајланду, формиране су 1955. 
године. Чланице пакта СЕАТО биле су: Аустралија, Велика Британија, 
Нови Зеланд, Пакистан, САД, Тајланд и Филипини. Основни циљ ове 
организације био је да ограничи утицај комунистичког блока на простору 
ЈИ Азије. Чланством у СЕАТО-у Тајланд и Филипини су се афирмисали 
као прозападне земље, наспрам земаља некадашње француске Индокине 
(Лаос, Камбоџа, Северни Вијетнам), које су у то време биле под значајним 
утицајем Кине и Совјетског Савеза, односно фигурисале као њихова 
интересна сфера. Пакт је формално престао да постоји 1977. године, 
чему је, вероватно, у великој мери допринео евидентан пораз америчке 
политике у Вијетнаму.4 

Упркос таквом крају непосредног војног присуства и ангажовања 
САД у региону ЈИ Азије, њихов значајан утицај на том простору никада 
није доведен у питање, а управо је најизраженији у земљама бившим 
чланицама пакта СЕАТО (Филипини, Тајланд). Друго подручје примата 
америчког утицаја над утицајем осталих великих сила заинтересованих 
за овај простор чине Индонезија, Малезија и Сингапур (уз Филипине 
и Тајланд, земље оснивачи АСЕАН-а). Наравно, то је само један део 
позадине истакнутог утицаја САД на геополитичка дешавања на простору 
ЈИ Азије. Друга, једнако присутна, ако не и доминантна компонента у 
основи тог утицаја јесу економске везе. Наиме, у трговинској размени 
земаља АСЕАН-а Америка заузима водеће место. Иза ње су Кина и Јапан. 
За њихов убрзан економски развој управо су у великој мери заслужне 
инвестиције које стижу из Америке. Партнер са таквом репутацијом 
добродошао је, под условом да се партнерство у сфери економије не мора 
плаћати неприхватљивим уступцима у некој другој сфери. То, свакако, 
важи и за односе ЈИ Азије са другим водећим партнерима, посебно са 
Кином, с којом је у претходној деценији остварен задивљујући напредак 
у економској сарадњи. 

Прекретница у односима са Кином у правцу јачања економских веза 
била је финансијска криза из 1997. године. Током кризе Кина је наставила 
да инвестира у регион без условљавања, тако да је себе промовисала као 
конструктивног и одговорног играча. Ту своју тзв. шармантну офанзиву 
на ЈИ Азију Кина је наставила и након опоравка земаља региона, што је 
њиховим односима дало додатни замах, пре свега у сфери економских 

4 Пре формалног престанка деловања Пакта из њега су се претходно повукли Паки-
стан (1973) и Француска (1974).
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односа. Трговинска размена са земљама ЈИ Азије порасла је са 6 милијарди 
долара у 1991. години на 130 милијарди у 2006 (Storey, 2007). Током 2001. 
године Кина је лансирала идеју о стварању зоне слободне трговине са 
земљама ЈИ Азије, коју је АСЕАН коначно прихватио.

С обзиром на горка искуства из недавне прошлости, за земље ЈИ 
Азије од изузетног је значаја да не постану превише зависне ни од једног 
центра моћи (економске, војне, политичке). То се без сумње односи 
и на Кину, без обзира на то што се она својом политиком унапређења 
економских односа без политичких условљавања легитимисала као 
захвалан партнер на простору крцатом свеколиким различитостима, 
оптерећеном наслеђем колонијалне прошлости и презасићеном теретом 
горких искустава хладноратовских подела и конфронтација.5 У праву су, 
свакако, они који подсећају како су земље ЈИ Азије сувише мукотрпно 
стекле независност да би имале оправдање да је доведу у питање својом 
непромишљеном политиком, мотивисаном првенствено краткорочним 
интересима и оријентисаном према тренутном распореду снага на 
међународној и регионалној сцени. Уважавање тог искуственог сазнања 
јесте, без сумње, битан предуслов за успостављање атмосфере међусобног 
поверења и сарадње. 

Територијални спорови и сепаратистичке тежње 
као потенцијални узрочници дестабилизације региона

Нарушавање стабилности неког региона увек је резултат удруженог 
деловања (непосредног и/или посредног) већег броја разнородних 
чинилаца. Зброг тога су и манифестације дестабилизовања (врста 
„потреса“ и домет дестабилишућег таласа) разноврсни; почев од реду- 
ковања дијалога и суспендовања споразума, преко ненасилних конфрон-
тација, до оружаних унутардржавних и међудржавних сукоба. Посебан 
облик нарушавања стабилности, са потенцијално широким спектром 
манифестација и скоро редовним накнадним (често мултипликованим) 
дестабилишућим ефектима, представља угрожавање територијалног 
интегритета земаља. У том контексту, када је реч о актуелним и 
потенцијалним изворима дестабилизације региона ЈИ Азије, посебну 
пажњу заслужују територијални спорови и сепаратистичке тежње.

5 Посебно развијене везе са Кином има Бурма. Захваљујући томе, Кина је ветом у Саве-
ту безбедности спречила усвајање резолуције којом би се Бурма осудила због кршења 
људских права. To питање посебно је актуелизовано поводом хапшења опозиционог 
лидера, добитнице Нобелове награде, Aung Sun Chi. Па, ипак, ни Бурма не запост-
авља везе са другим земљама у областима где јој је Кина тренутно најзначајнији парт-
нер, као што је, на пример, снабдевање наоружањем и војном опремом. У том послу се 
у знатној мери ослања и на Индију и на Русију. Запостављање диверзификације снаб-
девања оружјем многе земље је временом доводило у незавидну позицију у случаје-
вима када су им леђа окренули „поуздани пријатељи“, што је ризик који Бурма очиг-
ледно жели да избегне. 
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Познато је да су спорови око суверенитета на неким просторима, 
по правилу, исцрпљујући и да имају тенденцију ескалирања. То, сáмо 
по себи, чини логичним заинтересованост „великих играча“ са стране 
за посредовање или учествовање у решавању проблема ове врсте.  
На жалост, њихове „добре услуге“ често завршавају причом о „путу за 
пакао поплочаном добрим намерама“. 

територијални спорови, иначе, нису реткост нити спецификум ЈИ 
Азије. Наиме, врло је мали број земаља у свету око чијих граница постоји 
општа сагласност – које немају никаква територијална потраживања од 
суседних држава и од којих нико не потражује неки део територије. Број 
актуелних спорних територија већи је од укупног броја држава, тако да, 
у просеку, свака држава има више него један спор.6 То важи и за земље 
ЈИ Азије. Од укупно 12 држава овог региона само Лаос и Сингапур 
немају проблеме те врсте (бар не званично, односно не у мери да битно 
оптерећују њихове односе са суседима). Насупрот њима, Малезија има 
територијалне спорове са седам држава, Вијетнам са пет, Филипини са 
четири, Индонезија и Брунеј са по три, Бурма (Мијанмар), Камбоџа и 
Тајланд са по две и Источни Тимор и Папуа Нова Гвинеја са по једном 
државом (Табела 1). 

С обзиром на то да су, осим Лаоса, све државе ЈИ Азије острвске или 
приобалне, већина територијалних спорова односи се на границе на 
мору. Спорне територије на копну, које углавном нису велике површине, 
потражују се пре свега по основу „историјског права“, односно уз 
образложење да су оне од изузетног значаја за очување националног 
идентитета и достојанства земље. Примера ради, Камбоџа и Тајланд 
споре се око малог дела територије на којем се налази познати храм Преах 
Вихар. Та територија је, одлуком Међународног суда правде из 1962. 
године, припала Камбоџи, што Тајланд није прихватио као правично 
решење. Односи између две земље озбиљно су се погоршали јула 2008. 
године, када је чак дошло до гомилања трупа на граници.7

Табела 1. Територијални спорови између држава ЈИ Азије

Држава Државе с којима је дата држава у спору 
око територија/границе

Брунеј Вијетнам, Малезија, Филипини
Бурма Тајланд, Бангладеш

6 List of territorial disputes, http://en.wikipedia.org/wiki/Disputed-territories
7 Односи су се заоштрили у октобру, након пропалих преговора о повлачењу 80 

тајландских војника из спорне области. Дуж граничног појаса распоређено је више 
од хиљаду војника. Грађанима Тајланда је из Банкока препоручено да напусте терито-
рију Камбоџе („Сукоб на граници Тајланда и Камбоџе“, Политика, 16. октобар 2008).
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Вијетнам Камбоџа, Кина, Филипини, Малезија, Брунеј
Индонезија Малезија, Кина, Источни Тимор
Ист. Тимор Индонезија

Камбоџа Вијетнам, Тајланд
Лаос /

Малезија Индонезија, Сингапур, Брунеј, Филипини, Кина, Вијетнам, 
Тајланд

Папуа Н. Гвинеја Соломонска острва
Сингапур /

Тајланд Бурма, Камбоџа
Филипини Малезија, Вијетнам, Брунеј, Кина

Посебан безбедносни ризик на простору ЈИ Азије представљају 
спорови око територија у Јужном кинеском мору. Реч је о великом броју 
врло малих острва груписаних у архипелаг познат под називом Спратли 
(Spratly). Њихова укупна површина не прелази пет квадратних километара, 
али је површина мора на којој се она налазе читавих 400.000 километара 
квадратних.8 Тако мала острва немају сама по себи велику економску 
вредност, али је питање суверенитета над њима значајно за утврђивање 
међународних граница, а у склопу тога и дефинисања територијалних вода 
и ексклузивних економских зона држава у чијем би се поседу она нашла. 
Спорно је чак око 170 острва. Право на њих или на одређени број њих 
полажу: Вијетнам, Филипини, Малезија, Брунеј, Малезија, Кина и Тајван 
(Storey, 2007). На пораст интересовања за суверенитет над овим острвима 
утиче и то што има индиција да се на њима, односно на морском дну око 
њих, налазе знатна налазишта нафте и гаса. 

Озбиљност проблема које причињавају територијални спорови, чак 
и када је реч о територијама изузетно мале површине, проистиче отуда 
што је уступање било којег дела територије државе увек тешка политичка 
одлука, јер се она, по правилу, доживљава и интерпретира (неретко 
крајње тендециозно) као неодговорно политичко понашање, као доказ 
некомпетентности актуелног руководства, као трговина суверенитетом, 
којом се доводи у питање дигнитет нације, итсл. Владајућа политичка 
гарнитура која исказује спремност на уступке те врсте увек се излаже 
ризику да буде оптужена за дефетистичко понашање, па и за издају 
националних интереса. Због тога и спорови око наизглед безначајних 
територија могу да произведу озбиљну кризу у односима између држава.

8  Острва су практично ненасељена. Само на око 45 њих распоређен је релативно мали 
број војника из заинтересованих земаља (Spratly_Islands, http://en.wikipedia.org/wiki/
Spratly_Islands).
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Изражене сепаратистичке тежње, као значајан дестабилишући 
фактор, присутне су у више земаља ЈИ Азије. У индонезији постоје 
снажни сепаратистички покрети у провинцијама Аче (Аceh) и Западна 
Папуа (West Papua/New Guinea). Сукоби и спорења провинције Аче (део 
острва Суматра) са владом у Џакарти датирају још од почетка педесетих 
година прошлог века.9 Ово подручје је богато налазиштима нафте и 
природног гаса. Расподела прихода од продаје енергената један је од 
актуелних разлога спорења провинције са централном владом. Насељена 
је претежно муслиманским становништвом. Присталице екстремног 
покрета (Dar-ul Islam) још 1953. године прогласиле су Исламску државу 
Аче. Преговори са владом у Џакарти о питању сепаратистичких захтева, 
осим повремених договора о прекиду ватре, дуго нису довели до мирног 
решења. Сукоби су добили на интензитету седамдесетих година, када 
је Покрет за слободу Ачеа (Free Aceh Movement) прогласио (1976. 
године) независност државе Аче. Од 1989. до 1998. године Аче је био 
под војном управом, која је додатно искомпликовала односе. Поред 
масовних демонстрација и штрајкова, праћених захтевом за одржавање 
референдума о независности, групе муслиманских екстремиста 
неми-лосрдно су се обрачунавале са присталицама секуларне власти.  
На мети њихових напада били су и припадници хришћанске мањине. 
Тридесетогодишњи сукоби за отцепљење провинције Аче окончани су 
2005. године постизањем споразума између сепаратиста и владе у Џакарти 
тако што је покрајина добила висок степен аутономије. У изналажењу 
тог решења посредовао је бивши фински председник Марти Ахтисари. 
Наравно, тиме нису испуњена очекивања заговорникâ сецесије, што ову 
покрајину чини потенцијалним жариштем нових оружаних сукоба. 

Сепаратистичке тежње у Папуи трају још од периода престанка 
холандске колонијалне власти и формирања независне државе Индо-
незије. Почетком шездесетих година, када је Индонезија (1963. године) 
успоставила ефективну контролу над овим подручјем, наоружани 
побуњеници – противници централне власти – формирали су Покрет 
за слободу Папуе (Free Papua Movement), који је 1971. године прогласио 
независност ове територије (Provisional Republic of West Papua New 
Guinea).10 Упоредо са герилским акцијама, Покрет већ више од три 
деценије покушава да издејствује међународну дипломатску подршку.  
У вези с тим, влада у Џакарти процењује да је сепаратизам Западне Папуе 
озбиљнија претња територијалном интегритету земље него сепаратизам 
Ачеа, јер се претпоставља да би Западна Папуа, с обзиром на већинско 

9  Indonesia’s future Prospects: Separatism, Decentralisation and the Survival of the Unitary 
State, http://www.aph_gov.au/library/publish/cib/1999_2000cib17.htm

10 Indonesia’s future Prospects: Separatism, Decentralisation and the Survival of the Unitary 
State, http://www.aph_gov.au/library/publish/cib/1999_2000cib17.htm
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хришћанско становништво (60% протестаната), лакше могла да придобије 
наклоност Запада и, попут Источног Тимора, издејствује независност.11

Са проблемом сепаратизма суочава се и тајланд у провинцијама са 
већинским муслиманским становништвом. Тврди се да су две највеће 
претње безбедности земље: нарко-мафија и побуна муслиманâ у јужним 
провинцијама.12 Регион Патаније се годинама сматра “територијом изван 
закона“. Шездесетих и седамдесетих година доминантан облик насиља 
биле су оружане акције побуњеника (сепаратиста) у циљу стварања 
независне државе Патаније. Мете њихових напада биле су првенствено 
војне и полицијске снаге. Данас, међутим, милитантне групе младих 
исламиста убијају своје комшије – цивиле, продавце, сиромашне сељаке, 
па чак и будистичке монахе.13 

Сепаратистички покрет на Филипинима активан је у јужним дело-
вима земље – острвима Минданао (Mindanаo) и Бесајлен (Basilen).14 
До педесетих година муслимани су чинили већинско становништво у 
јужним, ретко насељеним областима. Након миграција хришћанског 
становништва из северних и централних делова земље у јужне крајеве 
(због повољних услова за бизнис) муслимани староседеоци су временом 
постали мањина. Осим тога, дошле су до изражаја социјалне разлике 

11 Суочена са проблемом сепаратизма, Индонезија је једна од ретких земаља која је по-
четком 2007. године експлицитно изјавила да ће као тадашња нестална чланица Саве-
та безбедности гласати против независности Косова. Према писању Џакарта пост-
а које преноси Политика, генерални директор за Северну и Јужну Америку и Ев-
ропу у индонежанском министарству иностраних послова изјавио је да Индонезија 
поштује територијални интегритет сваке земље коју признаје међународна заједница.  
Један други званичник је истакао да Индонезија неће подржати резолуцију којом би 
се омогућило отцепљење Косова од Србије, „не само због тога што Србија снажно 
подржава територијални интегритет Индонезије, већ и зато што подршка независ-
ности Косова може да разори интегритет саме Индонезије, нарочито на Папуи“ (Ин-
донезија против независности Косова, Политика, 2. март 2007). 

12 Islamism in Thailand, The Separatism of Southern Provinces, http://www.gantara.de/we-
bcom/show-article.php

13 То се догађа упркос чињеници да у подручјима у близини границе са Малезијом око 
20.000 припадника војске и полиције покушава да успоставе мир. Њихов посао ком-
пликује околност да су људи, у страху од одмазде (с једне или друге стране), научени 
да “ништа не виде и ништа не чују, а да оно што знају чувају за себе, било да је реч о 
кријумчарењу дроге, или терористичким акцијама”. Због акција војних и полицијск-
их снага, али и због изражене корумпираности и злоупотребе власти, локално ста-
новништво има прилично непријатељски став према влади, што је додатни генератор 
сукобâ и терористичких акција.

14 Три главне организације које окупљају присталице муслиманског сепаратистич-
ког покрета јесу: 1) народни ослободилачки фронт Мороа, донедавно једина сепа-
рати-стичка организација, с којом је влада већ склапала мировне споразуме (1976. у 
Триполију, уз посредовање Либије) и с којом је спремна да преговара у свако време;  
2) исламски ослободилачки фронт Мороа (формиран 1984. године), са наглашеном 
цртом савременог исламског сепаратизма, има хиљаде бораца (седиште му је на ост-
рву Минданао и ужива велику популарност код сеоског становништва; и 3) најмлађа 
– абу сајаф (Аbu Sayyaf), формирана 1995. године са централом на острву Бесајлен. 
Најрадикалнија међу њима је Абу Сајаф, која је последњих година постала позната по 
терористичким акцијама (киднаповања, отмице и убиства хришћана). 
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између дошљакâ-предузетникâ и староседелаца-фармера, у корист до-
шљакâ, што је један од генератора сукоба и сепаратистичких тежњи 
муслиманског живља.15

Има индиција да се на острву Минданао скривају терористи који 
су у Индонезији оптужени као саучесници у терористичком нападу 
на острву Бали. У склопу настојања да се амортизују тензије изазване 
сепаратистичким амбицијама, влада је до сада неколико пута постизала 
споразуме о прекиду непријатељстава и успостављању аутономије, али то 
није заживело у пракси, између осталог, и због опструкције хришћанских 
представника из области Минданао у филипинском парламенту. Борбе 
су интензивиране од 1999. године и Исламски ослободилачки фронт 
Мороа повукао се из преговора 2000. године. Борбе између владиних и 
сепаратистичких снага прете да се претворе у прави рат. Као умешане 
стране у овим сукобима на страни сепаратиста помињу се Либија, 
Саудијска Арабија и Пакистан.

Очигледно је да регион ЈИ Азије оптерећују многи проблеми и да 
се неки њихови корени протежу далеко изван регионалних граница. 
Питање стабилности постојеће политичко-територијалне поделе 
региона, коју директно угрожавају сепаратизам и територијални спорови, 
типично је геополитичко питање. Однос према том питању препознаје 
се као геополитичко понашање чије се последице по правилу никада не 
ограничавају на простор једне државе. Што је проблем „запуштенији“ 
и дубље укорењен, то је и преливање последица насталих његовим 
неспретним третирањем израженије. Разборито геополитичко резоно-
вање и понашање подразумева да се проблеми не потцењују, али и да се не 
прецењују. Деликатност тог захтева састоји се у томе што потребну „златну 
средину“ није нимало једноставно одредити. У настојању да се она докучи 
обично се призивају у помоћ нека генерализована сазнања (искуствена и/
или академска) преточена у принципе, начела, сугестије, полазишта.

Има ли асоцијација земаља ЈИ Азије упоришта такве врсте? 

АСЕАН-ов одговор на регионалне безбедносне изазове

Ако нешто може да послужи као заједничка платформа за деловање које 
има изгледа да допринесе одржавању мира и стабилности у региону, што 
је, с обзиром на предисторију актуелног стања, прилично амбициозан 
циљ, онда је то истрајавање на прокламованим циљевима и принципима 
АСЕАН-а, уз промовисање односно експлоатисање резултатâ регионалне 
и трансрегионалне сарадње остварених на бази тих циљева и принципа.

15 Интервју са Томасом МекКином, аутором књиге Муслимански владари и побуњени-
ци. Дневне политике и оружани сепаратизам на југу Филипина (A source of Asia Soci-
ety, http://www.asiasource.org/news/special_reports/philippine.cfm).
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Шта су земље чланице АСЕАН-а обзнаниле као сврху свог ангажовања 
у тој асоцијацији?

Према оснивачкој декларацији из 1967. године, два главна циља 
АСЕАН-а јесу: 1) убрзавање економског раста, државног напретка и 
културног развоја земаља чланица и 2) промовисање мира и стабилности 
у региону путем уважавања правде и владавине права у односима између 
држава у складу са принципима Повеље УН.

Очигледно је да су наведеним циљевима АСЕАН-а назначени и 
принципи његовог деловања, који су експлицитно дефинисани у Уговору 
о пријатељству и сарадњи у ЈИ Азији, који је склопљен 1976. године. 
Према овом документу, којим су предвиђени критеријуми и процедура 
пријема нових чланова, основни принципи функционисања Асоцијације 
јесу: 1) узајамно поштовање независности, суверенитета, територијалног, 
интегритета и националног идентитета; 2) право сваке нације да одлучује 
о својој егзистенцији без мешања споља, притисака и уцена; 3) решавање 
неспоразумâ и спорова мирним путем; 4) уздржавање од употребе силе и 
претње силом; 5) активна сарадња између земаља чланица.

Руководећи се овим принципима, земље чланице АСЕАН-а успеле 
су да усагласе ставове о питањима која су била од изузетног значаја за 
стабилизовање прилика у региону и за стварање условâ за унапређивање 
сарадње, најпре са земљама будућим чланицама, затим за односе са 
земљама из блиског окружења и истовремено за трансрегионалну 
сарадњу. Ти усаглашени ставови преточени су у одговарајуће декларације 
и уговоре које су својим приступањем Асоцијацији прихватиле практи-
чно све актуелне земље чланице. Поред оснивачке декларације из 1967. 
године, у најзначајније документе те врсте који сведоче о оствареним 
дометима међудржавне сарадње у оквиру АСЕАН-а убрајају се: 

1) Декларација о зони мира, слободе и независности, 1971;16

2) Декларација конкорда АСЕАН-а, 1976;17

3) Уговор о пријатељству и сарадњи, 1976;18

4) Декларација о Јужном кинеском мору, 1992;19

5) Уговор о ЈИ Азији као зони без нуклеарног оружја, 1995;20

6) Визија АСЕАН-а 2020, 2002;21

7) Декларација АСЕАН конкорд II, 2003.22

16 Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, http://www.aseansec.org/1215.htm
17 Declaration of ASEAN Concord, http://www.aseansec.org/1216.htm
18 Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, http://www.aseansec.org/1217.htm
19 ASEAN Declaration on the South China Sea, http://www.aseansec.org/1196.htm
20 Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, http://www.aseansec.org/2082.

htm
21 ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814.htm
22 Declaration of ASEAN Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm. 
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Осим наведених домета међудржавне сарадње у функцији редуковања 
тензија наслеђених из прошлости и изграђивања поверења и спремности 
на узајамну сарадњу у оквиру региона, показатељи узлазне путање у 
геополитици ЈИ Азије утемељеној на циљевима и принципима АСЕАН-а 
јесу и остварења ове организације на плану проширења дијалога са 
земљама из ближег и даљег окружења. Оквире тог трансрегионалног 
ангажовања представљају програми, односно иницијативе за сарадњу 
АСЕАН-а са Кином, познати под називом АСЕАН + 1, и за обједињену 
сарадњу са Кином, Јапаном и Јужном Корејом (АСЕАН + 3).

У духу унапређивања сарадње, Кина и АСЕАН потписали су 2002. 
године Декларацију о понашању страна у Јужном кинеском мору (Storey, 
2007). Намена овог документа је да се замрзне постојећа ситуација 
статуса кво у вези са тим територијалним спором, да се редукују тензије 
и охрабри сарадња у циљу изградње поверења. Осим интензивне 
економске сарадње, за очување добрих односа АСЕАН-а са Кином, 
упркос проблемима које производе територијални спорови око острвâ у 
архипелагу Спратли, заслужна је, свакако, подршка коју земље ЈИ Азије 
дају територијалној целовитости Кине у вези са питањем статуса Тајвана 
и Тибета. Наиме, све оне су се практично определиле за политику „једне 
Кине“ када је реч о питању Тајвана и за право Кине да питање аутономије 
Тибета решава самостално, као своје унутрашње питање.23

Значајан институционални оквир трансрегионалног деловања асо- 
цијације земаља југоисточне Азије чини и Регионални форум АСЕАН-а, 
који има за циљ „интензивирање конструктивног дијалога и консултација 
о политичким и безбедносним питањима од заједничког интереса и 
допринос напорима у правцу изградње поверења превентивне дипло-
матије у азијско-пацифичком региону“.24 Поред земаља ЈИ Азије, овај 
форум окупља све земље које излазе на Пацифик, односно преко Азије 
гравитирају Пацифику (Аустралија, Бангладеш, Канада, Чиле, Јапан,  
Ј. Кореја, С. Кореја, Монголија, Нови Зеланд, Пакистан, Русија, Сједињене 
Државе и Европска унија). 

Оваквим ангажовањем земље АСЕАН-а шаљу недвосмислену по-
руку своје решености да одмереним, непровокативним потезима, по 
мери постизања опште сагласности (у духу прокламованих принципа), 
напредују у правцу остваривања основних циљева Асоцијације – убр-
завање економског раста, државног напретка и културног развоја. Као 
кључан предуслов за то препознале су очување мира и стабилности у 

23 У духу такве политике према Кини, одбијени су захтеви за издавање визе тибетан-
ском верском вођи далај-лами. 

24 Одлука о успостављању Регионалног форума АСЕАН-а донета је на двадесетшестом 
састанку министара иностраних послова земаља АСЕАН-а 1993. године. Први (ина-
угурациони) састанак Форума одржан је наредне године. (ASEAN Regional Forum, 
http://www.aseansec.org/92.htm)
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региону и, делујући у том правцу, несумњиво су дале одређен допринос 
глобалној стабилности. 

Постигнути резултати у погледу економског напретка и сачуван 
мир у региону, упркос евидентним кризним жариштима, дају за право 
претпоставци да нису неостварљиве амбиције које је АСЕАН исказао 
у својој „Визији 2020“. Према том документу, скицираном још 1997. 
године, а детаљније разрађеном наредним декларацијама АСЕАН-а (на 
пример, у декларацији „Конкорд II“ АСЕАН-а из 2003. године), крајњи 
циљ АСЕАН-а је стварање Заједнице земаља ЈИ Азије, коју ће чинити 
три стуба, и то: 1) безбедносна заједница, 2) економска заједница и  
3) социјално-културна заједница.

Напредовање асоцијације АСЕАН до нивоа безбедносне заједнице 
подразумева изграђивање заједничке безбедносне политике. Претпо-
ставка за то јесте усаглашавање ставова свих земаља чланица према 
кључним безбедносним изазовима с којима се регион суочава, као што 
су: тероризам, екстремизам, организовани криминал, ширење оружја 
за масовно уништавање, безбедност пловних путева (пиратство), 
елементарне катастрофе (цунами, пожари...), ширење заразних болести. 
У циљу сопствене безбедности, економског просперитета и политичког 
кредибилитета, АСЕАН има обавезу да оствари висок ниво безбедности 
пловидбе кроз регион. Безбедност пловних путева на простору ЈИ Азије 
од изузетног је значаја не само за земље региона, преко чијих или у 
близини чијих територијалних вода они пролазе, већ и за велике силе са 
обе стране Пацифика (Америка, Кина, Јапан, Аустралија, Индија).

То се посебно односи на најосетљивији део пута кроз мореуз Малака, 
који је главни правац транспорта нафте са простора Блиског истока за 
Кину, Јапан, Аустралију и Америку.25 Тим путем се допрема, на пример, чак 
65 одсто свих енергената потребних Кини (Storey, 2007). Од свих количина 
нафте које увози Јапан 90 одсто пролази кроз тај теснац, као и 40 одсто 
целокупног увоза течног природног гаса (Herberg, 2006). Сарадња земаља 
ЈИ Азије у борби против пиратства бележи константно узлазну линију, 
али је она пре свега изражена на билатералном и трилатералном нивоу.26 
Сингапур, Малезија и Индонезија предузимају, на пример, заједничке 

25 Током 2004. године највећи број пиратских напада био је управо у водама ЈИ Азије, 
посебно у мореузу Малака. То је био разлог да 2005. године Међународни биро за по-
морство прогласи овај мореуз ратном зоном.

26 Посебна врста ризика коју са собом носе пиратски напади јесу могући акциденти на 
мору – оштећења бродова, пожари, изливање штетних материја итсл. Септембра 1992. 
године пирати су у Малајском теснацу напали брод „Дух Нагасакија (Nagasaki Spirit)“. 
Удаљили су капетана брода са командног моста, препустили команду аутопилоту и на-
пустили брод, узевши капетана као таоца ради изнуђивања откупа. Брод је остављен 
у пуној брзини без икога на кормилу и сударио се са контејнерским бродом „Благо-
слов океана (Ocean Blessing)“. Пожар изазван сударом захватио је оба брода. Пожар на 
„Духу Нагасакија“ трајао је 6 дана, а на броду „Ocean Blessing“ чак 6 недеља. У пожару су  
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мере обезбеђења пловидбе у мореузу Малака (заједничко патролирање на 
мору и праћење ситуације из ваздуха).27 Међутим, свако од њих то чини 
не напуштајући (без претходног договора) сопствене територијалне воде 
или сопствени ваздушни простор. Ограничења те врсте још су израженија 
у погледу мултилатералне сарадње када је долазак до усаглашених 
ставова о предузимању заједничких акција знатно отежан. Разлог за то, 
између осталог, чини поштовање основног принципа функционисања 
АСЕАН-а – принципа немешања у унутрашње послове друге земље. 
Наговештаји релативизације тог принципа већ постоје. Образложење за 
то, односно за његово креативно тумачење, управо се доводи у везу са 
потребом унапређења сарадње у области безбедности. У вези с тим се 
истиче потреба усаглашавања законских одредби којим би се омогућило 
ефикасније супротстављање актуелним безбедносним претњама. То се, 
на пример, односи на обавезу испоручивања осумњичених за поједина 
кривична дела; право преласка у територијалне воде суседне државе у 
циљу гоњења пиратâ; могућност успостављања јединствене команде над 
снагама које би обезбеђивале поморске путеве; формирање заједничких 
служби осматрања и јављања опасности од елементарних непогода итсл.

За изградњу другог главног стуба заједнице АСЕАН – економску 
заједницу – већ је договорена динамика „завршних радова“. Скоро у 
потпуности је испуњен део плана према којем је подручје првих шест 
чланица АСЕАН-а требало да до 2003. године постане зона слободне 
трговине. Наиме, до почетка 2005. године царина на скоро 99 одсто 
производа у међусобној размени ових земаља смањена је на износ до 5 
одсто, при чему је за 60 одсто производа царина у потпуности укинута. 
Просечна царинска стопа, која је у време лансирања идеје о слободној 
царинској зони АСЕАН-а (1992. године) износила 12 одсто, до 2007. 
године смањена је на 2 одсто.28 Укључивање простора осталих земаља 
АСЕАН-а (Вијетнам, Лаос, Бурма, Камбоџа) у ову зону предвиђено је за 
2010. годину. Постоје показатељи да се оне крећу у том правцу. Царина 
на више од 80 одсто производа са њихове инклузивне листе смањена је 
на ниво од 0 до 5 одсто.29

настрадали сви морнари са танкерског брода, док су са „Духа Нагасакија“ преживела 
само двојица („Pirate Attacks Up Worldwide“, Associated Press, October 16, 2007).

27 Смањење броја пиратских напада у подручју мореуза Малака, у време када се бележи 
пораст броја напада у другим деловима света (Аденски залив, воде око Сомалије...), 
приписује се управо заједничким мерама које владе Индонезије, Сингапура и Мале-
зије примењују од 2005. године, уз техничку помоћ САД (глисери за патролирање, ко-
муникацијски центар на Јави, радарски систем на обалама Суматре). („Pirate Attacks 
Up Worldwide“ Associated Press,“ October 16, 2007.)

28 Association of Southeast Аsian nations, ASEAN Economic Community, http://www.asean-
sec.org/64.htm.

29 Association of Southeast Аsian nations, ASEAN Economic Community, http://www.asean-
sec.org/64.htm. 
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Изградња трећег стуба заједнице АСЕАН – социјално-културне 
заједнице – представља завршницу, односно надградњу претходна два, 
али истовремено и фактор њихове стабилности. Његово утемељење 
захтева афирмисање скупа друштвених вредности које су прихватљиве 
за све чланице АСЕАН-а, што значи да оне морају бити комплементарне 
са вредностима које чине основу националних идентитета. С обзиром 
на различито културно-историјско наслеђе земаља ЈИ Азије, заједнички 
именитељ њихових вредносних оријентација мора се тражити у 
сфери универзалних људских вредности схваћених у духу конкретног 
друштвено-историјског тренутка и датог простора. То значи да није 
необично ако се оне не подударају у потпуности са неким вредностима 
тзв. западне демократије. Покушај да се оно што важи као највиши 
вредносни стандард према критеријумима развијених земаља Запада 
прописује као обавезујућа норма у неким другим друштвеним амби-
јентима, по правилу, завршава неуспехом, не зато што је „пелцер“ 
фелеричан, већ зато што се калеми на неодговарајућу подлогу. Због тога 
није случајно што земље АСЕАН-а у међусобним односима истрајавају на 
принципу немешања, који им, иначе, „везује руке“ у неким ситуацијама, 
али их истовремено штити од „прераног“ отварања осетљивих питања, 
која могу да угрозе јединство ставова у односу на приоритетне циљеве – 
очување мира и економског прогреса. Поштујући тај принцип, АСЕАН 
се није придружио санкцијама Запада према Бурми због кршења људских 
права, упркос снажним притисцима да то учине.

Истина, као својеврстан уступак Западу, или, можда, гест срачунат 
на умирење сопствене савести, АСЕАН је 2006. године убедио Бурму 
да се одрекне свог права на функцију преседавајућег, која јој је по 
утврђеном реду припадала (Sheldon, 2007). Тиме је индиректно отворено 
питање одрживости принципа немешања, односно питање његове 
интерпретације у духу задатака пројектованих „Визијом 2020“. Корак у 
том правцу учињен је већ на следећем самиту АСЕАН-а у јануару 2007. 
године, када је усвојен нацрт Повеље АСЕАН-а, која, ако је ратификују 
све чланице, уноси приметне измене у функционисање Асоцијације. 
Повеља, наиме, промовише демократију као заједничку вредност и 
отвара могућност санкционисања чланица због политичких репресалија 
и кршења људских права (Sheldon, 2007). Упоредо са тим изменама, 
али и независно од њих, на путу до социјално-културне заједнице 
земље АСЕАН-а треба да остваре значајан помак у квалитету живота 
становништва (здравствена заштита, образовање, искорењивање сиро-
маштва, ублажавање социо-економских диспаритета итд). 

Гледано у целини, може се рећи да је на нивоу Асоцијације широко 
прихваћен став о неопходности усаглашеног приступа решавању без-
бедносних проблема, питањâ економског развоја и социјално-економског 
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напретка. Напредовање у том правцу такође је евидентно, као и озбиљна 
ограничења које га успоравају. Остаје да се види да ли ће рок који је 
постављен за остваривање тог крајњег циља – безбедносна, економска 
и социјално-културна заједница АСЕАН-а (2020) – бити испоштован.  
И у једном и у другом случају то ће зависити од земаља чланица, али ни 
у којем случају само од њих.

Закључак

Ексклузиван географски положај, наглашене етнорелигијске хетеро-
гености, дубоки трагови вишевековне колонијалне прошлости и наслеђе 
хладноратовских подела учинили су регион југоисточне Азије простором 
високог конфликтног потенцијала. Земље овог региона суочене су са 
скоро свим облицима савремених безбедносних претњи, од епидемија 
нетипичних заразних болести и природних катастрофа до угрожавања 
територијалног интегритета и тероризма са позиција сепаратизма и 
верског екстремизма. Њихове односе оптерећују бројни проблеми, које 
су им у наслеђе оставили колонијални господари и које су ривали из 
периода хладноратовског надметања, свако на свој начин, користили као 
„пропусницу“ за приступ региону, да би, штитећи, наводно, интересе 
угрожених нација, градили основу за дугорочно остваривање сопствених 
интереса.

Па, ипак, регион ЈИ Азије није доживео судбину Балкана с краја 20. 
века. Велика заслуга за то припада, без сумње, међудржавној сарадњи и 
повезивању у оквиру АСЕАН-а. Резултати које су државе чланице ове 
асоцијације постигле у амортизовању унутрашњих дезинтегративних 
процеса, обуздавању сопствених геополитичких аспирација и 
изналажењу уравнотеженог одговора на противречне интересе великих 
сила – доказ су да се, и у условима евидентних ограничења, стрпљивим 
усаглашавањем ставова на регионалном нивоу, без мешања у унутрашње 
послове других и без наметања решења споља, може остваривати значајан 
напредак у погледу унапређивања безбедносног стања.
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MULTILATERAL COOPERATION OF ASEAN COUNTRIES 
IN FUNCTION OF STABILIZING 

THE SOUTHEAST ASIAN REGION

Zoran Kilibarda
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: The article discusses the basic determinants of the security environment 
in the Southeast Asia in the context of the current geopolitical processes in the 
region, with a special review of the significance of international cooperation and 
connections within the ASEAN community for preservation of peace and reduction 
of security risks in this part of the world. Since the distinct heterogeneity and varied 
historical heritage of this region has been seriously burdening the relations between 
the region countries, the results that they have achieved in cushioning internal 
disintegrative processes, reining in their own geopolitical aspirations and finding 
balanced responses to contradictory interests of great powers, are a proof that 
significant progress in terms of improvement of the security status may be made, 
even in circumstances of evident restrictions, through patient harmonization of 
views at the regional level, without any interference in internal affairs of others and 
without any solution being imposed from the outside. 
Key words: ASEAN, cooperation, security 
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Сажетак: Савремено одређење међународноправног статуса рата и других 
оружаних сукоба регулисано је у систему Уједињених нација одмах након 
Другог светског рата. Међутим, унутрашња димензија сукоба у које су укључене 
оружане снаге током друге половине двадесетог века веома често се мењала. 
Једна од најзначајнијих промена на том плану догодила се на самом крају 
прошлог века и почетком двадесетпрвог века. Та новина се састоји у увођењу 
приступа цивилно–војне сарадње у оквиру различитих мултинационалних 
мировних операција. Доктрина цивилно–војне сарадње јесте документ НАТО-а 
којим је тај приступ потпуно разрађен. Република Србија је прихватила 
цивилно–војну сарадњу као нову функцију у Војсци Србије.
Кључне речи: цивилно–војна сарадња, цивилно–војни односи, изградња 
мира, мултинационалне операције, мултинационалне снаге, НАТО, ЦВС у 
Србији

Увод

Одавно је класичан рат као друштвене појава еволуирао у односе 
међу странама који се означавају термином “оружани сукоби”. Крајем 
двадесетог и почетком двадесетпрвог века ти односи све више попримају 
физиономију политике у коју су укључене оружане снаге.1 Теоретичари 

1 “Културни и ментални склоп какав се тражи од постмодерних ратника, као у случају 
борбе против побуњеникâ, такви су да захтевају да коначни суштински циљ није 
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већ дуго указују на релативност чисто војне димензије сукоба. Наиме, 
“развој наоружања је само један угао троугла, а остала два чине техничка 
‘доктрина’ употребе оружја, као и обука војникâ, индивидуална и 
колективна, како да се то оружје користи”.2 У свету се ангажмани 
модерних војски данас веома често називају мировним мисијама, односно 
мисијама наметања и одржавања мира. Такво укључивање оружаних 
снага у процес успостављања нових међуетничких и других поремећених 
односа обично се оправдава потребом за смиривањем напетости након 
завршетка грађанског рата или сличног сукоба у безбедносно осетљивим 
подручјима.

Назначено време сведочи да такве активности углавном спроводе 
мултинационалне снаге с неком врстом пристанка међународне заје-
днице. Стање војно-политичких односа у савременом свету такво је да 
је НАТО најснажнија војна сила, која уједињава војне потенцијале 28 
држава. Осим тога, под окриљем НАТО-а функционише ПзМ, групација 
која, поред чланица Северноатлантског савеза, окупља још 22 земље. 
Због тога је изузетно важно како се користе војни и други капацитети 
НАТО-а, у којим се случајевима ангажују, на који начин реализују циљеве 
за које се опредељује политика НАТО-а. Свакако, темељ НАТО-алијансе 
била је и остала колективна одбрана чланица. Међутим, догађаји у свету 
након рушења Берлинског зида ставили су НАТО пред нова искушења. 
Показана спремност тог војно-политичког савеза да доприноси 
ефективној превенцији сукоба и да снажно развија кризни менаџмент, 
укључујући и операције одговора на кризе, отвориле су могућност не 
само опстанка, него и ширења НАТО-а. Анализом деловања најмоћнијег 
војно-политичког савеза данас у оквиру мултинационалних операција 
може да се уочи опредељење за изградњу поверења према локалним и 
међународним не-војним потенцијалима.

Појам цивилно–војне сарадње

Приступ подршке мировној мисији у виду координације и сарадње између 
команданата НАТО-а и цивилних актера, укључујући становништво 
и локалне власти, међународне и националне владине и невладине 
организације и агенције, означен је синтагмом цивилно–војна сарадња 
(ЦВС), енгл. Civil-Military Co-Operation (CIMIC).3 Другачије се може рећи 

војни, него политички...” – John Kiszely: “Post-Modern Challenges for Modern Warriors”, 
The Schrivenham Papers, No. 5, Defence Academy of the United Kingdom, London, Decem-
ber 2007, p. 9.

2 Chrisopher Bellamy: The Evolution of Modern Warfare – Theory and Practice, London, Rut-
ledge, 1990, p. 30.

3 Цивилно–војна сарадња је на горњи начин дефинисанa у документу NATO MC 411/1. 
Извор – http://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm (приступљено 8. 10. 2009. у 2.05).
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да цивилно–војна сарадња представља све активности координације 
и сарадње војске и цивилâ на терену ради пружања подршке мисији 
и задацима које извршава војна јединица. Цивили су у том случају: 
цивилно становништво, локални надлежни органи власти, домаће и 
међународне владине и невладине организације и агенције које се налазе 
у зони одговорности војне јединице. Из наведеног се може закључити 
да је смисао цивилно–војне сарадње у успостављању везе између војних 
и цивилних представника, на одређеном нивоу и простору, како би се 
обострано подржаним активностима допринело достизању пре свега 
војних, али и заједничких интереса. Из тога произлази крајњи циљ, а то 
је постизање реалних и употребних предности за јединицу, повећање 
безбедности сопствених снага и, на крају, успостављање поверења 
између војске и цивилâ.

Иако могућност међудржавних неспоразума није нестала, про-
менљиво безбедносно окружење све више карактеришу различити 
облици сложених унутардржавних сукоба који доводе до хуманитарних 
катастрофа. То представља вишедимензионални ризик или претњу 
регионалној и међународној безбедности. У таквим сукобима се често 
дешава да дође до урушавања државних институција, правног система 
и поретка, уз бандитизам, хаос и миграције дела становништва. Због 
тога међународне активности на плану обнављања мира могу да буду 
политичке, дипломатске, економске, војне и хуманитарне, као и да 
користе информације које би промовисале национално помирење и 
поновно успостављање поретка и власти. Како би функционисао у таквом 
окружењу, команданту су потребне одговарајуће ЦВС способности, уз 
адекватне ресурсе. Та потреба постоји како би командант такође могао 
створити услове у којима ће бити једноставније да се постигне и оправда 
евентуално извлачење снага.

ЦВС омогућава команданту да се споји са цивилним аспектом амби- 
јента у којем изводи операцију и да при томе узме у обзир цивилне 
факторе у процесу планирања. У мисији реаговања на кризу, војне 
снаге су размештене, по правилу, као део напора међународне заје-
днице да разреши комплексну политичку кризу. Ипак, само командант 
може да одлучи о нивоу до којег ће војни ресурси бити додељени 
задацима из оквира цивилно–војне сарадње. Додатни задаци се не 
преузимају без претходне процене расположивости ресурсâ. Поред 
тога, било који локални задатак у смислу цивилно–војне сара-
дње планиран од стране потчињеног команданта треба да буде 
координисан и да се не судара са другим задацима, изведен на начин 
да не доведе у питање дугорочне циљеве на нивоу целе операције. 
На свим нивоима је одговорност команданта да усмерава активности 
цивилно–војне сарадње, да постиже неопходно јединство у командовању 
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и да уједини напоре и препозна важност интегрисања у укупни напор. 
Команданти треба да имају у виду утицај војних операција на цивилно 
окружење и утицај цивилног окружења на њихове операције. Они треба 
да одреде приоритете и усмеравају цивилно–војну сарадњу на тај начин 
да се војна ефикасност одржи без изазивања цивилних тешкоћа или 
компромитовања крајњег циља у цивилном домену.

Кључни задатак ЦВС у току извођења војне операције јесте да 
подржи мисију команданта кроз обезбеђивање ефикасне цивилно–војне 
сарадње. Тај приступ захтева успостављање и одржавање односâ са 
низом цивилних актера. Успостављене везе са неким организацијама не 
искључују потребу успостављања односâ са новим актерима препознатим 
у текућем процесу процене. Темељ те сарадње чини шест активности, као 
што су: комуникација, размена информација, координација, спровођење 
споразума, реализација активности ЦВС, процењивање.

Цивилно–војна сарадња је садржај који прати војно организовање 
друштва од његовог постанка до данас. Међусобна интеракција 
цивилних и војних актера била је условљена карактером конфликта, 
и онда када се односила на насилно регрутовање борбено способног 
становништва и употребу цивилних материјалних ресурса за властито 
снабдевање, преко коегзистенције, где војне јединице потпуно независно 
од цивилног окружења реализују своје активности, све до сарадње кроз 
коју се плански и организовано користе и цивилни и војни капацитети 
за остварење циљева.

Институционализоване облике цивилно–војне сарадње препознајемо 
у Другом светском рату. Дотадашње активности ЦВС углавном су се 
сводиле на „гашење пожара“, односно на покушаје одговора на тренутне 
проблеме. Током Другог светског рата, поготово са напредовањем 
савезникâ кроз Француску и Немачку крајем рата, проблеми цивилног 
окружења које је требало решити да би елементи војне организације 
могли правилно функционисати нарасли су до те мере да је постала 
неопходна координисана и организована цивилно–војна сарадња.

Током периода Хладнога рата цивилно–војни односи нису били у жижи 
војне теорије и праксе. Основне карактеристике сукоба у свету и модуса 
њиховог решавања током Хладног рата биле су профилисане у оквиру 
међудржавних конфликата, уз ангажовање влада у сукобу и доминантно 
учешће полицијских и војних снага. Последица оваквих карактеристика 
сукоба у свету јесте оно што данас називамо традиционалне мировне 
операције, са малим бројем цивилних компоненти у зони операција.

Након завршетка Хладног рата, уз повећање броја, интензитета и 
карактера сукоба у свету цивилно–војна сарадња је добила на важности 
и као феномен и као институционализована активност. Глобализација 
као свеобухватни процес имала је утицај и на повећање броја цивилних 
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актера у савременим сукобима и значајно усложнила цивилно–војну 
сарадњу. Изузетно значајан фактор те сложености постале су невладине 
организације.4

Традиционалне мировне операције, са малим бројем цивилних актера, 
замењене су модерним мултинационалним операцијама, са повећаним 
бројем цивилних компоненти у зони операције, пре свега уоквирених у 
цивилну полицију и хуманитарне агенције. Потреба за подизањем нивоа 
цивилно–војне сарадње посебно се осећа у ситуацији унутардржавних 
сукоба, чије су најчешће карактеристике: недовољно профилисане 
политичке структуре, нерегуларне војне снаге, етничке и религијске 
напетости, недостатак компромиса и веома комплексни проблеми, који 
се не могу успешно решавати само применом силе.

Иако се цивилно–војна сарадња у највећем броју развијених зема-
ља везује за мировне мисије, које се по правилу реализују у форми 
мултинационалних операција, она се све више намеће као неопходна 
функција оружаних снага и на сопственој територији. ЦВС у оквиру 
граница сопствене државе има за циљ повезивање, одржавање контакта 
као и подршку Војске цивилном окружењу5 у периоду мира и мирнодоп-
ских ризика. Разумевањем и поштовањем принципа цивилно–војне 
сарадње непосредно се утиче на утрошак људских и материјалних ресурса 
војске и спречава решавање проблемâ становништва непосредним 
војним ангажовањем и трошењем постојећих ресурса.

Основе НАТО-овог концепта цивилно–војне сарадње

Генерални приступ синхронизованом раду војних и цивилних, међу-
народних и локалних, владиних и невладиних актера, назначен у 
документу Војног савета НАТО-а (NATO MC 411/1), детаљно је разрађен 
у натО-овој доктрини цивилно–војне сарадње, енгл. NATO Civil-Military 
Co-Operation (CIMIC) Doctrine, која се води под ознаком AJP-9.6

Документ датира из јуна 2003. године, тако да његови елементи 
данас представљају стандард операција подршке НАТО-а миру. Наиме, 
активности у оквиру цивилно–војне сарадње чине саставни део плана 
команданта Здружених снага. Оне се спроводе с циљем подршке мисији 
и односе се на спровођење укупне стратегије и постизање стабилног и 
одрживог коначног стања. Персонал задужен за цивилно–војну сарадњу 

4 Нпр. број невладиних организација у консултативном статусу при УН попео се са 40 
у 1948. години на 2.719 у 2005.

5 Под цивилним окружењем подразумевамо становништво, власти на одређеној 
територији, организације и агенције чији је оснивач власт (влада), привредне, 
непрофитне, приватне и невладине организације.

6 Извор – http://www.nato.int/ims/docu/AJP-9.pdf (приступљено 8. 10. 2009. у 1.26)
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у потпуности је интегрисан у његов штаб и координише активности ЦВС 
у зони здружене операције, на бојишту или у региону. У кооперацији са 
потенцијалним разноврсним цивилним организацијама, снаге НАТО-а 
ће што је пре могуће, а у оквиру својих војних могућности, омогућити 
и подржати активности тих организација. Пружање тих могућности 
не компромитује мисију. Активности у оквиру цивилно–војне сарадње 
врше се уз омогућавање благовременог преласка тих функција и задатака 
на одговарајуће цивилне организације или власти.

Принципи цивилно–војне сарадње, према натО-овој доктрини 
цивилно–војне сарадње, јесу применљиви и у задацима колективне 
одбране, у складу са чланом 5 Вашингтонског споразума7 и операцијама 
одговора на кризе које нису повезане са наведеним чланом. У оба случаја 
се од команданта захтева да приликом извођења војних операција у 
обзир узима социјални, политички, културолошки, верски, економски, 
хуманитарни фактор, као и фактор природног окружења. Поред тога, 
командант мора да узме у обзир присуство међународних и невладиних 
организација, које негују своје циљеве, методе рада и перспективе 
потенцијално сличне онима које има НАТО. Контекст и профил цивилно–
војне сарадње мења се у складу са природом кризе или операције.  
У борбеним операцијама је фокус цивилно–војне сарадње нешто ужи у 
односу на операције другог типа. У операцијама одговора на кризе фокус 
цивилно–војне сарадње шири је и сложенији.

У Доктрини се наводи да ће изазови бити већи, због присуства 
медијâ и очекивањâ како међународне тако и локалне заједнице. Због 
тога су ефикасни односи са ширим спектром цивилних организација, 
као и локалним становништвом, владама и војним снагама, од кључног 
значаја за решавање сукоба у будућности. Ти односи могу да укључе 
заједничке механизме планирања на стратегијском нивоу. Цивилно- 
-војна сарадња је средство команданта за успостављање и одржавање 
тих односа. Непосредна намена ЦВС је да успостави и одржава пуну 
сарадњу НАТО-команданта са цивилним властима, организацијама, 
агенцијама и становништвом у оквиру командантове зоне одговорности, 
како би могао успешно да изврши постављени задатак односно мисију. 
То укључује директну подршку у спровођењу цивилних планова. 
Дугорочна намена цивилно–војних односа јесте да помогне стварање и 

7 The North Atlantic Treaty, Washington D.C. – 4 April 1949, Article 5: “The Parties agree that 
an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be consi-
dered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack 
occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recog-
nised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so 
attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action 
as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security 
of the North Atlantic area.”
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одржавање услова који ће подржавати достизање циљева НАТО-алијансе 
у операцијама. Како би испунило тај задатак, особље задужено за послове 
цивилно–војне сарадње треба да успостави везе са цивилним актерима на 
одговарајућем нивоу; укључи се у заједничко планирање на стратегијском 
и оперативном нивоу са одговарајућим цивилним структурама пре и за 
време извођења операције; спроводи континуиране процене локалног 
окружења, укључујући локалне потребе; надгледа спровођење цивилних 
активности војних снага, укључујући обезбеђивање потребних специ-
јалиста; ради на правовременом и ефикасном преласку цивилних 
одговорности на адекватне цивилне власти; ради са свим другим 
члановима штаба на свим аспектима операције; саветује команданта о 
свему наведеном итсл, што зависи од ситуације.

Циљ цивилно–војних веза јесте да омогући координацију неопходну 
за подршку процесу планирања и спровођења операција. Таква веза у 
почетном делу процеса планирања и непосредно након размештања 
снага пружа основу из које се развијају друге функције цивилно–војне 
сарадње. То је централни део процеса планирања и развоја за све 
друге водеће функције цивилно–војних односа. Успостављање везе на 
политичком нивоу за НАТО чини предуслов успеха. Из тога проистичу 
везе и заједничко планирање на нивоу Стратегијске команде и у оквиру 
Зоне за здружене операције. Везе са цивилним властима и организацијама 
спроводе се, између осталог, и кроз одговарајућу политику информисања 
јавности. То захтева адекватно и благовремено разглашавање напретка 
постигнутог кроз цивилно–војну сарадњу, што помаже у придобијању 
подршке становништва, међународних организација и невладиних орга-
низација.

Подршка цивилном окружењу обухвата широк спектар активности 
цивилно–војне сарадње. Реч је о подршци коју Доктрина ЦВС дефи-
нише као подршку цивилном окружењу у складу са војном мисијом 
НАТО-а. Та подршка се не налази под директивама цивилних власти. 
Она подразумева низ војних ресурса: информацију, особље, опрему, 
комуникациону инсталацију, специјалисте и њихову експертизу и 
обуку. Подршка се одиграва само на месту и у времену када је потребна 
како би се створили услови за испуњавање војног задатка и/или када 
одговарајуће цивилне власти или агенције нису способне да изврше 
своје задатке. Одлуке о дубини, трајању и нивоу подршке доносе се на 
што је могуће вишем нивоу, узимајући при томе у обзир политичке, војне 
и цивилне чиниоце. НАТО-командантима, у зависности од околности, 
потребна је значајна цивилна подршка на простору у којем се врши 
операција. Као што координација напора за минимизовање подривања 
војних операција зависи од становништва и контроле ресурсâ, снаге могу 
да делимично зависе од цивилних ресурса и информација из цивилних 
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извора. Команданти ће такође потраживати што је могуће већу прећутну 
подршку у операцијама. Цивилно–војна сарадња има важну улогу на 
свим тим пољима.

За реализацију тако замишљених циљева и задатака неопходан је 
персонал одређених способности. Физички аспект способности састоји 
се од ресурса који су потребни команданту како би извршио различите 
активности из области цивилно–војне сарадње у датој ситуацији. Основну 
снагу за планирање и реализацију активности из области цивилно- 
-војне сарадње представља за то посебно припремљено људство. Улога 
ових лица је да саветују команданта, припремају и развијају процене и 
спроводе активности ЦВС како би подржали командантов план, као и да 
успостављају везе. Ако се тако процени, постојећим војним структурама 
путем ланца командовања додељују се задаци везани за цивилно–војну 
сарадњу. 

Иако се активности цивилно–војне сарадње налазе у домену свих 
војних лица, указала се потреба за развојем специјализованих ти-
мова ЦВС за подршку, који су размештени у зони операције, како 
би се директно подржала мисија. Додатна средства се разврставају 
у категорију снага цивилно–војне сарадње или функционалних спе-
цијалиста. Намена снага цивилно–војне сарадње јесте да подрже НАТО- 
-команданта структурираном организацијом, одговарајућим ресурсима 
за спровођење активности цивилно–војне сарадње које представљају 
подршку командантовој мисији. Њихова величина и дужина времена за 
размештање одређују природу њихових задатака и брзине која је потребна 
за успостављање одговарајућих цивилних организација и структура. 
Функционални специјалисти се размештају због специфичних захтева 
који постоје за њиховом експертизом, а који иначе не постоје у зони 
операције. Они се могу ангажовати из различитих извора и не морају 
неопходно бити војна лица. Њихове активности могу бити потребне 
и у пружању процена, анализама и процесу планирања, а могу бити 
потребни и за реализацију одређених пројеката.

НАТО спроводи цивилно–војну сарадњу у подршци војној 
мисији. Команданти морају да избегавају употребу војних средстава у 
спровођењу не-војних задатака. Војни ресурси су ограничени и морају 
се чувати за војне способности. Само минимум који се захтева за 
испуњење задатка у подршци цивилима и цивилним организацијама 
треба да се користи. Команданти такође треба да се поставе тако да се не 
створи дуготрајна зависност цивилâ, владиних агенција, међународних 
организација и невладиних организација од војних ресурса. Активности 
ЦВС се често изводе у ситуацијама где се цивилно становништво сусреће 
са неадекватном инфраструктуром и недостатком основних добара и 
услуга. Војна средства која стоје на располагању цивилно–војној сарадњи 
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свакако су ограничена. Због тога треба да буду концентрисана на задатке 
од највишег приоритета. То доприноси позитивној перцепцији цивилâ о 
војним снагама и показује решеност војске да делује у интересу цивилног 
становништва.

Евентуално нерационално управљање војним средствима има 
минималне ефекте и са собом носи ризик непотребног пролонгирања у 
постизању жељеног стања. Команданти имају правну одговорност да се 
понашају у складу са одредбама међународног јавног права о оружаним 
сукобима. Њему на располагању стоје правни стручњаци који га саветују 
о тим питањима. У том смислу, команданти настоје да смање утицај војне 
операције на лица која нису учесници у сукобу. То је од суштинског значаја 
за консолидацију легитимитета мисије. Људска права на индивидуалном 
и колективном нивоу морају да се уважавају и да буду заштићена у складу 
са међународним правом и прописима о оружаним сукобима.

Од изузетног значаја за све мисије јесте пажња коју треба да негују 
одговорна лица према локалним обичајима, култури и начину живота. 
У политички осетљивом амбијенту непромишљено кршење локалног 
обичаја или закона може да се претвори у веома контрапродуктивну 
вест и тиме да озбиљно подрије шансе за успех мисије. Војска мора да 
изгради осећај за разумевање локалне културе, обичаја и права. ЦВС 
има кључну улогу у обавештавању о културним специфичностима кроз 
едукацију. Успостављање, одржавање и јачање цивилно–војних односа 
од кључне су важности за успех у амбијенту операције. Иако у зони 
здружене операције може да буде другачијих интереса, када год је могуће, 
треба успоставити и препознати заједничке циљеве које имају све НАТО- 
-снаге и цивилне организације. И колективна одбрана и мисије одговора 
на кризе одигравају се у окружењу које се брзо мења, због чега процес 
доношења одлука мора да буде добро усмерен и одговарајући.

Свака организација која учествује у реализацији задатака ЦВС 
мора да разуме обавезе које постоје и на политичком нивоу и у домену 
потребних ресурса. Разумевање представља основу за цивилно–војну 
сарадњу. Посвећеност се ствара кроз предвиђање циљева који могу 
бити достигнути, а не кроз поштовање рокова. Структура, начин 
рада цивилних организација, агенције са којима војне снаге НАТО-а 
морају да сарађују веома су разноврсни. Анализа заједничких циљева 
треба да доведе до дефинисања усклађене поделе одговорности. Тиме 
се успостављају и одржавају дуготрајни и узајамно корисни односи. 
ЦВС мора да успостави аранжмане сарадње и прелазне механизме 
са цивилним организацијама што је пре могуће, како би се избегла 
неразумевања и како би се дефинисали задаци и одговорности. Треба да 
се уложи сваки напор да се обезбеди и одржи вољна сарадња са цивилним 
организацијама које раде са савезничким снагама. Принуда може да има 
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ефекте сличне усаглашеним ставовима, али се њоме постиже мало и то 
није трајно. Недостатак сагласности може наступити нагло, из разлога 
који често могу изгледати тривијално. Због тога команданти морају 
бити спремни да уложе и време и енергију у успостављање и одржавање 
сагласности међу актерима.

Успешна цивилно–војна сарадња захтева узајамно поверење свих 
актера укључених у операцију. Задаци и активности цивилно–војне 
сарадње треба да буду транспарентни, да показују знање, способност и 
одлучност у придобијању поверења свих елемената цивилног окружења. 
Тензије између политичких, војних, хуманитарних и других компонената 
цивилно–војних односа доводе до забуне и неразумевања. Те тензије 
могу да погоршају политичка пристрасност, медијске непрецизности или 
нетачности, као и недовољно развијена комуникација. Транспарентност је 
од суштинске важности у спречавању и ублажавању таквих по-тенцијално 
опасних ситуација, јер ствара поверење и охрабрује међу-собно разумевање. 
Особље одговорно за цивилно–војну сарадњу представља вредан извор 
информација о локалним приликама. С друге стране, то особље може да 
буде и неделотворно ако се користи за прикупљање података у обавештајне 
сврхе или као средство за ширење дезинформација.

Такође је важно разумети да обавештајне информације не треба увек 
да се поделе са цивилним организацијама и властима. Особље цивилно- 
-војне сарадње мора да блиско сарађује са колегама из обавештајног 
сектора, како би информације које се прослеђују цивилним организацијама 
биле дате прецизно и благовремено. Добар део тих информација које 
се уступе цивилним организацијама и водећим агенцијама, попут 
покрета избеглица, могу да помогну команданту, јер се допуштањем да 
се ангажује одговарајућа цивилна агенција постиже мање трошење и 
расипање војних ресурса. Такве информације омогућавају цивилним 
агенцијама да се ускладе са актуелном ситуацијом и спречавају војску 
да непотребно троши своје ресурсе или да се излишно утврђује током 
извођења операције. Одређена правила и аранжмани за скидање ознаке 
поверљивости са војних информација и обавештајних података треба да 
буду успостављени и предузети унапред.

Ефикасна комуникација са цивилним властима, агенцијама, 
организацијама и становништвом од суштинског је значаја за успо-
стављање међусобног разумевања и сарадње. Разлике између војске 
и цивилних организација, схватљиве или не, захтевају време за 
превазилажење. Цивилне организације са којима се војска сусреће на 
пословима цивилно–војне сарадње могу имати сопствене приоритете. 
Може се, чак, сматрати да сарадња са војском и независност у деловању 
искључују једно друго. Кључ за превазилажење тих потешкоћа чини 
успостављање и одржавање сталне комуникације. Јасне и ефикасне мере 
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за успостављење и одржавање те комуникације спроводе се деловањем 
особља цивилно–војне сарадње, које се састаје са представницима 
одговарајућих цивилних организација и водећих агенција. Тиме се 
избегавају потенцијални неспоразуми и размирице.

Примена цивилно–војне сарадње 

У складу с одредбама натО-ове доктрине цивилно–војне сарадње, неоп-
ходно је развити ефикасне односе између две стране, војне и ци-вилне, 
како би се хармонизовао допринос НАТО-снага и цивилних организација 
које раде у зони операције. ЦВС је командантово средство за изградњу 
тих односа у оквиру његове зоне здружене операције. Такав приступ 
стимулишу односи успостављени између НАТО-а и међународних 
организација, као и невладиних организација на стра-тегијском нивоу. 
Иако могу да постоје институционални односи између седишта НАТО-а 
и тих организација, постоје и мање формални односи, изграђени кроз 
заједнички рад, планирање и заједничку обуку. То ће омогућити да се 
пре и током извођења мисије на адекватан начин изврши обједињено 
планирање на стратегијском нивоу. Капацитети ЦВС у НАТО-у 
омогућавају извођење сведимензионалне операције у којој војне снаге 
пружају подршку свим сегментима државе (политичким, образовним, 
социјалним, здравственим и другим областима).

ЦВС има важну улогу у разноврсним аспектима конфликта. Помаже 
успостављању стабилног амбијента, у којем мисија може да се изврши 
једноставније. Војне снаге су по правилу (макар делимично) зависне од 
цивилних институција и становништва у смислу ресурсâ и информација, 
као и ослањања на цивилне власти у обезбеђивању одређених области. 
Било би немогуће успоставити пуну слободу деловања и покрета без 
сарадње са цивилним властима. Особље ЦВС има централну улогу у 
процењивању тренутних потреба локалног становништва и способности 
које имају локалне власти и цивилне организације. Те процене су од 
кључне важности у оперативном планирању, испуњавању тренутних 
локалних потреба, постизању стабилности и стварању плана за каснију 
примопредају одговорности цивилним властима.

Примена ЦВС разликује се код примене члана 5 колективне одбране и 
код операција одговора на кризе. Те разлике се не састоје само у природи 
окружења већ и у односима између војске, цивилних организација и 
власти. Ипак, постоје бројни задаци на оперативном нивоу које изводи 
особље ЦВС и који стварају делокруг у оквиру којег се задаци тактичког 
нивоа спроводе на истоветан начин у свим операцијама. Ти задаци 
могу да се групишу у три међусобно повезане етапе: преоперативна, 
оперативна и прелазна.
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Особље ЦВС помаже савезничким снагама да се припреме за цивилни 
амбијент с којим ће се срести у зони извођења здружене операције.  
То укључује планирање, саветовање команданта те обуку и едукацију. 
Особље ЦВС припрема укључење активности цивилно–војне сарадње 
у главни оперативни план. Они обезбеђују да фактори који се односе 
на цивилну димензију буду уграђени у све аспекте планирања. Улазне 
информације ће се заснивати на извиђању и детаљној процени политичке 
и културолошке историје; приликâ у централним и локалним властима; 
цивилне администрације и услугâ; потребâ становништва; миграцијâ 
становништва; присуства, мандата, способности и намера међународних 
и невладиних организација; цивилне инфраструктуре; економије и 
привређивања; менталитета и перцепције цивилног становништва.

Ефикасна сарадња између војних и цивилних структура могућа је 
једино ако постоји стална комуникација на свим нивоима. То може бити 
тежак задатак, због недостатка ефикасне комуникационе инфрастру-
ктуре. Командант ће вероватно бити у вези са локалним политичким 
вођама и челницима међународних и невладиних организација са 
мандатом. Исто тако, у тим организацијама су распоређени официри 
за везу. Важно је да особље ЦВС, а посебно у самој зони операције, 
одржава проактиван однос са својим колегама у тим организацијама. 
ЦВС функционише и као цивилно–војни размењивач информација. 
Цивилни извори често пружају информације од оперативног значаја. 
Размена информација од вероватне је користи за обе стране, иако то 
треба разматрати и кроз безбедносну призму. Имајући у виду различите 
мандате, културе и перспективе, постоји стални захтев да се координишу 
активности које ће обезбедити да се не подрију дугорочни циљеви. Исто 
тако, у зони операције постоји потреба да се координишу индивиду- 
алне или националне активности ЦВС. Особље ЦВС помаже у изради 
било каквог формалног споразума или меморандума о разумевању који 
је потребан за цивилно–војну сарадњу.

Активности у области ЦВС могу да се спроводе како би се попунила 
празнина у пружању услуга или задовољавању потреба које су неопходне 
локалном становништву и/или да би се обезбедила одрживост заједнице 
у зони здружене операције. Та празнина проистиче из привремене 
неспособности цивилних власти или међународне заједнице да одговори 
тим потребама. Било која врста активности тог карактера реализује се 
у оквирима постојећих способности и ограничења. Она се спроводи 
у оквиру или контексту плана преласка одговорности на цивилне 
институције, које за то имају одговарајући мандат. За реализацију неких 
потреба цивилних структура потребно је наћи и донаторе. Све наведене 
активности треба да се реализују на основу континуираних процена. 
То подразумева процењивање природе и нивоа празнина у цивилном 
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аспекту и распознавање или прилагођавање погодних прекретница 
приликом транзиције одговорности на цивилне институције. Етапа 
транзиције предвиђа ефикасну примопредају цивилно оријентисаних 
активности одговарајућим органима власти. Поред наведених задатака 
ЦВС, постоје и други, у складу са карактеристикама амбијента у којем се 
изводи операција.

Управљање комплексним непредвиђеним догађајима захтева централ-
ни механизам координације под политичким вођством међународне 
власти са мандатом какав имају Уједињене нације или ОЕБС. Операција ће 
готово увек бити изведена у амбијенту где постоји ангажман регионалних 
или подрегионалних организација, влада, наднационалних и невладиних 
организација. Ипак, успешан одговор мора да буде прикладан и изведен 
на време, као и да буде подржан доприносима свих страна ангажованих 
у достизању политички зацртаног циља. Стратегијски концепт 
НАТО-а, иако и даље задржава одбрамбену димензију, такође увиђа те 
вишедимензионалне ризике и изазове као потенцијалне претње миру и 
безбедности својих држава чланица.

Успех у постизању војних циљева може бити брз, али успешно за- 
вршавање мисије и извлачење снага често зависе од напретка на цивил-
ном пољу, где војни командант има мањег директног утицаја. Током спро-
вођења војне мисије, командант ће користити своје ресурсе ЦВС како би 
обликовао ситуацију. Један од услова за постизање војног успеха јесте и 
хармонизација војних активности и рада цивилних организација у истој 
области. То, на пример, значи и избегавање дуплирања напора, пажљив 
однос према локалној привреди, избегавање међусобно супротстављеног 
рада, подржавање заједничких циљева и минимизовање коришћења 
војних ефектива у ситуацији где постоје и цивилни и где су цивилни 
прикладнији. Војни допринос у областима које пре свега представљају 
одговорност цивилних власти и организација биће спроведен у оквирима 
расположивих средстава и трајаће што је могуће краће. Ипак, треба имати 
у виду да ће било какав неуспех у тим областима пре бити повезан са 
Алијансом него са ма којом цивилном организацијом.

Пре почетка операција, а што је пре могуће, особље ЦВС треба да 
буде укључено у процес планирања, едукације и обуке. Изузетно је 
важно да његови припадници искористе постојеће односе са цивилним 
оперативним партнерима како би се упустили у интегрисано планирање. 
Истовремено, особље ЦВС ће радити са колегама из других управа како би 
осигурали да фактори везани за цивилни аспект буду уграђени у процес 
планирања. Идеално би било да имају довољно времена да прикупе 
ресурсе потребне за обављање кључних задатака које међународне 
цивилне организације и агенције не могу одмах почети да раде, као и 
да то учине тако да се ти ресурси могу разместити заједно са снагама 
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Алијансе. Особље ЦВС ће бити укључено у припрему савезничких снага 
за поступање у цивилном амбијенту у оквиру зоне операција.

Имајући у виду да је улога ЦВС да обезбеди ефикасну цивилно–
војну сарадњу, а све у циљу подршке командантовој мисији, морају да 
буду успостављени формални или неформални односи са постојећим 
цивилним актерима, од којих се многи можда налазе у зони здружене 
операције и пре доласка снага НАТО-а. У том контексту потребно 
је извршити шест задатака: комуникација, координација, размена 
информација, постављање уговора, активности ЦВС и процене. Имајући 
у виду флуидну природу операција одговора на кризе, неопходна је 
стална процена способности и задатака постојећих, новопридошлих и 
одлазећих цивилних организација, као и процене потреба становништва 
и напредак у одређеним аспектима мисије.

Контакти са међународним и невладиним организацијама могу да 
буду ефикаснији ако су одређене водеће организације. У почетној фази 
операције одговора на кризу, први кључни задатак, који би у другим 
околностима изводиле цивилне организације, можда ће морати да 
изврше војне снаге, било из логистичких или хуманитарних разлога, или 
као први корак у стварању одрживе инфраструктуре. Можда ће бити 
потребно да се ради на спречавању да непријатељске, некооперативне 
или криминално оријентисане групе или фракције преузму контролу 
над кључним услугама, постројењима, административним испоставама 
или секторима привреде, што би са собом довело у питање успешан 
завршетак мисије и извлачење снага. Снагама ће можда бити потребна 
помоћ ЦВС у раду са већим бројем избеглих и расељених лица.

Поред специјалиста за ЦВС и стручњакâ које доводе међународне 
организације, преостало месно становништво и расељене особе такође 
представљају извор могућности, знања и експертизе који се може 
користити. Планови транзиције и окончања мисије треба да буду завр-
шени у тој фази. Особље ЦВС треба да се усмери на охрабривање локалних 
и међународних цивилних агенција да преузму пуну власт за спровођење 
цивилног аспекта. Цивилне организације треба да се охрабрују да пре-
узму одговорности из домена цивилних функција уз смањење помоћи 
војних снага. Односи успостављени у тој фази, као и текуће, прецизне 
процене напретка постигнутог у цивилној имплементацији, од кључног 
су значаја за ефикасан прелазак одговорности и потоње извлачење снага.

Примарни задатак ЦВС у прелазној фази јесте да помаже постављеним 
цивилним властима у обављању својих послова без НАТО-снага у зони 
здружене операције. Како се број војних снага смањује и у домену 
одговорности и бројности војника, ЦВС треба да настави да помаже да 
се цивилне одговорности које су снаге преузеле по доласку пребацују на 
одговарајуће цивилне агенције и организације. Особље ЦВС ће такође 
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престати да обавља све оне задатке који више нису потребни због 
постепене стабилизације области.

За подршку, обуку и образовање персонала за потребе ЦВС НАТО је 
развио један центар и једну групу:

1) Центар ЦВС за обуку и образовање (CIMIC Centre of Excellence): 
прикупља знања и искуства, и израђује системске документе НАТО- 
-ове ЦВС, реализује напредну обуку персонала ЦВС. Лоциран је у 
Краљевини Холандији, Еншеден (Enscheden) и спонзорише га пет 
нација: Данска, Немачка, Латвија, Холандија и Пољска. Проистекла 
из некадашње ЦВС-групе Север.

2) ЦВС-група Југ (CIMIC Group South): даје подршку структурама 
ЦВС НАТО-а у мултинационалним операцијама, организује вежбе  
и обуку припадникâ ЦВС и функционалних специјалиста. Лоци- 
рана је у Италији, у Мота ди Ливенци (Motta di Livenza).  
У раду ЦВС-групе Југ учествују стални представници Италије, Грчке, 
Португалије, Мађарске и Румуније, док САД имају представнике у 
улози посматрача.

Значајно је напоменути да свака држава укључена у НАТО има 
развијену ЦВС на националном нивоу. Њихова организација и задаци 
су у већој мери слични са мањим разликама и специфичностима 
проистеклим из националних посебности, али се сигурно може рећи да 
су међусобно компатибилни и да се у потпуности концептуално ослањају 
на основни системски документ НАТО-а који дефинише цивилно–војну 
сарадњу – натО-ову доктрину.

Најсофистициранији и најзначајнији облик реализације ЦВС у 
мултинационалним операцијама представљају Провинцијски тимови 
за реконструкцију у операцији НАТО-а у Авганистану ISAF (Provincial 
Reconstruction Teams – PRT). Провинцијски тимови за реконструкцију 
имају задатак да помогну влади Авганистана да успостави своју власт 
у циљу обезбеђења услова за развој стабилног и безбедног окружења 
у својим административним територијалним јединицама и да кроз 
војно присуство омогуће стабилно окружење за реконструкцију. 
Провинцијски тимови за реконструкцију нису искључиво у функцији 
команданта и војне структуре операције, већ у себи садрже значајне 
цивилне компоненте. Носилац сваког појединачног тима јесте одређена 
нација која учествује у операцији и кроз њихов рад, преко националних 
министарстава, претежно преко министарства спољних послова, анга-
жују се не-војни национални капацитети, као што су просвета, здравство, 
специјализоване владине и невладине организације, које, у сарадњи 
са војним делом операције, реализују пројекте који доприносе развоју 
додељене провинције. На тај начин нације које подржавају PRT врше 
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спољнополитички утицај у Авганистану, ангажују своје капацитете, чије 
ће се присуство наставити и након завршетка операције и тиме остварити 
повољна основа за развој билатералних односа са Авганистаном. Овакав 
начин организовања ЦВС представља тенденцију у будућем развоју ЦВС 
као “напредна ЦВС” (енгл. “enhanced CIMIC”).

Разумевање цивилно–војне сарадње у Војсци Србије
Војска Србије је почела да уводи елементе цивилно–војне сарадње у своје 
активности само неколико година након што је обелодањена натО-
-ова доктрина цвс. Наиме, 12. јула 2007. године отворена је Канцеларија 
за цивилно–војну сарадњу. Кроз релативно кратак досадашњи радни 
век функције ЦВС у Војсци Србије примећено је да се појам ЦВС веома 
често замењује или поистовећује са појмом цивилно–војних односа.8 
Узрок могућег неразумевања стварног садржаја рада функције цивилно-
-војна сарадња свакако може да буде и терминолошко одређење, односно 
погрешно тумачење придева цивилно–војна, при чему именица сарадња 
објашњава и у потпуности одређује суштину појмa. Цивилно–војни 
односи дефинишу или описују друштвену улогу и положај ОС, тачније, 
официрског кора унутар одређеног друштва. Улога и положај ОС произлазе 
из традиција, институционалног менталитета и општих услова који утичу 
на одређено друштво у целини. Цивилно–војни односи су такође један вид 
политике националне безбедности, и то њена главна институционална 
компонента. Циљ ове политике је да на институционалном нивоу развије 
систем цивилно–војних односа који ће увећати националну безбедност 
уз најмању жртву других друштвених вредности. Државе које не успеју 
да развију уравнотежене обрасце цивилно–војних односа расипају своја 
средства и улазе у непрорачунате ризике. У пракси се често посматрају 
кроз расподелу моћи председника, премијера и министра одбране, као и 
места начелника генералштаба у оквиру тога троугла.

Слична по називу, али садржајно битно различита, цивилно–војна 
сарадња је комплементарно ангажовање цивилних и војних капацитета у 
остварењу конкретног циља, који поставља војна организација. Директ-
ну везу између обима и карактера ЦВС и природе ЦВО у одређеном 
друштву тешко би било дефинисати, али нам пракса показује да у оним 
друштвима где су цивилно–војни односи уравнотежени и где оружане 
снаге заузимају исправно место у друштвеној организацији и цивилно- 
-војна сарадња има веће шансе за успех.

8 сарадња се односи на појам заједничког рада Војске са структурама које нису под ње-
ном непосредном командом, при чему се утврђује другачији начин комуникације у 
односу на појам однос. Однос је шири појам, јер се у њему појављује (поред војске и 
цивилâ) и „трећа страна“ – политичка елита – као структура коју чине најутицајнији 
представници друштвених структура (влада, парламент, политичке партије и остале 
важне друштвене политичке и ванполитичке организације).
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Ради уочавања разлике раније и садашње организације обављања 
задатака из области цивилно–војне сарадње, важно је да се укратко наведе 
начин организацији наше војске из не тако давне прошлости. Наиме, 
према ранијем доктринарном документу стратегија оружане борбе, у 
условима рата и непосредне ратне опасности све снаге одбране и сви 
ресурси препотчињавали су се надлежној војној јединици у зони операције 
и тада је, на основу капацитета којима је располагала, Војска требало да 
буде способна не само да прва притекне у помоћ већ и да буде највећи 
носилац решења проблема у те две кризне ситуације. Уједно, Војска је била 
и чувар основних друштвених вредности и њено ангажовање је сматрано 
потребом највишег приоритета. Из таквих околности, као природни след 
догађаја, стварао се однос у којем је у решавању кризне ситуације командант 
војне јединице постављао захтеве, а други учесници у решавању кризе 
поступали су према њима. У кризним ситуацијама у миру, када се очекује 
ангажовање Војске (природне и техничко-технолошке катастрофе), и у 
ранијем и садашњем законодавству њена улога је била у форми подршке 
цивилним органима власти. Пракса често није потврђивала нормативне 
претпоставке, те је Војска – било по сопственој жељи или по захтеву 
локалних или државних власти – била употребљавана нерационално. 
Промене које су уследиле утицале су на то да се капацитети Војске доведу 
до тога да не могу одговорити на потребе друштва у мери у којој је то 
некада било могуће, већ да се одговор на кризу тражи у координацији 
и сарадњи Војске са цивилним актерима и да њено ангажовање у миру 
буде дефинисано као последњи одговор, односно да се учешће Војске 
може очекивати тек по ангажовању свих осталих ресурса друштва. Стога, 
ради разумевања шта ЦВС данас јесте, треба поћи од тога шта ЦВС није. 
Решавање проблемâ становништва непосредним ангажовањем ресурсâ 
Војске и трошењем сопствених људских, материјалних и техничких 
средстава није начин рада ЦВС.

Цивилно–војна сарадња у ВС дефинише се као: сарадња и коорди-
нација између цивилних и војних структура ради доприноса извршењу 
војне мисије у миру, кризама и катастрофама. Под цивилним структурама 
подразумевају се: локално становништво, органи и организације 
локалне власти, интернационалне, владине и невладине организације 
и агенције.9 За сâм појам цивилно–војне сарадње, за коју се уобичајено 
сматра да се примењује претежно у мултинационалним операцијама 
ван сопствене територије, у почетку је изгледало проблематично да се 
користи у контексту Републике Србије и употребе ВС. To се пре свега 
односи на нерационалну употребу ресурсâ за потенцијално ангажовање 
у мултинационалној операцији. Полазећи од потребе Војске Србије 

9 Нацрт доктрине цивилно–војне сарадње војске србије.
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за дневним контактима са цивилним актерима – од дела одбрамбених 
припрема до помоћи цивилним органима власти у случајевима природних 
катастрофа и техничко-технолошких несрећа, као и нерационалношћу 
устројавања нове организационе структуре Војске само за потребе 
припрема за мултинационалне операције – ЦВС је дефинисана кроз 
све три мисије Војске Србије и у данашње време представља веома 
рационално решење.10 

Разлога за наведени приступ ЦВС свакако има више, а најважнији 
лежи у чињеници да се у неким деловима наше државе повремено и 
циклично дешавају одређене природне непогоде и да постоје реалистичне 
процене о могућим техничко-технолошким несрећама, које захтевају 
планско ангажовање Војске. Такође, у неким регионима наше земље 
општи услови за боравак војних јединица нису на оптималном нивоу, 
па је стога веома важно што се на сва три нивоа, а посебно на тактичком 
нивоу организације наше војске, налази орган за ЦВС који ће непосредно 
допринети успеху мисије кроз: 

1) саветовање команданта о његовим обавезама у погледу утицаја 
војних операција на цивилну популацију (економија, заштита 
околине, здравство), краткорочно и дугорочно; 

2) саветовање команданта о правилима ангажовања према цивилима 
у подручју операција; 

3) саглéдање могућности подршке цивилној заштити и њеним пројек-
тима за пружање помоћи у кризним ситуацијама; 

4) формирање и управљање Центром за цивилно–војну сарадњу 
путем којег ће се остварити веза и координација са цивилним 
организацијама, властима и становништвом у зони одговорности 
јединице; 

5) саглéдање капацитета територије у зони одговорности јединице, 
залиха и других материјалних ресурса ради подршке војним опе-
рацијама;

Једном речју, задатак органа за ЦВС јесте да упозна команданта са 
свим друштвеним, политичким, културним, верским, економским и 
хуманитарним факторима животне средине у којима се спроводи или ће 
се спроводити војна операција.

Цивилно–војна сарадња у ВС организована је на стратегијском, 
оперативном и тактичком нивоу. Сваки орган ЦВС на тактичком нивоу 
има додељену територијалну зону одговорности, за коју је одговоран у 

10 Тенденције развоја ЦВС у државама НАТО-а у будућности предвиђају интензивнију 
употребу организације ЦВС и на својој територији у свим мисијама својих ОС, уз 
успостављање сталне структуре организације ЦВС до нивоа бригаде (нпр. Турска и 
Италија).



141
НОВО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАЊЕ ЦИВИЛНО-ВОЈНЕ САРАДЊЕ

смислу процене територије по питањима ЦВС, прикупљања података о 
цивилним актерима и повезивања са њима, а све у функцији подршке 
команданту у погледу ЦВС.

На основу идентификованих потреба и услова у којима ради јединица 
основане су канцеларије за цивилно–војну сарадњу у 4.бр КоВ у Врању и 
у 2.бр КоВ у циљу квалитетног праћења ситуације у цивилном окружењу 
у којем ради јединица и омогућавању двосмерног контакта са цивилним 
окружењем. Поред тога, Канцеларија за ЦВС у 4.бр КоВ има функцију 
обучавања припадникâ ЦВС из целе структуре ЦВС у ВС. Припадници 
ЦВС се кроз редовне активности бригаде обучавају у извршавању 
задатака из домена ЦВС и усвајању методологије рада. Поред обуке у 
Канцеларији за ЦВС у 4.бр КоВ у Врању, припадници ЦВС ВС обучавају 
се на курсевима у иностранству и код нас. Сâм Центар је омогућио 
имплементацију теоријских знања добијених на разним курсевима у 
иностранству и земљи, као и њихову примену у зони одговорности 
4.бр. Пракса да лица која су боравила у иностранству стечена знања 
проверавају у пракси кроз боравак у Центру допринела је уозбиљавању 
курсирања и школовања.

И поред потребе за додатним нормативним уређењем, примеренијим 
схватањем места и улоге нове функције Војске како у оквиру ње саме тако 
и код осталих актера у друштву, припадници ЦВС су до сада ангажовани 
на већини вежби у организацији ВС и постали њен незаобилазни део. 
За активности из домена ЦВС 4.бр КоВ је награђена плакетом вечерњих 
новости за “Најплеменитији подвиг године”.

Имајући на уму стварне потребе Војске, као и њено очекивано учешће 
у изградњи и очувању мира у региону и свету, постојање појава које 
ће се у сукобима дешавати али које не представљају директну претњу 
Војсци, као и анализу данашњег начина вођења операција у свету, намеће 
се закључак о неопходности постојања оспособљеног старешине за 
цивилно–војну сарадњу који ће знати да тачно и правовремено процени 
могуће услове у којима ће се изводити будућа војна операција. Наравно 
да војно-стручна оспособљеност старешине који обавља задатке из 
функције цивилно–војна сарадња представља основ за његов успешан рад, 
али он такође мора да поседује друге квалитете који га битно одређују и 
пружају предуслов за успех у раду на сарадњи са цивилним актерима који 
представљају партнера. То се посебно односи на способност квалитетног 
вербалног и писаног изражавања на српском и енглеском језику, вештину 
комуникације, нарочито способност за преговарање, способност за 
аналитичко размишљање, самоорганизованост и изграђену одговорност 
и способност за тимски рад, организаторске и руководеће способности, 
могућност емпатије и стицања поштовања од других лица и прихватање 
свести о културалним разликама.
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Избор кадра у ЦВС јесте основа за успешан рад, с обзиром на то да је 
реч о пословима за које не постоје посебне школе, а ни по свом садржају 
нису доминантно војног карактера. Из тих разлога је и изграђен захтев за 
посебним психолошким профилом личности официра ЦВС. У “Визији 
Војске Србије 2015.” предвиђено је, сагласно потребама и могућностима 
Републике Србије, да Војска Србије изгради одбрамбене способности 
за успешан одговор на будуће изазове, ризике и претње безбедности, 
трансформишући се и развијајући у оружану силу која има обележја да 
је способна за активно и превентивно деловање према изворима могућег 
угрожавања безбедности и да правовремено и адекватно одговори 
на постојеће изазове, ризике и претње безбедности. Таква пројекција 
захтева веома активно ангажовање и свих расположивих ресурса ЦВС 
и њено потпуно нормативно, организационо и функционално уређење.

Закључак

У свакој савременој операцији војске неминовно је присуство ци-
вилних актера (организација и појединаца). Достизање заједничких 
циљева (војних и цивилних), уз рационално и економично ангажовање 
расположивих ресурса, најлакше је остварити сусретним планирањем 
и међусобном сарадњом. Заједнички рад подразумева задржавање 
сопствене аутономије без било каквог облика подређивања или 
надређивања. Ниво сарадње одговара нивоу значаја војне односно 
цивилне организације, a рад на терену доприноси саглéдању стварних 
потреба и војске и цивилних актера.

Познавање принципâ рада ЦВС опредељује њену припрему, орга-
низовање и реализацију. Функција ЦВС представља велику помоћ 
команданту, који у процесу планирања, доношења и реализовања одлуке 
може да на терену оствари максималан учинак операције војске. Сарадња 
и координација са цивилним актерима у зони операције непосредно 
се одражава на утрошак људских и материјалних ресурса којима се 
намерава достићи крајњи циљ.

Цивилно–војна сарадња је, према стандарду армија развијених 
западних земаља, део кризног менаџмента и интегрални део процеса 
планирања мултинационалних операција у којем командна структура 
има адекватно оруђе за праћење цивилног аспекта војне операције и 
усклађивање сопствених планова и активности са плановима и напорима 
других цивилних актера. Уколико је правилно употребљена, цивилно- 
-војна сарадња није само инструмент за отклањање последица већ и 
проактивна и превентивна компонента.

Цивилно–војна сарадња у НАТО-у има врло важну улогу, која 
врло брзо добија још већи значај. Државе НАТО-а су основале своју 
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организацију ЦВС претежно за употребу у мултинационалним 
операцијама. Свака држава укључена у НАТО има развијену ЦВС на 
националном нивоу. Њихова организација и задаци су у већој мери 
слични, са мањим разликама и специфичностима проистеклим из 
националних посебности, али се сигурно може рећи да су међусобно 
компатибилни и да се у потпуности концептуално ослањају на основни 
системски документ који се односи на цивилно–војну сарадњу, а то је 
натО-ова доктрина цвс.

У страним решењима ЦВС се највећим делом разматра само за 
ангажовање снага у мултинационалним операцијама. Ангажовање 
ресурсâ ЦВС у земљи приступ је новијег датума и новије литературе 
и праксе. Полазиште да је потребно развијати функцију ЦВС и за 
ангажовање на сопственој територији јесте основа од које се пошло 
приликом формирања те функције Војске Србије.

За разлику од већине светских решења, у Војсци Србије се функција 
ЦВС развија за све три законом уоквирене мисије. Функција се не односи 
само на мултинационалне операције, како је то решено у највећем 
броју земаља НАТО-а већ и на активности у служби одбране земље и 
у пружању помоћи цивилним властима у случајевима природних и 
техничко-технолошких несрећа.

Функција цивилно–војне сарадње важан је и неопходан ресурс 
који Војска Србије треба да поседује, пре свега у складу са потребом 
дефинисања улоге Војске у друштву, а затим и као потреба достизања 
стандардâ у организацији и раду ОС развијених земаља света. 
Активностима ЦВС повећава се укупна ефикасност Војске на терену 
тако што се усаглашавају активности Војске и активности осталих 
присутних актера у зони операције. На овај начин се тачније одређује 
улога Војске у зони операције и при томе значајно повећава безбедност 
њених припадника. Цивилно–војна сарадња је нови квалитет којим се 
остварује цивилно–војно повезивање, обезбеђује подршка и војним 
снагама и цивилном окружењу. Дугорочна сврха цивилно–војне сарадње 
јесте помоћ у стварању условâ за постизање трајног решења за евентуалну 
или постојећу кризу.

Значај ЦВС у Војсци ће бити сразмеран разумевању места и улоге коју 
она треба да има како у свакодневним активностима тако и у операцијама 
ВС у земљи и иностранству. Сигурно је да ће ЦВС, уз правилну употребу, 
донети вишеструке користи за Војску Србије и Републику Србију 
у целини. Правилном употребом ЦВС постићи ће се виши степен 
интеграције ВС у друштвени систем, уз економично коришћење војних и 
цивилних капацитета ангажованих на обављању задатака од заједничког 
интереса и, самим тим, стварање еластичнијег система националне 
безбедности.
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Уједно, у складу са прокламованом војном неутралношћу Републике 
Србије, капацитети ЦВС представљају погодан “извозни артикал” за 
ангажовање у мултинационалним операцијама. Правилним ангажова-
њем малих капацитета ЦВС може се постићи несразмерно велика 
корист, узимајући у обзир видљивост активности ЦВС и могућности 
ангажовања других капацитета државе у међународним напорима за 
одржавање светског мира.
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Abstract: Modern definition of the international legal status of war and other 
armed conflicts was regulated in the system of United Nations immediately after 
the World War II. However, the internal dimension of conflicts involving military 
forces during the second half of the twentieth century changed very often. One of 
the most significant changes in this regard occurred at the very end of the 20th 
and the beginning of the 21st centuries. This development was the introduction of 
civilian-military cooperation approach within various multinational peacekeeping 
operations. The doctrine of civilian-military cooperation is a NATO document 
developing this approach in full detail. The Republic of Serbia has adopted the 
civilian-military cooperation as a new function in the Serbian Military.
Key words: civilian-military cooperation, civilian-military relations, peacebuild-
ing, multinational operations, multinational forces, NATO, CMC in Serbia
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Сажетак: У раду се приказују специфичности развоја сектора корпоративне и 
приватне безбедности у Србији. Приказан је утицај економске кризе, распада 
државе, ратова, транзиције и непостојања законског оквира на развој сектора 
алтернативне безбедности. На крају су анализиране најновије тенденције 
које се у овој области појављују у Србији под утицајем глобализације, доласка 
страних фирми на српско тржиште и покушаја увођења реда и стандардâ у 
сектору алтернативне безбедности.
Кључне речи: корпоративна безбедност, приватна безбедност, транзиција, 
глобализација

1. Увод

Последњих неколико деценија на глобалном нивоу се дешавају велике 
промене у сфери полицијских и безбедносних стратегија. Једна од њих је 
и експанзија сектора алтернативне безбедности (корпоративне и прива-
тне). Сектор приватне безбедности бележи, у светским размерама, посе-
бно велики раст, тако да су његови безбедносни потенцијали и могућно-
сти све већи. На другој страни, он постаје све значајнија привредна грана, 
у оквиру које се обрћу огромна новчана средства, са тенденцијом даљег 
увећања. Имајући у виду убрзани раст овог сектора (нпр. новац који је 
у оптицају, увећање броја запослених, све већу осетљивост грађана у 
вези са питањима безбедности итд), отварају се многобројна питања за 
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која државе јесу (или треба да буду) заинтересоване. То налаже правно 
уређење сектора приватне безбедности, формирање стандардâ како би 
се агенцијама обезбедили равноправан наступ на тржишту и квалитет 
безбедносних услуга, осигурање система контроле, укључивање потен-
цијала сектора приватне безбедности у систем опште националне без-
бедности и покретање многих других питања.

Без обзира на то што је експанзија сектора приватне безбедности 
глобални процес који је обележио последњу деценију двадесетог века 
и прву деценију наредног, могуће је уочити читав низ специфичности 
и разлика између одвијања тог процеса у развијеним државама света и 
онима које пролазе кроз процес транзиције и демократизације.

У државама развијене демократије и уређених друштвено-економских 
односа данас се у односу на секторе корпоративне (индустријске) и 
приватне безбедности примењује системски приступ и они се третирају 
као подсистем великог друштвеног система, са јасно дефинисаним 
циљевима и функцијом (то је посебно постало значајно са нарастајућом 
опасношћу од тероризма, организованим криминалитетом и другим 
претњама које угрожавају друштво и функционисање привредних си-
стема), при чему је њихово деловање омеђено законском регулативом 
која је усклађена са другим друштвеним субјектима из области 
безбедности (Даничић–Стајић, 2008: 16). На Западу је развијен концепт 
тзв. „заједничке безбедности“ („joint security“), који подразумева сара-
дњу између класичних и неконвенционалних субјеката безбедности 
(Кековић, 2004: 588), при чему се приватни сектор сматра млађим 
партнером у пословима очувања јавне безбедности.

На другој страни, развој сектора корпоративне и приватне безбедности 
у бившим социјалистичким државама има читав низ особености, које 
су условљене процесима транзиције, економским стањем, нижим или 
вишим степеном социјалне и правне (не)уређености држава. Процес 
експанзије сектора приватне безбености јесте глобалан, универзалан и 
истовремен широм света, али је и својеврстан, разнолик и са читавим 
низом нових елемената услед односа и процеса који постоје у конкретним 
друштвима, попримајући услед тога читав низ специфичности, што се 
све заједно одражава на коначни продукт, то јест на степен безбедности 
у одређеном сектору или заједници.

У вези с тим се у потпуности могу прихватити налази Бејлија и 
Ширинга да је приватизација сектора безбедности феномен који је 
глобалан, али који се истовремено искривљава (или прилагођава) под 
утицајем друштвене гравитације, односно конкретних (политичких, 
безбедносних, историјских, културних и других) услова који постоје 
у свакој конкретној земљи, тј. процес иде властитим трајекторијама 
(Кешетовић, 2004: 241).



149
СЕКТОР КОРПОРАТИВНЕ И ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У СРБИЈИ

У овом раду се приказује процес развоја сектора алтернативне 
безбедности (корпоративне и приватне безбедности) у Србији, који 
је специфичан утолико што се одвијао у контексту транзиције, дез-
интеграције државе, ратном окружењу, политичким турбуленцијама 
и у оквирима апсолутног правног вакуума, због постојања изражене 
политичке воље да овај сектор остане правно неуређен, јер су они који су 
имали политичку подршку у томе видели своју шансу.

2. Историјски преглед сектора  
корпоративне  и приватне безбедности у Србији

2.1. Почеци стварања корпоративне безбедности

Почеци стварања и развоја корпоративне безбедности у Србији 
могу се везати за 19. век, време када су основана и укоренила се прва 
индустријска предузећа. Прецизних података нема, али су с настанком 
војне индустрије почеле да се формирају унутрашње службе обезбеђења. 
Историјски подаци смештају овај догађај око 1853. године (датум када је 
основана прва фабрика оружја која је имала своју службу обезбеђења).

Након Другог светског рата, па све до 1955. године (Давидовић, 
1981: 35), систем обезбеђења предузећâ у бившој Југославији био је 
сличан као и у другим источноевропским (комунистичким) земљама. 
У привредним системима је уведена тзв. индустријска милиција, која је 
била у саставу Народне милиције (тј. јавног сектора безбедности) и под 
њеном контролом. Индустријска милиција је имала задатак да осигурава 
спољну безбедност предузећа (од диверзија, паљевине, разбојништва, 
крађа итд.) и унутрашњу безбедност (превасходно ради разоткривања 
саботажа, диверзија, шпијунаже). Основна функција је била спречавање 
угрожавања државне имовине и новоустановљеног комунистичког 
поретка (Даничић–Стајић, 2008: 89).

Око 1955. године долази до расформирања Индустријске милиције, 
а предузећа остају незаштићена. Наступио је период тзв. „правне 
празнине“, када су предузећа и друге установе морали да самостално 
решавају питање унутрашње сигурности. Аутори који су се бавили 
питањем безбедности у привредним организацијама у том времену 
спомињу хиљаде неразјашњених случајева пожара, огромне материјалне 
штете исказане кроз мањкове приликом пописа, необјашњиве губитке 
итд. (Даничић–Стајић, 2008: 89; Бошковић–Кековић, 2003: 16). Тек 1963. 
године Савезни секретаријат за унутрашње послове доноси Правилник 
о служби за обезбеђење имовине привредних организација и других 
установа, који је значајно допринео уношењу реда и увођењу начелâ 
организовања служби безбедности у земљи. Правилник је престао 
да важи 1968. године. Регулисање ове материје је поново остављено у 
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надлежност радним организацијама у оквирима њихове самоуправне 
делатности.

Период законског регулисања сектора безбедности у привредним 
субјектима почео је 1973. године доношењем Закона о основама 
друштвене самозаштите. Он је предвиђао целовити систем самозаштите 
унутар привредних организација и државних институција. Базирао 
се на тада важећим концептима друштвене својине и друштвеног 
самоуправљања, који су своје основе имали у социјалистичком систему 
организације друштва. Представљао је покушај социјализације функције 
безбедности кроз укључивање најширег круга субјеката у „систем 
општенародне одбране и друштвене самозаштите“ (Милосављевић, 
1997: 71; Давидовић–Кешетовић, 2007: 18).

Домаћи и инострани експерти су Закон о основама друштвене 
самозаштите оцењивали као веома напредан за то време, зато што је 
целовито и системски регулисао област заштите и самозаштите унутар 
привредног и друштвеног система (Најман, 1974). Закон је имао низ 
слабости, које су се исказале при његовој имплементацији. Систем 
унутрашње контроле је био подељен на три подсистема: радничку 
контролу, службу унутрашње контроле и службу физичко-техничког 
обезбеђења, што је умањило ефикасност самозаштитног система, који се 
посебно показао као неефикасан у превенцији и откривању кривичних 
дела из области привредног пословања (закључење штетних уговора, 
злоупотребе службеног положаја, несавестан рад у служби). Систем 
унутрашње контроле имао је задатак да заштити социјалистичке својинске 
односе, који су почивали на теоријски нејасном концепту друштвене 
својине и, услед недефинисаности титулара својинских односа, био је 
подложан политичким манипулацијама и самим тим неефикасан.

Коначно се 1986. године у Републици Србији доноси Закон о систему 
друштвене самозаштите, чиме је било уређено питање физичко-техничког 
обезбеђења објеката и друге имовине од стране организација удруженог 
рада и других самоуправних органа. Овај закон је у члану 9 прописао 
да се у привредним системима предузимају посебне мере физичко- 
-техничког обезбеђења ради: а) чувања и обезбеђења објеката, постројења 
и друге имовине; б) откривања и спречавања појава које могу угрозити 
безбедност људи и имовине; в) онемогућавања приступа неовлашћеним 
лицима у објекте и друге просторе; и г) спровођења других мера којима се 
обезбеђује несметано обављање рада. Закон је уједно омогућио оснивање 
специјализованих агенција за послове обезбеђења лица и имовине, на 
основу чега су у Србији почеле да се оснивају приватне агенције за 
обезбеђење (Матић, 2006: 39; Кековић–Милашиновић, 2008: 78). 
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Закон је укинут 1993. године. У српској стручној јавности истиче 
се да је укидањем Закона о систему друштвене самозаштите напуштен 
организован систем заштите имовине предузећа и прешло се, најблаже 
речено, у анархију (Бошковић–Кековић, 2003: 8–10). 

2.2. Приватна безбедност у Србији између два светска рата

Захваљујући најновијим историјским и архивским истраживањима, 
тек је у скорије време усмерена пажња научне јавности према првим 
почецима развоја приватне безбедности у Србији. Историјски подаци 
и архивска грађа показују да је прва приватна фирма за обезбеђење у 
Србији формирана 1922. године и претпоставља се да је била детективска 
агенција. Од тада па до почетка Другог светског рата у Србији (претежно 
у Београду) основано је десетак приватних фирми за обезбеђење. Оне су 
пословале по тржишним принципима и бавиле су се већином послова 
којима се и данас баве савремене фирме из овог сектора. Историјски 
подаци указују да су прве агенције из сектора приватне безбедности 
осниване на основу одобрења Министарства унутрашњих послова 
Краљевине Југославије и да су морале испунити дефинисане услове како 
би могле да добију дозволе за рад. (Талијан, 2008: 40–61)

2.3. Индустријска и приватна безбедност  
у Србији у периоду транзиције

Као и све транзиције у региону, и транзиција у Србији била је у великој 
мери стихијска, социјално неправедна и криминализована, што је било 
додатно подстакнуто распадом земље и увођењем економских санкција 
Србији. У таквој ситуацији су организационе јединице у предузећима и 
фабрикама које су биле задужене за физичко-техничку заштиту обављале 
своје основне задатке са већим или мањим успехом, али су биле искључене 
из овог процеса. Контролни механизам је у сваком случају био ослабљен, 
а ризик за безбедност, односно очување вредности предузећа, увећан.  
Са пропадањем имовине предузећа и отпуштањима радника суочили су 
се и сектори физичко-техничке заштите, што је условило велико техничко 
заостајање, тешке услове за рад запослених у тим службама, отпуштања 
и немотивисаност радникâ обезбеђења и извесну криминализацију 
појединаца или група из сектора физичко-техничке заштите предузећа.

Један од бољих примера квалитетног организовања функције без-
бедности у индустријском сектору на основама примене Закона о систему 
друштвене самозаштите представља привредни систем Заводи „Црвена 
застава“ из Крагујевца, касније Група „Застава“. То је систем који је у себи 
укључивао неколико десетина предузећа лоцираних на више стотина 
хектара, са широким спектром производних делатности (аутомобили, 
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камиони, оружје, машине, услуге итд), са око 50.000 запослених. У својој 
организацијској структури имао је и заједничко предузеће чија је основна 
делатност била безбедност.

Структуру предузећа су сачињавала три основна подсистема: 
физичко-техничко обезбеђење, заштита од пожара и заштита на раду, 
са око 500 запослених. У оквиру сектора физичко-техничког обезбеђења 
биле су организоване функције: физичко-техничко обезбеђење, функција 
контроле саобраћаја, функција заштите унутрашњег реда и функција 
непрекидног пријема и дистрибуције информација безбедносног 
карактера (Служба сталног дежурства). 

У 1994. години сектор физичко-техничког обезбеђења запошљавао је 
251 радника, и то према следећој старосној структури:

•  20–30 год.  – 11,9%;
•  31–35 год.  – 13,9%;
• –36–40 год.  – 14,7%;
•  41–50 год.  – 25,1%;
•  више од 50 год.  – 34,2%.

Од укупног броја 93,4% су били мушкарци, а свега 6,6% жене.
У основи деловања безбедносног система „Застава“ доминирао је 

метод превентивног деловања, док је метод репресивног деловања био 
заступљен у приметно мањој мери. Свака функција интегралног система 
безбедности имала је организовану развојну потфункцију са прецизним 
задацима у области унапређења безбедности. Систем „Застава“ је 
декомпонован 2001. године.

2.3. Почеци оснивања приватних агенција за обезбеђење лицâ
и имовине у Србији након напуштања социјализма

Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година ХХ века, у периоду 
транзиције и након напуштања доминантне улоге друштвене и државне 
својине, дошло је до формирања приватних агенција за обезбеђење.  
У пракси су постојала два модалитета њиховог настанка.

Најпре су се почеле оснивати фирме које су се бавиле уградњом 
алармних система и других техничких система заштите. Оне су почињале 
да раде као мале радионице од по неколико радника које су уграђивале 
алармне системе у аутомобиле и станове. С обзиром на пораст имовинског 
криминалитета, оне су брзо стицале повољне позиције на тржишту, па 
су повећавале број запослених. Неке од њих су временом шириле своју 
делатност и на друге облике заштите објеката и лица (нпр. запошљавањем 
интервентних јединица као потпоре техничким системима који су 
функционисали на принципу даљинске дојаве помоћу аларма). Ове 
приватне агенције за техничко обезбеђење објеката и превозних средстава 
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настојале су да прате светске стандарде не само у погледу техничке опреме 
коју су уграђивале, већ и у односу на организацију, контакте са клијентима 
и квалитет услуга техничке заштите.

С отпочињањем ратова на територији бивше Југославије, порастом 
организованог криминалитета и увећањем неефикасности судова, у 
Србији су почеле да се оснивају и приватне агенције, које су се бавиле 
принудном наплатом дугова, рекетирањем, заштитом криминалаца и 
криминално стечене имовине. Међународне санкције које су наметнуте 
Србији отвориле су и послове у „сивој зони“, који су се састојали у 
илегалном увозу роба (нафте, оружја, лекова итд), што је било осигурано 
илегалним или полуилегалним пословима обезбеђења. То је дало додатни 
допринос формирању приватног сектора безбедности, али у оквиру „сиве 
зоне“, која је била блиска криминалним и са њима повезаним центрима 
моћи (Кешетовић, 2007).

Веза између ових облика приватне заштите са политичком и 
економском елитом (такође у великој мери криминализованом) била је 
веома чврста и читавој јавности више него очигледна, што је у великој 
мери утицало на формирање негативног имиџа и неповерења грађана 
према читавом сектору приватне безбедности (Петровић, 2007).

3. Aктуелно стање сектора  
корпоративне и приватне безбедности у Србији

3.1. Актуелно стање у сектору корпоративне безбедности 
у Србији

Сектор корпоративне безбедности дели судбину са српском инду- 
стријом. Пошто је индустрија у Србији у великим економским про-
блемима, то се одражава и на техничку и организациону структуру 
служби обезбеђења. Значајан део великих индустријских система још 
није приватизован или је у току процес њихове приватизације, или је 
пак приватизација већ окончана али са променљивим успехом (мало је 
успешних приватизованих фабрика). У процесу (поступку) својинске 
трансформације службе унутрашње безбедности у предузећима највећим 
делом су, не својом вољом, само (неми) посматрачи овог поцеса. 

Не постоје законске могућности да оне контролишу процес својинске 
трансформације и спречавању кривична дела која се у том процесу врше 
(нпр. нетачна процена вредности имовине, сачињавање фалсификованих 
докумената, закључење штетних уговора, повреде правâ запослених). 
Парадокс је у томе што највеће штете у односу на имовину предузећа 
и на у суштини национално благо државе настају у процесу својинске 
трансформације, не реалним актима оштећења или одношења имовине, 
већ манипулацијом подацима у папирима. Контролу процеса својинске 



154
Желимир Кешетовић,  Бранислав Симоновић 

трансформације могу да врше само екстерни органи, што вероватно 
није идеално решење, јер маргинализује и потцењује унутрашње службе 
безбедности и претвара их у пасивне посматраче у процесу највећег 
уништавања имовине предузећа. У суштини се на тај начин обесмишљава 
основна функција служби унутрашњег обезбеђења.

У периоду промене својинских односа предузећа су (без обзира на 
облик својине) препуштена сама себи и чине напоре да се самоорганизују 
у циљу заштите имовине. Проблем је у томе што се све то чини без 
одговарајућег правног основа и оквира, осим у делу који се односи на 
поседовање, држање и ношење оружја и муниције. Искуства из праксе 
показују да се организацији унутрашње безбедности у предузећима 
(индустријским постројењима) приступа коришћењем метода деловања 
из претходног периода, односно на основу искустава из праксе 
(Бошковић–Кековић, 2003: 10).

Користећи Уставом утврђено право на остваривање безбедности у 
циљу заштите имовине и других вредности, предузећа и друге установе 
најчешће настављају безбедносну делатност на основама методологије 
рада и искустава из праксе проистеклих из укинутог закона и других 
подзаконских прописа. У многим боље организованим државним и 
друштвеним предузећима (посебно у великим индустријским системима 
који нису на почетку ушли у процес својинске трансформације), и поред 
укидања Закона о систему друштвене самозаштите, и даље се у пракси 
примењују принципи и процедуре које су тим законом установљене 
(Матић, 2006: 40), али овог пута не као правне норме, већ као „стандарди 
позитивне праксе“. У складу са тим, боље организована предузећа 
најчешће доносе општи акт о безбедности – правилник о безбедности и 
заштити имовине – а затим низ посебних аката који регулишу ову област 
(план обезбеђења, безбедносне процедуре, упутства итд), чиме се ови 
послови контролисано реализују на организован начин.

Реализацијом планираних мера и активности многе вредности и 
индустријска постројења успели су да се сачувају од потпуног уништења, 
крађе и пропадања (пре свега у сектору војне, аутомобилске индустрије, 
електропривреди, нафтној индустрији итд). Међутим, поред обављеног 
самоорганизовања, настало је много проблема и штета услед непостојања 
законске регулисаности система обезбеђења имовине и лицâ предузећа. 
То је условило неефикасно функционисање система обезбеђења 
(Даничић–Стајић, 2008: 90).

Основну карактеристику оваквих облика организовања у области 
привредно-индустријске безбедности чини шароликост, а у реализацији 
неефикасност. То се може објаснити непостојањем закона који регулише 
област безбедности у предузећима и другим установама, чија би највећа 
снага била у обавезности примене. Податак да закон о безбедности 
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у предузећима и установама, тј. о физичко-техничком обезбеђењу, у 
читавом окружењу нема само Србија – чињеница је која упозорава.

3.2. Проблеми у функционисању служби унутрашњег обезбеђења  
на заштити имовине предузећа

Службе унутрашњег обезбеђења у Србији имају бројне потешкоће и 
ограничења у остваривању своје безбедносне функције унутар предузећа. 
Тешкоће су многобројне и различите, а огледају се у недостатку овлашће-
ња за предузимање радњи при откривању непознатих извршилаца, као 
и у случајевима превентивног поступања ради спречавања угрожавања 
имовине и лица, у недостатку квалитетне сарадње са државним органима, 
застарелој опреми итд.

Рад на сузбијању привредног криминалитета у великим привредним 
системима обавља се у континуитету, али у мери у којој омогућавају 
њихове организацијске и кадровске могућности. Ови послови захтевају 
формирање ефикасних тела унутрашње контроле која имају јасна 
законска овлашћења, одличну сарадњу са тужилаштвом и полицијом, 
независност у односу на руководеће структуре у предузећима, образован 
и специјализован кадар. С обзиром на то да ниједан од ових услова 
није испуњен, рад унутрашњих служби на сузбијању кривичних и 
других дела која се догађају у фирми није успешан. Пракса показује да 
је било случајева задовољавајуће ефикасности једино у случајевима 
активног учешћа и заједничког оперативног рада са радницима МУП-а. 
Овакви случајеви се пре могу окарактерисати као изузеци него као 
правило. Службе унутрашње безбедности су донекле ефикасније (уз 
предузете велике напоре и многобројне тешкоће) на сузбијању општег 
криминалитета у предузећима. 

Уочен је хронични проблем изражене незаинтересованости посло-
даваца и руководства предузећа за ефикасно обављање безбедносне 
функције. Разлози за овакву позицију различити су: тежња руководилаца 
предузећа за незамерањем, линија мањег отпора, жеља за спречавањем 
разоткривања недозвољених радњи пословодства, страх од могућег 
компромитовања послодавца и предузећа путем медијске презентације 
проблема итд.

Неефикасан рад служби обезбеђења јесте последица и неадекватне 
организације, негативне кадровске селекције и необучености кадрова. 
Техничка опремљеност служби обезбеђења веома је лоша, посебно 
у области електронске заштите и примени савремених техничких 
средстава надзора, контроле и сличних операција.

Чини се да два фактора, односно ограничења, имају кључни утицај на 
ефикасност безбедносне функције у предузећима и другим установама. 
Први је непостојање аутономности функције безбедности као подси-
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стема у оквиру сложеног пословног система, а други је недостатак 
адекватне и ефикасне контроле и надзора над спровођењем планираних 
мера и активности у циљу остваривања безбедности и спречавања 
могућих злоупотреба.

Контрола и надзор над функционисањем служби које се баве 
заштитом имовине, пословања у индустрији и запослених у њој свакако 
превазилази интересе предузећа и ту држава мора да озбиљније покаже 
свој интерес. Интерне провере у предузећу најчешће врше непосредни 
руководиоци, док са макронивоа не постоји систем контроле. Независна, 
неутрална и екстерна контрола не постоји, није законски предвиђена и 
никога не обавезује. Ово је, чини се, озбиљан недостатак, који се мора 
елиминисати пре свега правним уређењем ове делатности, односно 
доношењем одговарајућег Закона.

Могу се идентификовати и други видови злоупотребе, најчешће на 
штету запослених у овој делатности, али и предузећа у целини: Јавља 
се злоупотреба радника ФТО за високо ризичне послове за које нису 
припремљени и òбучени, без одговарајуће техничке заштите и опреме. 
Познати су случајеви када су појединци били убијани без милости 
од стране криминалаца у време обављања посла (нпр. обезбеђење 
транспорта вредности).

•  Посебан вид злоупотребе је организовање корпоративне без-
бедности (функције безбедности) по принципу „нужног зла“. Ово 
је врло чест вид свесне злоупотребе функције безбедности. Реч је 
о организацијском устројству ове функције, које је неадекватно, 
нерационално и нефункционално и не даје могућност ефикасног 
рада. Овакво неприродно стање најчешће прате неадекватан 
кадар, а затим ограничења у погледу опреме и техничке заштите, 
неадекватни услови рада и некомпетентно руковођење.

•  Злоупотреба радникâ обезбеђења и служби безбедности у поли-
тичке сврхе такође је позната и најчешће се догађа у предизборним 
кампањама политичких странака. Митинзи, подела флајерâ, ле-
пљење плаката или спровођење других радњи са политичком по-
задином представљају активности које захтевају ангажовање људи. 
Имајући у виду интерес за зарадом људи из сфере безбедности, који 
су иначе слабо плаћени, може се разумети њихово учешће у овоме, 
али не и оправдати у ситуацијама када је долазило до прекомерне 
употребе силе, неовлашћене употребе оружја итд.

Проблем представља садашњи профил кадра запосленог на по-
словима непосредних извршилаца обезбеђења предузећа. Углавном су 
то људи који су дошли до радног места због немогућности предузећа 
да их постави на одговарајућа радна места. То је уједно условљено и 
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периферним местом службе обезбеђења у предузећу, која се углавном 
налази у оквиру општих и заједничких служби предузећа, уместо да је, 
због свог значаја, директно везана и одговорна руководству предузећа 
(Даничић–Стајић, 2008: 17).

И поред евидентних мањкавости, проблема и ограничења у 
реализацији безбедносне делатности предузећâ и установа (којима се у 
оценама и анализама по правилу даје примат у односу на повољне стране 
и позитивне ефекте), чињеница је да је рад у функцији корпоративне 
безбедности тежак, са много ризика за здравље и живот ових људи, при 
том слабо плаћен и врло често непоштован.

3.3. Приватне службе за обезбеђења лица и имовине

У току деведесетих година двадесетог века и у првим годинама овог у 
Србији је дошло до експанзије сектора приватне безбедности. Пошто не 
постоје прецизни подаци, у стручној и научној јавности оцењује се да су 
агенције за физичко-техничко обезбеђење, после војске и полиције, трећа 
оружана сила у Србији. Овај комплекс се, углавном своди на агенције за 
физичко-техничко обезбеђење лицâ и имовине, којих, према незваничним 
истраживањима, има око 3.800. Процењује се да је у сектору корпоративне 
и приватне безбедности запослено између 30.000 и 50.000 радника (од чега 
је само једна трећина радника пријављена, и то са минималним платама). 
Наводи се податак да у овој области има око 47.000 цеви лаког наоружања 
(пиштољ, пушка), око 15.000 заштитних панцира и разних других облика 
заштите, на стотине (полу)блиндираних возила. МУП је током 2007. 
предузећима из области физичко-техничке заштите издао дозволе за скоро 
20.000 комада оружја (Савић, 2008: 21; Кешетовић, 2007). Поређења ради, 
Војска Србије има око 28.000 војника, а МУП Србије око 45.000 запослених. 
На основу ових података закључује се да је алтернативна безбедност трећи 
стуб сектора безбедности у Србији.

Сектор приватне безбедности једино у Србији није правно уређен, 
у односу на друге бивше југословенске републике и остале државе 
на Балкану, што отвара читав низ проблема који имају тенденцију 
континуираног увећања. У стручној и научној јавности оштро се кри-
тикује незаинтересованост државе да уреди сектор приватне безбе-
дности. На овај начин она га је препустила анархији и стихијским токо-
вима на неуређеном српском тржишту. Ако се имају у виду: потенцијали 
и значај приватног сектора безбедности на повећање нивоа безбедности 
уопште, врло велики број запослених у овој области (више десетина 
хиљада), велика количина наоружања којим он легално располаже, као 
и велике количине новца које се у њему обрћу, онда су неприхватљиве 
пасивност и незаинтересованост државе за тај сектор.
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Приватне фирме које се баве обезбеђењем тренутно нико не 
контролише (осим у дêлу везаном за контролу наоружања), тј. не постоји 
специјализована државна служба која би контролисала деловање 
приватних фирми, не постоје централни регистар приватних агенција 
за обезбеђење и евиденција запослених, тако да се не зна њихов тачан 
број, као ни број запослених, нити тачан обрт финансијских средстава, 
што онемогућава наплату пореза и других прихода који би се сливали у 
државну касу. У складу с тим, нема ни спољне контроле, стандардизације, 
цертификације, лиценцирања фирми и запослених, као што је случај 
у осталим државама на Балкану и Европи. О овом сектору се у Србији 
говори као о сивој зони безбедности. 

Када је у питању актуелно стање у сектору приватне безбедности, 
закључује се да и даље постоје проблеми који су били карактеристични за 
деведесете године прошлог века: криминализација, тржишна доминација 
појединих фирми због политичких веза, неадекватна обученост, лош избор 
кадрова, те правна нерегулисаност целокупне области (Кешетовић, 2007).

Указује се да поједностављена процедура посебно олакшава могућност 
да фирме отварају нестручни и некомпетентни људи, међу којима има и 
оних из криминогених и полукриминогених средина, па до оних из сфере 
политике, што указује на спрегу са појединим политичким партијама 
у добијању најпрофитабилнијих послова, све до озбиљних индиција 
да се профити користе за финансирање политичких партија. Сектор 
приватне безбедности, иако запошљава десетине хиљада радника, држави 
пријављује толико безначајан приход да се може закључити како они 
раде волонтерски. Нормативним регулисањем би се, према владиним 
проценама, отворило неколико десетина хиљада нових радних места (око 
две трећине радника, најчешће из редова пензионисаних радника МУП-а и 
војске, ради непријављено), а на годишњем нивоу би се у буџет државе слило 
од 6 до 8 милијарди динара по разним основама – пензијско-инвалидски 
фонд, порези на добит, разне таксе за провере, лекарске прегледе, лиценце 
и друге уплате. Поједини активни припадници МУП-а, војске и других 
служби безбедности, упркос законским ограничењима, укључују се у 
обезбеђење контроверзних бизнисмена и лицâ из криминогених средина 
на комерцијалној основи. У мноштву агенција се међу реномиранима и 
афирмисанима појављују и оне за које постоје индиције да незаконито 
користе средства електронског надзора и праћења лица а да не сносе 
никакаве законске последице (Савић, 2008: 22).

Аутори из академске заједнице који су се специјализовали за истра-
живање приватног сектора безбедности и даље указују на перзистирање 
троугла између света политике, организованог криминалитета и 
приватног сектора безбедности. „И даље егзистирају проблеми који 
су били карактеристични за деведесете године: криминализација, 
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лоше одабирање кадрова, тржишна доминација појединих фирми због 
политичких веза. Стање у овој области не задовољава са више аспеката: 
кадровског (обученост), политичког (кажњивост), материјалног (висина 
плата) и техничког (опремљеност).“ (Кековић–Милашиновић, 2008: 79) 
„Специјални суд у Београду, који је настао због суђења онима који су 
оптужени за озбиљна дела организованог криминала, тренутно открива 
екстензивне и комплексне односе између постојећих криминалних 
мрежа, фирми за приватно обезбеђење и оних који су повезани са 
бившим државним структурама.“ (Димитријевић, 2006а: 48–49)

Посебна група проблема је из домена едукације и обуке запослених у 
приватном сектору безбедности. Обука је нестандардизована по садржају 
и форми. Спорадичне курсеве обуке организују приватне фирме за 
обезбеђење, факултети или пензионисани полицајци. Обавеза обуке није 
регулисана законом. Једино је обавезна обука за руковање оружјем у складу 
са одредбама Закона о оружју и муницији, али се то не може изједначити 
са потребама обуке које објективно има корпоративни и приватни сектор 
обезбеђења, с обзиром на то да су неопходна далеко шира и разноврснија 
знања и вештине. Проблем постоји и у области одређивања условâ и начинâ 
лиценцирања институција које могу да врше обуку и издају одговарајуће 
цертификате. (Давидовић–Кешетовић, 2007: 24)

Недостаци везани за приватни сектор безбедности у Србији могу 
се поделити за следеће области: 1) непостојање законске и подзаконске 
регулативе (Димитријевић, 2006а; Кешетовић, 2007); 2) не постоје 
систем екстерне контроле, обавезни стандарди, лиценце и провере;  
3) постоје проблеми едукације и обуке кадрова; 4) на делу је недостатак 
одговарајуће комуникације и сарадње између агенција из сектора 
приватне безбедности са инспекцијама, полицијом и друштвеном 
заједницом уопште о питањима која су из области њиховог рада, а тичу 
се конкретних безбедносних проблема или генералних безбедносних 
стратегија; 5) недефинисаност и неодређеност безбедносне, здравствене 
и образовне провере радника који би били ангажовани за потребе ФТО 
и приватног сектора безбедности уопште; 6) недостатак савремених 
технолошких знања; 7) мале зараде запослених радника, као фактор 
који врши негативан утицај на кадровску попуњеност (Матић, 2006: 
88); 8) постојање нелојалне конкуренције при добијању послова;  
9) испреплитаност политичких утицаја и интереса који се преламају 
у овом сектору; 10) још није извршена декриминализација и нису 
отклоњене бројне незаконитости у оквиру сектора (непријављивање 
радникâ, неуплаћивање пореза и других давања држави и фондовима).
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4. Однос полиције и алтернативних видова безбедности

У државама насталим распадом бивше Југославије и у осталим балканским 
државама прописано је, законима којима се уређује сектор приватне 
безбедности, да полиција спроводи поступак давања и одузимања дозвола, 
даје и одузима лиценце за рад запосленима у тим агенцијама, врши 
инспекцијски надзор у погледу испуњености свих услова за рад, обавља 
контролу над тим радом и разматра многа друга питања. 

За разлику од других балканских држава, у Србији је однос између 
полиције и приватних агенција за обезбеђење лица и објеката и 
детективских агенција решен на много ужи начин. У односу на сектор 
приватне безбедности, полиција има само овлашћења која произлазе 
из Закона о оружју и муницији, а то значи да даје одобрења за набавку 
и држање оружја и муниције предузећима која се баве непосредним 
обављањем послова физичког обезбеђења (члан 17 Закона), врши 
инспекцијски надзор условâ за чување ватреног оружја, као и проверу 
испуњености условâ из члана 19 истог закона, којим се прописује да 
приликом вршења послова обезбеђења лица и имовине ватрено оружје 
могу носити само лица која испуњавају прописане услове (општа 
подобност за поседовање оружја, здравствена способност, обученост), а 
уједно поседују дозволу (прописану исправу) за ношење оружја.

У научној и стручној јавности с правом се критикује овако узак ниво 
овлашћења која има полиција у односу на приватни сектор безбедности. 
Правно остаје непокривен велики спектар услова које би морале да 
испуне приватне агенције за обезбеђење. Оне треба да буду подвргнуте 
инспекцијском надзору и контроли од стране државе. То у пракси 
најчешће ради министарство унутрашњих послова (на пример, на сличан 
начин као у Босни и Републици Српској), или струковне организације 
или удружења у државама у којима је овај сектор развијен и има јасно 
дефинисане стандарде (Кековић, 2004: 599).

С обзиром на то да се и полиција и приватни сектор безбедности баве 
питањима превенције и репресије криминалитета и других угрожавајућих 
опасности, веома је битна и размена оперативних и стратешких 
информација, сарадња на заједничком унапређењу безбедности и подизању 
квалитета односа у правцу формирања партнерства. И у овом погледу 
стање у пракси се оцењује као веома незадовољавајуће. У Србији не постоји 
пропис који обавезује на сарадњу полицију и приватни сектор безбедности, 
осим општих одредби у вези са пријављивањем кривичних дела. 

Академска и стручна јавност истичу да се односи између јавног сектора 
безбедности (полиције) и приватног сектора безбедности у савременој 
Србији не могу описати ни као сарадња ни као конкуренција, односно 
ривалитет. У ствари, они постоје паралелно, једни поред других. Сарадња 
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је спорадична, зависи од персоналних односа и представља изузетак, 
а не правило. Партнерство два сектора још није на видику. Аутори 
наводе три врсте препрека: 1. системске препреке (преовладавајуће 
државноцентрично разумевање безбедности у Србији); 2. правне 
препреке (није законски регулисана обавеза сарадње); 3. професионалне 
препреке – традиционална полицијска култура у полицији отежава 
успостављање партнерства (Давидовић–Кешетовић, 2007: 27; Даничић–
Стајић, 2008: 15).

Приликом описивања односа између полиције и приватног 
сектора безбедности најпрецизније је употребити изразе неповерење и 
непоштовање (Даничић–Стајић, 2008: 15). Разлога за такав однос има 
много: традиционални и централистички концепт полиције, који је и 
сада доминантан, бирократизован полицијски систем, сужена лепеза 
дијалога итд. Потребно је напоменути да је приватни сектор безбедности 
у Србији, по општеприхваћеном схватању, и даље у извесној мери 
криминализован, што оптерећује односе са полицијом.

Значајан број лица која раде у приватном сектору безбедности раније је 
радио у полицији (по неким проценама, њих је око 40%). Има и случајева 
да лица истовремено раде у приватним агенцијама за обезбеђење лицâ и 
имовине и у полицији, што је забрањено полицијским прописима, али се 
сусреће у пракси.

5. Најновије тенденције и перспективе у оквиру сектора 
корпоративне и приватне безбедности у Србији

У ситуацији потпуне незаинтересованости државе за сектор алтернативне 
безбедности, која се огледа у правној неуређености и неприхватању 
законодавних иницијатива и законских предлога који су у сагласности 
са европским стандардима из те области, непостојању система контроле, 
евиденција на основу којих би се могао остварити увид у сектор, што 
је све резултовало нелојалном конкуренцијом на тржишту, политичким 
утицајима и манипулацијама, криминализацијом унутар сектора и 
неповерењем од стране грађана, последњих година долази до значајних 
промена, које указују, између осталог, и на позитивне трендове. Најновије 
тенденције које се одвијају у оквиру сектора индустријске и приватне 
безбедности у Србији могу се поделити на неколико области.

5.1. Нови облици (само)организовања 
у оквиру сектора алтернативне безбедности

Поставши напокон свесни да држава није заинтересована да ре-
шава „њихове“ проблеме, представници значајних фирми које се баве 
алтернативном безбедношћу почели су да се удружују на основу еснаф-
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ске припадности како би остварили повољнију позицију на тржишту, 
елиминисали нелојалну конкуренцију, смањили политичке и друге 
утицаје у циљу постизања вишег степена аутономије у раду и почели да 
изграђују имиџ професионалности. 

У циљу организованог приступа делатности обезбеђивања имовине и 
лица 2001. године основана је при Привредној комори Београда Групација 
фирми за физичко-техничко обезбеђење. Након тога је при Привредној 
комори Србије основано „Удружење предузећа за физичко-техничко 
обезбеђење“ 2005. године.

Удружење има четири организоване групације: 
• Групација за физичко обезбеђење;
• Групација за техничко обезбеђење;
• Групација за безбедност великих техничких система (самозаштитна 

безбедност);
• Групација за детективску делатност.

После тога су, у настојањима за унапређење квалитета свога рада, 
удружене водеће српске фирме из области сектора приватне безбедности 
постале придружени члан Европске конфедерације служби безбедности 
– CoESS (Confederation of European Security Services – www.coess.org; 
http://www.coess.org/members_associated.htm). 

Круном тих акција на уређењу сектора приватне безбедности 
сматра се израда „Националне стратегије развоја приватног сектора 
безбедности у Србији“. Пројект је, заједно са сличним пројектима осталих 
земаља Западног Балкана, усвојен на генералној скупштини Европске 
конфедерације у Бриселу септембра 2007. године. Све је ово показатељ 
једне апсурдне ситуације у којој социјална пракса приватне безбедности 
иде испред социјалне регулације (у смислу норми и легислативе) 
(Давидовић–Кешетовић, 2007: 26).

5.2. Долазак иностраних компанија на српско тржиште 
и ширење међународних безбедносних стандарда

Од почетка 2000. године, па надаље, у Србију почиње да пристиже страни 
капитал. Иностране фирме отварају банке, фабрике, разна предузећа 
и агенције. Стране фирме које долазе на српско тржиште уводе и своје 
стандарде организације обезбеђења и безбедносног менаџмента. Поред 
тога, стране фирме нуде послове обезбеђења домаћим фирмама које могу 
да испуне међународне стандарде безбедности. Ова појава снажно утиче 
на унапређење сектора приватне безбедности. Домаће фирме почињу да 
прихватају међународне стандарде који се тичу организације, технике, 
обуке својих кадрова. На тај начин домаће фирме специјализоване 
за приватно обезбеђење добијају на отвореним тендерима послове 
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заштите амбасада, обезбеђивања међународних спортских такмичења, 
захваљујући, пре свега, квалитету услуга које нуде. Овај процес је битно 
утицао на гашење, тј. немогућност одржавања на све отворенијем 
тржишту, полукриминалних приватних агенција за обезбеђење, које су 
биле формиране у току деведесетих година прошлог века. На овај начин 
долазак страних компанија на српско тржиште битно утиче на подизање 
квалитета и обим услуга обезбеђења (Давидовић–Кешетовић, 2007: 21).

Неке приватне агенције за обезбеђење из Србије, настојећи да 
подигну стандарде квалитета својих услуга, учланиле су се у међународне 
струковне организације (Димитријевић, 2006а: 50–51). На пример, 
неке приступају Етичком кодексу Америчког друштва индустријске 
безбедности (ASIS) (http://www.asisonline.org/). Једна од њих је агенција 
за приватно обезбеђење „Прогард“ (http://www.progard.co.yu/). Неке 
друге, које се баве обезбеђењем ВИП лицâ, дипломатским обезбеђењем, 
обезбеђењем банака, постају чланице Међународне асоцијације 
телохранитеља и услуга обезбеђења (IBSSA – International Bodyguard and 
Security Services Association) (http://www.ibssa.org/). Рецимо, једна од њих 
је обезбеђење „Врачаревић“, која има свој центар за бодигард-обуку у 
Србији (http://www.bodyguardvracarevic.com/ibssa.html).

Подизањем стандардâ и квалитета услуга неке приватне агенције за 
обезбеђење из Србије шире своју професионалну делатност и у друге 
земље у региону, отварајући у њима своје испоставе (на пример, у 
Хрватској, Црној Гори, Македонији).

Најновије тенденције у области сектора корпоративне и приватне 
безбедности у Србији огледају се у томе да су у Србију почеле да 
пристижу иностране компаније специјализоване за сектор приватне 
безбедности. Оне откупљују постојеће (домаће) агенције за обезбеђење 
и на тај начин страни капитал, са међународним стандардима, директно 
утиче на формирање нових или реструктурирање постојећих фирми које 
се баве услугама обезбеђења лица и имовине. На пример, највећа светска 
компанија у области индустрије обезбеђења Г4С (http://www.g4s.com/), 
која запошљава више од 530.000 људи у око 110 земаља света, дошла је 
и на српско тржиште. Централа и извршни одбор компаније налазе се у 
Кролију, В. Британија. Компанија Г4С сада у Србији има 937 запослених 
радника и на српском тржишту се бави услугама заштите лицâ и објеката, 
уградњом безбедносних система, заштитом транспорта новца (http://
www.g4s.com/home/g4s_worldwide/serbia.htm). Презентација филијале 
компаније Г4С специјализоване за српско тржиште може се видети на 
сајту намењеном српској јавности и састављена је на српском језику 
(http://www.g4s.com/ser/rs/rs-about_g4s.htm). Поред тога, ова инострана 
компанија за пружање безбедносних услуга откупила је неке домаће 
приватне агенције за обезбеђење лица и имовине. Тако, рецимо, једна од 
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њих је „Прогард“, која је припадала групи најстаријих и најпознатијих 
српских приватних агенција за обезбеђење лица и имовине (http://www.
progard.co.yu/).

На овај начин процес глобализације у области приватне безбедности 
незадрживо продире и на српско тржиште, битно утичући на ширење 
међународних стандарда и квалитет услуга у овој области у ситуацији 
када је држава апсолутно пасивна и незаинтересована за правно и 
финансијско уређење сектора приватне безбедности.

Све консеквенције (позитивне и негативне) процеса доласка страног 
капитала и страних фирми за обезбеђење на српско тржиште у ситуацији 
када је ова област апсолутно правно и финансијски неуређена још није 
могуће сагледати. Процес продаје домаћих предузећа за обезбеђење 
реализује се без икаквог става еснафа, неког другог органа, у крајњем 
случају, и државе. Неопходно је проценити у којој мери то може да буде 
пут индустријској и другој шпијунажи. Ризици су огромни, треба их 
идентификовати и озбиљно размотрити.

5.3. Доношење првих српских стандарда 
из области приватне безбедности

Почетком 2009. године Институт за стандардизацију је донео ста-
ндарде из области приватног обезбеђења лица и имовине. Стандарди 
дефинишу основне елементе које мора да испуни организација давалац 
или прималац услуга. Поменути елементи којима се дефинишу 
стандарди дају могућност за проверу усаглашености конкретне праксе са 
дефинисаним стандардима. Стандарди пружају могућност за рангирање 
процене квалитета услуга како би се могао вредновати степен одступања 
од дефинисаних стандарда. Намењени су приватним предузећима која 
пружају безбедносне услуге и њиховим корисницима услуга. Стандарди 
су намењени и агенцијама које се баве осигурањем код процене ризика.

Стандарди обухватају: заштитну делатност, самозаштитну делатност 
(тј. служба самозаштите лицâ, имовине и пословања које организација 
обавља за сопствене послове) и детективску делатност. Стандарди из 
области заштитне и самозаштитне делатности регулишу обезбеђивање 
лица, имовине и пословања применом: физичке заштите, техничке 
заштите и менаџмента. Између осталог, стандардима се одређују кри-
теријуми за организацију која се бави заштитном (самозаштитном 
делатношћу); услови и процедуре за вршење појединих заштитних (и 
самозаштитних) делатности; као и прописују услови за квалификова-
ност вршилаца услуга обезбеђења (у зависности од врсте безбедносних 
послова и хијерархијске лествице одговорности и менаџмента). Стан-
дардима се регулишу (мада веома сумарно) и основни принципи те-
хничке заштите и услови које треба да испуни опрема и документација 
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која је прати. Стандардима се дефинишу документација и евиденције које 
треба да се воде у вези са пословима обезбеђивања објеката и лица (само 
сумарно). Саставни део Стандарда је и „Речник“, као посебни документ 
којим се стандардизује употреба појмова.

Стандарди представљају први покушај у Србији систематизовања 
условâ, процедура и послова у оквиру сектора алтернативне безбедности. 
Мада се поједина решења могу са разлогом подврћи критичкој анализи и 
преиспитивању, ови стандарди у сваком случају представљају напредак и 
покушај увођења реда у овој потпуно правно неуређеној области у којој 
влада изразито велики степен ентропије.

Највећа слабост Стандарда је у њиховој необавезности. Они пред-
стављају само листу лепих жеља, која никог не обавезује. Стандарди 
не могу да надоместе непостојање закона. Многа питања из области 
алтернативних послова безбедности могу се регулисати само законом. 
Стандарди могу да се надовежу на закон, стандарди могу да допуне 
закон, али не могу да га замене. Нека питања се не решавају стандардима, 
већ искључиво законом (нпр. давање и одузимање дозвола за рад, систем 
контроле и инспекцијског надзора, случајеви обавезне сарадње са 
државним органима, обавеза информисања и доприношења изграђивању 
заједничке [друштвене] безбедности при наступању ризика од тероризма, 
организованог криминалитета, менаџмент у кризним ситуацијама, нпр. 
велике хаварије и катастрофе, итд). Потребно је нагласити да ова критика 
није упућена на адресу оних који су саставили стандарде, јер они нису 
могли да ураде више од онога што су учинили (мада су нека питања 
запоставили или су поједина решења у стандардима дискутабилна), 
већ је упућена на рачун државе, која није спровела оно што је морала да 
учини – да овај сектор законски регулише.

5.4. Схватање корпоративне и приватне безбедности 
као пословне функције

Под утицајем најновијих тенденција које су описане у овом делу рада, 
у српској науци и најбољој пракси која се развија у оквиру сектора 
алтернативних видова безбедности постепено долази до изражаја идеја 
о потреби посматрања функције безбедности као пословне функције 
која представља саставни део руководећег менаџмента и битно 
утиче на пословни имиџ предузећа (агенције) као целине. У науци 
и у најбољој пракси (у овој другој спорије) постепено се развија свест 
да се о безбедности мора водити рачуна на свим нивоима: радним, 
организацијским, али и у процесу доношења одлука. Постепено и у 
Србију продире идеја да функција безбедности мора бити подигнута на 
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највише нивое менаџмента, тј. мора да постане саставни део пословне 
функције предузећа.

„Када се тврди да се ови послови остварују као ‘пословна’ функција, 
онда се безбедносна функција посматра као функција општег менаџмента 
организације. У том случају проблем безбедности штићених вредности 
не може се сводити само на физичко-техничку компоненту, односно на 
заштиту од насилничких аката. То би уједно значило да се безбедност као 
пословна функција остварује на свим нивоима организације, применом 
безбедносно-заштитних процедура од стране свих запослених, којима се 
прописује њихово жељено понашање, пре и после настанка нежељеног 
догађаја, без обзира на место, време и врсту угрожене вредности. 
Пословни ризици диктирају ниво безбедности лицâ и имовине, и треба 
да утичу на доношење пословних одлука руководећег менаџмента.“ 
(Кековић–Милашиновић, 2008: 86)

Корпоративна безбедност, као пословна функција, део је савремене 
организације. Задатак јој је да пословни систем учини безбедним у 
околностима свакодневног увећања неизвесности и ризика, нарочито 
у времену када технологија достиже врхунац, а отвореност према 
окружењу и надгледаност из њега све већа. Дакле, у сусрету са новим и 
непредвидљивим ризицима она треба да покаже своју ефикасност. 

Идеја о моделу обједињене, односно интегрисане функције 
безбедности, која даје могућност јединствене процене ризика, 
дефинисање јединствених мера заштите и јединствено поступање у 
остваривању корпорацијских циљева у области безбедности постаје 
присутна и на овим просторима. Овакав модел даје шансу за усвајање 
јединствене безбедносне политике као интегралног дела укупне пословне 
политике и, на другој страни, укупне националне политике безбедности, 
као и њену реализацију у пракси.

6. Закључак

Судбина корпоративног и приватног сектора безбедности у Србији 
има свој специфични развој. Положај првог условљен је сиромашењем 
привреде и процесима транзиције. Судбина другог, тј. сектора приватне 
безбедности, била је значајно условљена слабљењем правне државе 
и јачањем спреге између организованог криминалитета, политике и 
бизниса, што је обележило почетну тачку развоја овог сектора. Сектор 
алтернативних видова безбедности у Србији развија се у правном 
вакууму, јер држава не показује интерес да правно уреди ову материју.

С отварањем државе према свету и уласком страног капитала и 
иностраних фирми на српско тржиште долазе и нове идеје и нови 
стандарди који се тичу сектора алтернативне безбедности. Тржишна 
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утакмица постепено одбацује оне који су криминализовани и оне који 
немају (не поштују) стандарде квалитета. 

У научној и пословној јавности све више постаје јасно да су питања 
безбедности у привредним организацијама део шире безбедносне 
проблематике, у оквиру које се сложене и динамичне појаве безбедности 
узајамно преплићу. Глобални безбедносни ризици, попут тероризма, 
индустријске шпијунаже и организованог криминалитета, до те мере 
су секторе јавне и приватне безбедности учинили међусобно зависним 
да је готово и немогуће одвојити националне од аутономних садржаја 
и интереса безбедности и заштите (Кековић, 2004). Због тога је важно 
створити законске услове за јачање партнерства између сектора јавне, 
корпоративне и приватне безбедности.

Настојање српске државне политике да се прикључи европским 
интеграцијама намеће и усвајање законских решења и стандарда који 
одређују рад сектора корпоративне и приватне безбедности у европским 
државама (Vejnović, Lalić, Šikman, 2007). (Неки од тих стандарда могу се 
наћи на сајту Конфедерације европских безбедносних служби – CoESS, 
тј. Confederation of European Security Services: http://www.coess.org/about.
htm.) У сваком случају, владе не само да не могу избећи одговорност 
за безбедност као јавно добро, већ у том правцу морају управљати тим 
процесом (Кешетовић, 2004: 343). Влада Републике Србије напокон 
треба овде да препозна и покаже свој интерес и правно уреди област 
алтернативне безбедности.
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Abstract: The paper presents the development specificities of corporate and private 
security sectors in Serbia. It shows the effect of the economic crisis, state disintegration, 
wars, transition, and absence of legal framework on the alternative security sector 
development. Finally, it analyzes the latest tendencies in this field in Serbia triggered 
by globalization, entry of foreign companies into the Serbian market, and attempts to 
introduce order and standards in the alternative security sector.
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Сажетак: Криминална каријера описује дугорочне обрасце криминалне 
активности кроз целокупан животни ток преступника. Познавање конти-
нуума криминалне каријере директно је у функцији како разумевања развоја 
криминалног понашања појединаца тако и планирања ефективних стратегија 
контроле криминала. У раду су, након кратког објашњења појма и димензија 
криминалне каријере, анализиране практичне импли-кације изучавања кри-
миналне каријере, које могу бити од значаја за унапређење укупне крими-
налне, а посебно казнене политике (ефекти институционализације, доношење 
одлуке о кажњавању, трајање затворске казне и предикција индивидуалне 
стопе криминала).
Кључне речи: криминална каријера, политика кажњавања, криминална 
политика, институционализација

Увод

Парадигма криминалне каријере, која се у криминологију уводи крајем 
70-их година и постаје широко прихваћена средином 80-их година 
прошлог века, не само да је значајно унапредила знање о настајању, 
континуитету и престајању криминалног понашања, већ је отворила 
низ питања о оправданости појединих стратегија контроле криминала, 
пре свега стратегије институционализације у кажњавању. Полазна 
претпоставка свих истраживања криминалне каријере била је да своју 
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криминалну каријеру особе започињу на одређеном узрасту, учествују 
у општем криминалу са извесном стопом индивидуалног криминала, 
врше различита кривична дела и, коначно, престају са криминалним 
понашањем. На темељу ове поставке до данашњих дана је начињено 
мноштво квалитативних и квантитативних студија које су тежиле да 
открију дугорочне обрасце криминалне активности кроз целокупан 
животни ток преступника и објасне иницијацију, перзистенцију, 
ескалацију и терминацију криминалног понашања. Резултати ових 
студија указали су на низ директних практичних импликација за област 
система кривичног правосуђа и криминалну политику. 

У тексту који следи, након кратке дескрипције појма и димензија 
криминалне каријере, биће посебно анализирана четири питања која могу 
бити од значаја у обликовању политике кажњавања. Реч је о питањима 
која су покренута истраживањима криминалне каријере, а односе се на 
ефекте институционализације, доношење одлука о институционалном 
кажњавању појединца, аргументе против дуготрајних затворских казни 
и проблем предикције фреквенције индивидуалног криминала. 

Појам и димензије криминалне каријере

Криминална каријера се најопштије дефинише као „карактеризација 
лонгитудиналних секвенција криминалног понашања једног прест-
упника“ (Blumstein и сар., 1986: 12). Чине је четири кључне димензије: 
партиципација, фреквенција, трајање и озбиљност. 

Партиципација или преваленција указује на процентуално учешће 
одређене популације у укупном криминалу током одређеног временског 
периода. Изражава се стопом партиципације, што се може мерити 
учешћем оног дела испитиване популације који је извршио макар једно 
кривично дело пре одређеног узраста (кумулативна партиципација) или 
оног дела популације који је активан у криминалу током посматраног 
периода (актуелна партиципација). Под активним преступницима 
подразумевају се како они појединци који су током посматраног 
периода први пут извршили кривично дело (примарни преступници) 
тако и перзистентни преступници, који су своју криминалну активност 
започели у ранијем периоду, али су током посматраног периода били 
активни у криминалу (повратници, рецидивисти).

Фреквенција или инциденција изражава учесталост криминала актив-
них преступника. Рефлектује се кроз стопу индивидуалног криминала, 
односно просечан број преступа које изврше активни преступници 
током криминалне каријере (означава се грчким словом ламбда – λ).
Када је у питању трајање, прави се разлика између трајања криминалне 
каријере и трајања резидуалне каријере. Трајање (дужина) криминалне 



175
ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊА КРИМИНАЛНЕ КАРИЈЕРЕ ПОЛИТИЦИ КАЖЊАВАЊА

каријере обухвата интервал између иницијације и терминације каријере 
(време од првог до последњег преступа), док трајање резидуалне каријере 
представља очекивано време које је преостало до окончања криминалне 
каријере.  

Озбиљност, у најужем смислу, изражава тенденцију да се током тра-
јања криминалне каријере чине озбиљни преступи. Међутим, у ширем 
смислу, озбиљност подразумева још три феномена, а то су: ескалација – 
тенденција да се са прогресијом криминалне каријере врше све озбиљнији 
и тежи преступи; специјализација – тенденција да се понављају преступи 
истог или веома сличног карактера; и генерализација – тенденција да се 
врше разнородни преступи у узастопном криминалу. 

У новијим радовима се разматра постојање још једне, пете димен-
зије активне криминалне каријере, која се изражава кроз обрасце сау-
чесништва, односно околност да ли појединац врши преступе самостално 
или у саучесништву са другима (Piquero и сар., 2007). 

Ефекти институционализације

Парадигма криминалне каријере предлаже три опште оријентације у 
стратегијама контроле криминала. То су: превенција, модификација 
каријере и онеспособљавање. Стратегије превенције, које укључују опште 
застрашивање кроз генералну превенцију, имају за циљ редуковање 
броја појединаца који постају преступници. Путем прописивања 
санкција и њиховог изрицања извршиоцима кривичних дела остварује 
се симболичка претња потенцијалним преступницима. Стратегије 
модификације каријере обухватају рехабилитацију и индивидуално 
застрашивање кроз специјалну превенцију. Примарно се реализују 
у ванинституционалним условима. Усмерене су на особе које су већ 
извршиле кривично дело и имају за циљ редуковање фреквенције или 
озбиљности криминала. Додатно, оне подстичу терминацију актуелне 
криминалне каријере. Стратегије онеспособљавања састоје се у издвајању 
преступника из друштва током његове криминалне каријере и упућивању 
у одговарајуће пенитенцијарне установе. Реч је о институционализацији, 
односно упућивању преступника на издржавање затворске казне, током 
које се спречава вршење нових кривичних дела.

Од свих стратегија контроле криминала парадигма криминалне 
каријере највише се усмерава на онеспособљавање. С тим у вези, прави се 
разлика између генералног и селективног онеспособљавања. Стратегије 
генералног или колективног онеспособљавања имају за циљ редуковање 
криминала путем повишења укупног нивоа институционализације 
преступника (повећање броја преступника осуђених на заводске 
кривичне санкције), док се стратегије селективног онеспособљавања 
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примарно усмеравају на одабирање преступника који су подложни 
највишем ризику за поновно вршење кривичних дела, односно на 
идентификовање и затварање оних преступника код којих је фреквенција 
криминала највиша. Први приступ је конзистентан са интересовањем за 
једнак третман уз низак степен различитости у издржавању санкције, 
док се други приступ више фокусира на преступника него на сâм 
преступ. Посебно је важно да степен у којем стратегије селективног 
онеспособљавања могу бити ефективне зависи од способности 
разликовања потенцијално високо и ниско ризичних преступника, као 
и од идентификовања таквих преступника на „разумним“ почецима 
криминалне каријере, односно пре него што започне ескалација или 
терминација криминалне активности. У вези са тим значајна су три 
питања, и то: способност да се класификују индивидуални преступници 
у терминима пројекције њихове криминалне активности, квалитет 
стандардâ за класификацију, као и легитимност базирања кажњавања 
појединца на резултатима процене могућности за поновно вршење 
преступа, а не само на оцени већ учињених преступа, чиме се последично 
постиже одговарајући ниво диспаритета у кажњавању (Жунић-Павловић, 
Поповић-Ћитић, 2007).

Blumstein и сарадници (1986) указују да, када је у питању колективно 
онеспособљавање, постизање редукције криминала за десет процената 
може захтевати да се више него двоструко увећа постојећа затворска 
популација. Са друге стране, код селективног онеспособљавања би 
дугорочне затворске казне биле резервисане примарно за оне преступнике 
код којих је идентификован висок степен вероватноће да ће наставити 
да врше озбиљна кривична дела у значајном проценту. У закључку 
студије аутори истичу да стратегије селективног онеспособљавања могу 
остварити од пет до десет процената редукције имовинског криминала 
(пре свега провалних и разбојничких крађа) уколико се за десет, односно 
двадесет процената повећа популација имовинских криминалаца у 
затворима, док би ефективност колективног онеспособљавања захтевала 
много веће повећање затворске популације. Тиме се, између осталог, 
отвара проблем економске исплативости програма третмана (Жунић 
-Павловић, Поповић-Ћитић, 2006).

Доношење одлуке о институционалном кажњавању

Истраживања указују да се ефекти онеспособљавања максимизују 
када се на издржавање затворских казни упућују најопаснији пре-
ступници који имају дуготрајну криминалну каријеру и високу 
стопу индивидуалног криминала. Знања о особеностима различитих 
димензија криминалне каријере сваког преступника, а посебно о ди-
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мензији фреквенције криминала, имају директан утицај не само на 
доношење одлуке о примени онеспособљавања него и на сâм исход 
онеспособљавања. Проспективна идентификација оних преступника 
који имају највишу стопу индивидуалног криминала, најдуже трајање 
каријере и који врше најозбиљније преступе може умногоме ојачати 
циљеве онеспособљавања. У обиму у којем су одлуке о упућивању на 
издржавање затворске казне усмерене на појединце што испољавају 
поменуте карактеристике криминала, ефекти онеспособљавања 
(остварени кроз нижу стопу криминала, краћу каријеру и мање озбиљне 
нивое криминалне активности) биће максимизовани.

Концепција селективног онеспособљавања претпоставља како ће 
високо ризични преступници наставити да врше преступе у високом 
проценту у дужем временском периоду уколико не буду затворени.  
Из перспективе онеспособљавања, затварање преступника је ефикасно 
у спречавању криминала једино уколико се примени током активне 
криминалне каријере. Затварање појединца након окончања криминалне 
каријере или у периоду опадања каријере није од значаја за постизање 
сврхе кажњавања кроз онеспособљавање. Политика кажњавања онеспо-
собљавањем треба да буде базирана на информацијама о дистрибуцији 
трајања криминалне каријере. Проценом дужине резидуалне каријере 
могуће је стратегије онеспособљавања усмерити на оне преступнике 
чије је очекивано време преостале каријере најдуже. Међутим, 
језгро преступника са најдужом резидуалном каријером изводиво је 
идентификовати тек пошто је преступник неколико година активан у 
каријери (Blumstein и сар., 1982). Стога се може десити да санкције буду 
примењене на значајан број преступника који би у кратком временском 
периоду, без обзира на онеспособљавање, прекинули са криминалним 
активностима. Корист од онеспособљавања ће варирати у односу на стопу 
индивидуалног криминала и дужину преостале каријере. Продужавање 
онеспособљавања преступника после окончања његове криминалне 
каријере лимитира сврсисходност и оправданост онеспособљавања.

Могућности предикције стопе индивидуалног криминала

Ефективност институционализације лежи и у предикцији стопе 
индивидуалног криминала. Истраживања криминалне каријере указују 
да је стопа индивидуалног криминала озбиљних преступника крајње 
закривљена, односно да је мала група појединаца одговорна за већину 
извршених преступа. Идентификовање мале групе преступника који 
врше неколико стотина преступа годишње, сасвим природно, захтева 
трагање за валидним и поузданим методом благовременог откривања 
таквих преступника. Уколико се преступници са високом стопом 
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индивидуалног криминала не могу проспективно идентификовати, 
напори на контроли криминала остају лимитирани. У вези са пре-
дикцијом стопе индивидуалног криминала битно је истаћи два проблема, 
а то су: тешкоће у идентификовању појединаца са високом фреквенцијом 
криминала и питање „претпостављене селективности“, којом се ублажава 
потреба за јасном предикцијом.

Када је у питању откривање појединаца са високом фреквенцијом 
криминала, изражене су, и поред сазнања о карактеристикама пре-
ступника са високом стопом криминала, тешкоће у проспективном 
идентификовању специфичних појединаца. Greenwood и Turner 
(1987), коришћењем података заснованих на информацијама follow-up 
криминалне историје осуђених лица Калифорније која су учествовала у 
анкети РАНД-а1 и била две године на слободи (након издржане затворске 
казне), испитивали су обим у којем је Седмофакторска предиктивна 
скала2 (Greenwood, Abrahamse, 1982) успешна у предикцији постпеналног 
рецидивизма. Утврђено је да скала није сасвим ефикасна у предикцији 
постпеналне криминалне активности када се кривичноправни реци-
дивизам мери преко хапшења. Наиме, већина отпуштених осуђеника, 
независно од тога да ли су оцењени као преступници са високом или 
ниском стопом криминала, била је поново ухапшена током наредне две 
године.

Visher (1986), за потребе провере предиктивне скале, реанализирао 
је податке анкете РАНД-а и утврдио да је 55% преступника из групе 
преступника за коју је предикована висока стопа криминала (27% 
укупног узорка) било погрешно класификовано позитивно. Заправо, 
констатовано је да је скала поузданија за идентификовање преступника са 
ниском стопом индивидуалног криминала. Деценију касније је Auehahn- 
-ова (1999) реплицирала оригиналну студију на репрезентативном 
узорку калифорнијских затвореника и утврдила да укупна предиктивна 
вредност скале, односно тачност разврставања осуђеника у категорије, 
износи 60%, што указује на значајан удео грешака у идентификовању 
преступника са високом стопом криминала у ранијим анализама. Према 
калкулацијама ове ауторке, само 5,6% затвореника било је погрешно 

1 Ранд-ова анкета затвореника (Rand Inmate Survey – Rand Survey of Prison and Jail In-
mates) реализована је 1978. године од стране корпорације “Ранд” (RAND Corporation) 
у три америчке државе (Калифорнија, Мичиген и Тексас) на узорку од 2.190 осуђених 
лица мушког пола. Опширније видети у: Peterson и сар., 1982.

2 Седмофакторску предиктивну скалу конструисали су Greenwood и Abrahamse у 
студији посвећеној проблему селективног онеспособљавања. Студија се базира на 
испитивању осуђених лица обухваћених “Ранд”-овом анкетом затвореника који 
су били осуђени због извршења имовинских деликата. Фактори скале се углавном 
односе на претходну криминалну историју (нпр. раније осуде, ранија издржавања 
казне, узраст у којем је особа први пут осуђена итсл). Опширније видети у: Green- 
wood, Abrahamse, 1982.
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класификовано у групу преступника са високом стопом криминала, међу 
којима је било само 1% преступника са ниском стопом.

На основу лонгитудиналних података о озбиљним преступницима 
Калифорније који су били на паролу (условном отпусту), Haapanen 
(1990) је тестирао претпоставку да криминалну каријеру карактерише 
поприлично константна стопа криминалног понашања, посебно међу 
преступницима који имају високу стопу индивидуалног криминала. 
Међутим, откривено је да стопа криминала (мерена кроз стопу 
хапшења) није стабилна и да показује тенденцију опадања са узрастом. 
Само неколицина преступника одржава константе обрасце ниске, 
умерене или високе стопе криминала у терминима стопе хапшења 
током четворогодишњег периода. Низак процент преступника из групе 
преступника класификованих у групу са високом стопом криминала (28% 
током трогодишњег периода и 12% током све четири године) одржава 
константну стопу криминалног понашања. Ови резултати сугеришу 
да претпоставка о стабилности стопе криминала прецењује обим 
криминала који може бити спречен селективним онеспособљавањем 
високоризичних преступника, будући да преступници са високом 
стопом криминала не остају увек такви. Од значаја је и налаз да се 
у четворогодишњем периоду који претходи институционализацији 
преступника бележи повећање криминалне активности, што може 
сугерисати да период пре институционализације није подесан за 
утврђивање уобичајене дистрибуције стопе индивидуалног криминала. 
Ова стопа показује јасну тенденцију опадања након отпуштања из 
институције, што може индиковати „регресију ка типичном просеку“ 
стопе криминала конкретног преступника.

Други проблем који стоји у вези са предикцијом индивидуалне стопе 
криминала тиче се питања „претпостављене селективности“. Многе 
анализе о потенцијалу контроле криминала кроз повећање инсти-
туционализације почивају на добијеној једноставној оцени просечне 
вредности стопе индивидуалног криминала затворских осуђеника, која 
се без разлика примењује на укупну популацију преступника. Тиме се 
претпоставља да сви преступници подједнако учествују у криминалном 
понашању, независно од тога да ли су били у кривичноправном процесу 
или не, те да је вероватноћа њихове детекције и институционализације 
једнака. Међутим, мере стопе индивидуалног криминала изведене на 
осуђеничкој популацији показују снажну селективну основу, будући да 
особе које су прошле кроз кривичноправну процедуру тешко могу бити 
репрезентативне за укупну популацију преступника. Ова селективна 
основа може бити резултат чињенице да је осуђеничка, а посебно затвор-
ска популација склонија вршењу кривичних дела и има вишу фреквенцију 
криминала. Висока хетерогеност дистрибуције фреквенције криминала 
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у укупној популацији преступника комбинована са релативно ниским 
нивоом институционализације води ка суштинској селективности 
преступникâ са високом стопом индивидуалног криминала у 
затворској популацији и кореспондентно ниској средњој вредности 
стопе индивидуалног криминала међу неоткривеним преступницима. 
Осим тога, што је нижа могућност институционализације, то је већа 
селективност преступника упућених на затворске казне, а тиме су 
снажнији и ефекти онеспособљавања у односу на једног затвореника. 
Наравно, ово само уколико је реч о преступницима са високом стопом 
криминала, код којих постоји велика вероватноћа откривања за свако 
кривично дело.

Коришћењем података из “Ранд”-ове анкете затвореника, Canela- 
-Cacho и сарадници (1997) проучавали су проблем претпостављене 
селективности и утврдили да је у популацији неинституционализованих 
преступника веће учешће преступника који у ниској фреквенцији врше 
имовинска кривична дела него у затворској популацији, док је учешће 
преступника који врше имовинска кривична дела у високој фреквенцији 
далеко веће у затворској популацији. Отуда се селективност појављује 
сасвим природно, будући да преступници са високом стопом криминала 
имају више могућности за институционализацију сходно већем 
броју почињених кривичних дела, те се и потреба за експлицитним 
идентификовањем таквих преступника заобилази. Међутим, чињеница  
да поједини преступници имају ниску фреквенцију криминала ограни-
чава простор контроле криминала кроз повећање институционализације.

Оправданост дуготрајних затворских казни 

Информације о стопи индивидуалног криминала и трајању кри-миналне 
каријере нуде снажне аргументе против политике дуготрајних затворских 
казни. Актуелна политика кажњавања у већини земаља се заснива на 
претпоставци да ће преступници са високом стопом индивидуалног 
криминала наставити да врше кривична дела у високом проценту и у 
дугом временском периоду, што условљава одређивање дуготрајних 
периода институционализације. Међутим, обим у којем је политика 
онеспособљавањем ефективна директно зависи од резидуалног трајања 
криминалне каријере. 

На основу сумарних података из десет највећих градова државе 
Калифорнија Stolzenberg и D’Alessio (1997) испитивали су утицај закона 
Three-strikes3 на стопу озбиљног криминала и утврдили да примена закона 

3 Закон Three-strikes (Three-strikes law) прописује да свака особа која је по трећи пут осуђена за 
извршење одређених (законом прецизираних) кривичних дела, уобичајено насилног карактера, 
мора бити упућена на издржавање дуготрајне затворске казне, чије је минимално трајање 
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није довела до смањења стопе укупног криминала испод оне која је 
очекивана на основу ранијих трендова кретања криминала. До сличних 
резултата дошли су Zimring и сарадници (1999), који су упоредили 
податке о извршеним кривичним делима у три калифорнијска града (Лос 
Анђелес, Сан Франциско и Сан Дијего) у периоду пре и након доношења 
поменутог закона.

Два су кључна налаза. Прво, просечна старост особа које су претхо-
дно биле два или више пута осуђене за извршење кривичних дела 
износила је 34,6 година. То значи да ови преступници имају за готово 
40% дужу криминалну каријеру иза себе (процена износи 16,6 година) 
него примарни преступници на које се овај закон не примењује. Отуда, 
мандаторна затворска казна спречава мање кривичних дела у популацији 
троструких повратника него што би то било у општој популацији пре-
ступника код којих је резидуална каријера, сразмерно годинама старости, 
дужа. Друго, поређењем трендова пре и након доношења закона није 
откривено смањење кривичних дела извршених од стране повратника на 
које је закон усмерен. Осим тога, забележена нижа стопа криминала у 
1994. и 1995. години (одмах након ступања закона на снагу) подједнако је 
дистрибуирана у популацијама повратника и примарних преступника, 
што указује да се опадање криминала уочено након увођења закона не 
може приписати новој законској регулативи. 

Caulkins је (2001) покушао да утврди да ли би другачије дефинисање 
првог, другог и трећег strike-а или другачије одређивање дужине затворске 
казне могло допринети повећању ефективности онеспособљавања. 
Коришћењем података из Калифорније утврдио је да шире дефинисање 
конститутитивних елемената strike-а, односно обухватање већег броја 
кривичних дела за која се може изрећи мандаторна казна, доприноси већој 
редукцији криминала, али и повећава трошкове за свако спречено криви-
чно дело. Осим тога, веома широко дефинисање онемогућава закључива- 
ње на бази „претпостављене селективности“, односно става да су пре- 
ступници са високом стопом криминала заступљенији у популацији 
повратника него у популацији примарних преступника. У закључку, 
Caulkins (2001) истиче да би ефективност наведеног закона била  
већа уколико би се трајање затворске казне умањило за престу- 
пнике који су други или трећи пут осуђени (од 6 до 12 година),  
а продужило за примарне преступнике. Аргументе против дуготрајних 
казни затвора могуће је извести и из истраживања о трајању криминалне 

у распону од 25 година до доживотног издржавања (тзв. мандаторно кажњавање). Први пут 
је примењен у Њујорку 1993. године, а годину дана касније закон је усвојен и у Калифорнији. 
Инспирацију за именовање закона чини правило три покушаја, које важи у бејзболу, а по којем 
ударач има право на два промашаја пре него што аутоматски буде избачен из игре (тзв. страјк- 
-аут након трећег промашаја).
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каријере. Политика кажњавања која подразумева дуготрајне затворске 
казне заснована је на претпоставци да ће одређени преступници, уколико 
нису у затвору, наставити да врше кривична дела у високом степену и у 
дугом временском периоду. У обиму у којем је ова претпоставка исправна, 
политика онеспособљавања ће имати ефекта у превенцији криминала 
и прекидању континуитета криминалне каријере. Са друге стране, 
имајући у виду обим у којем би преступници окончали своју каријеру 
пре истека дужине затворске казне, краће трајање каријере ће умањити 
користи онеспособљавања путем дуготрајних казни. Schmertmann и 
сарадници (1998), на основу података о примени закона Three-strikes у 
држави Флорида, закључили су да ће старост затворске популације на 
коју је примењен закон значајно умањити ефективност дуготрајне казне. 
Осим тога, истакли су да ће политика мандаторног кажњавања изазвати 
повећање затворске популације, због великог броја старијих затвореника, 
код којих постоји мала вероватноћа да би у будућности вршили нова 
кривична дела.

Важност питања дужине трајања затворске казне и процене тра-
јања криминалне каријере лежи у карактеристикама узрасног доба 
преступника који се изолује из слободног друштва. Политика кажња-
вања онеспособљавањем може бити делотворна само у обиму у којем су 
преступници институционализовани током оних стадијума криминалне 
каријере у којима је присутна висока стопа индивидуалног криминала. 
На жалост, истраживања о трајању и прекиду криминалне каријере 
још су у повоју. Сазнања о овим питањима биће од великог значаја за 
унапређивање ефективности казнене политике и економски исплативо 
коришћење ресурсâ кривичног правосуђа.

Закључак

Анализом практичних импликација истраживања криминалне ка- 
ријере може се констатовати да ефекти контроле криминала кроз инсти-
туционализацију зависе од неколико фактора. Прво, они се повећавају 
са величином стопе индивидуалног криминала и дужином затворске 
казне. Што је виша стопа индивидуалног криминала, то су дугорочне 
затворске казне ефикасније. При том, треба имати у виду очекивано 
резидуално трајање каријере, будући да је боравак појединца у затвору 
након окончања каријере у потпуности непотребан и може се означити 
као „изгубљено време“ (Blumstein и сар., 1986). Друго, у обиму у којем 
су преступници са високом стопом индивидуалног криминала у 
затвору током периода у којем је највиши ризик за њихово криминално 
понашање, очекивано је да ће више кривичних дела бити спречено 
затварањем преступника. Другим речима, стратегије онеспособљавања 
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ће бити ефективније уколико се примене током активне криминалне 
каријере, а не на окончању каријере или у раздобљу њеног опадања, 
будући да преступници тада врше кривична дела у степену који се „не 
може разликовати од нуле“. Треће, ефекти онеспособљавања зависе 
од ефективности система правосуђа да проспективно идентификује 
високо ризичне преступнике и „држи их затвореним“ током периода у 
којем њихова криминална каријера достиже свој врхунац. И коначно, 
политика контроле криминала путем колективног и селективног 
институционалног кажњавања директно је условљена кривичноправном 
законском регулативом и организацијом кривичног правосуђа.
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A CONTRIBUTION OF THE CRIMINAL CAREER 
RESEARCH TO THE PENAL POLICY
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Branislava Popović-Ćitić
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AND REHABIlITATION

Abstract: Criminal career describes long-term patterns of criminal activity 
throughout the entire lifetime of a perpetrator. The familiarity with the continuum 
of the criminal career is in direct function both of understanding the development 
of criminal behavior of an individual and of planning effective strategies for crime 
control. After a brief definition of the term and dimension of criminal career, 
the paper analyzes practical implications of studying criminal career that could 
be significant for improvement of the total criminal, and especially penal policy 
(effects of institutionalization, decision-making on punishment, duration of prison 
sentence, and prediction of individual crime rate). 
Key words: criminal career, penal policy, criminal policy, institutionalization.
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Сажетак: Недовољна и понекад отежана сарадња идентификована је као 
проблем од стране и ЕУ и Јапана, али се разлика у традицији и култури, 
дипломатским, безбедносним, а највише привредним идејама и активностима 
тешко и споро коментарисала и међусобно усаглашавала. Иако основ 
сарадње или сукоба међу водећим државама и организацијама света лежи 
у прокламованим спољнополитичким и безбедносним доктринама, односи 
Јапана и ЕУ граде се и данас продубљују, слéдећи сопствене економске циљеве 
и конкретне активности.
Кључне речи: Јапан, ЕУ, економија, дипломатија, безбедност, ASEAN, FTA, 
регионализација

Увод

Током деценија, па и у садашњем времену, ЕУ и Јапан своје међусобне 
односе остварују знатно нижим интензитетом и квалитетом него што би 
они, по мишљењу многих аналитичара и стратега, могли и требало да 
буду. Неочекивано, с обзиром на оптерећење створено на крају Другог 
светског рата, Јапан је сарадњу много боље развијао са другим великим 
актером светске сцене – САД. Иако, условно речено, бар територијално 
ближи, простори Европске заједнице и појединих земаља саме Азије нису 
били у спољнополитичком фокусу Токија. Ипак, недовољна и понекад 
“усиљена” сарадња идентификована је као проблем на обе стране, али се 
разлика у традицији и култури, дипломатским и безбедносним идејама 
тешко и споро коментарисала и међусобно усаглашавала.

Иако основ (не)сарадње међу водећим државама и организацијама 
света лежи у прокламованим спољнополитичким и безбедносним 
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доктринама, односи Јапана и ЕУ граде се и данас продубљују, слéдећи 
сосптвене економске циљеве и конкретне активности. Финансијски 
и трговински потези Јапана, пре свега, дају тон односима и утичу на 
промишљање и понашање јединствене Европске заједнице и појединих 
њених чланица.

ОДНОСИ ЈАПАНА И ЕУ НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Атомска трагедија коју су Хирошима и Нагасаки доживели у сумрак 
Другог светског рата условила је успостављање чврсте антинуклеарне 
послератне политике и признавања Јапана као водећег заступника 
светске политике неширења нуклеарног наоружања. Уз мирољубиву 
политику нуклеарног ненаоружавања, с једне стране, али и постојање 
свести о опасностима које земље супротног става и деловања могу 
изазвати, Јапан је 1950-их и 1960-их година своју безбедност ипак 
ставио под “нуклеарни кишобран” САД. Два акта потписана 1952. 
године (Mutual Security Assistance Pact) и 1960. године (Treaty of Mutual 
Cooperation), учврстила су овај вид сарадње – Јапан је Америци дао 
пуно право на коришћење дела његове територије, а САД су заузврат 
гарантовале заштиту од спољних угрожавања.

Са друге стране, на европском континенту се формирала мулти-
државна организација, оличена у тадашњој Европској заједници за 
угаљ и челик, а чији принципи постојања и деловања Јапану нису били 
потпуно препознатљиви и разумљиви. Јапанско друштво је хомогено 
и компактно, док је ондашња Европска заједница, касније ЕУ, настала 
удруживањем различитих политичких система, историјских наслеђа, 
другим речима, државâ различитог социо-економског и културолошког 
карактера. Јапан је Америци био користан савезник у изградњи “бедема” 
од комунистичког света, док се сама Европа фокусирала на обнову 
и стабилизацију, како би одагнала сваки ризик од избијања нових 
сукоба на својој територији. Упркос остварењу циљева ради којих је и 
основана (јединствено тржиште, монетарни систем, простор без граница 
итд), ЕУ није национална држава и Јапан је, у складу са тим, развијао 
само билатералне односе са појединим земљама Старог континента. 
Унутрашња, али и спољна политика Јапана руководи се традицијом и 
наслеђем те источњачке земље; ЕУ је “систем мешовитих компетенција, 
у којем су значајни елементи класичног суверенитета, нарочито на пољу 
економије, пренети у интегрисану политику, док је један део обележја 
остао на управљање државама” (H. E. Bernhard Zepter, бивши амбасадор 
и шеф делегације Европске комисије у Јапану).1

1 Гостујуће предавање одржано на Ritsumeikan University, објављено у Ritsumeikan law 
Review 24, 2007.
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УЗРОЦИ НЕРАЗВИЈЕНИХ ОДНОСА ЈАПАНА И ЕУ

Остварење боље сарадње између ЕУ и Јапана додатно је успорено и 
усложњено формирањем трансатлантске организације – НАТО-а. Иако 
је остваривао својеврсно “партнерство” у уобличавању одбрамбене 
функције са САД, Токио није био задовољан формирањем ове војно- 
-политичке организације и задацима које је за своје деловање постављала. 
Незадовољство је, са друге стране, исказивала и ЕЗ/ЕУ. У периоду када 
европске земље изграђују основне принципе и механизме деловања на 
спољнобезбедносном плану САД формирају НАТО као инструмент 
којим ће учврстити и спроводити своју доминантну војну улогу у свету. 
У очима Јапана ЕУ се показала слабом у односу на Америку и НАТО, и 
додатно потврдила сумње да није могуће једноставно сарађивати са овако 
хетерогеним скупом држава. Вијетнамски рат (водећа улога коју су играле 
САД и “несналажљивост” ЕУ) дефинитивно је успорио међуодносе Јапана и 
Европе, а власти у Токију одлучују да своју спољнополитичку и одбрамбену 
стратегију креирају пре свега у односу на азијске суседе и могућности 
и проблеме који се ту могу јавити. Колики значај непосредно суседство 
почиње да има за Јапан и тада, а нарочито данас, сведочи и чињеница која 
се до пре само деценију сматрала немогућом – Токио је ревидирао своју 
политику према нуклеарном наоружању и започео програме истраживања 
и развоја и ове компоненете своје војне индустрије. 

Са распадом СССР-а Америка је учврстила своју лидерску позицију, 
док Европа није најбоље искористила још једну прилику да се у већој мери 
наметне као “играч”, али је и Јапан слабо “профитирао”, а његове везе са 
Русијом значајније су ојачане тек на Руско-јапанском самиту 2003. године.

Борба за доминацију у Азији између Јапана и Америке, све озбиљније 
позиционирање Кине као треће заинтересоване стране у том делу света, 
потези Северне Кореје – “изазивачки” и безбедносно високо ризични 
(попут тестирања балистичке ракете изнад територије Јапана 1998. 
године) – као и понашање Пакистана и Индије, условили су ревидирање 
снажне политике неширења оружја за масовно уништење од стране 
Токија. Након недвосмислених нормативно-декларативних потврда 
мирољубиве политике у домену нуклеарних материја (аката попут 
“Atomic Energy Basic Law”, 1955, и “Three Non-Nuclear principles”, 1967.) 
и њихово коришћење искључиво у енергетском сектору (Јапан је био 
трећи у свету по потрошњи овог погонског средства), водећи државници 
започињу, упркос негодовању јавног мњења, да све озбиљније помињу 
могућност развоја и нуклеарног оружја. “Одбијање нуклеарног оружја 
од стране јапанске јавности чинило се вођено више моралним него 
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прагматичним промишљањима.”2 Средином 1990-их година прошлог 
века Јапанска одбрамбена агенција (JDA) спроводи тајна истраживања на 
развоју нуклеарног оружја, а након кризе 1994. године услед коришћења 
овог оружја од стране Северне Кореје више није било дилеме да Токио 
мора напустити позицију непролиферације.

Са друге стране, ЕУ, нарочито онаква какву је данас познајемо, 
изграђивала се постепено и у појединим сегментима несигурно (што се у 
овом тренутку огледа у доношењу тзв. устава – Лисабонског споразума). 
Иако делује као складан и потпуно уређен систем, владајућа економска 
криза показала је колико такви и слични савези могу бити рањиви. 
Уздрмана светска економија брзо је нагнала поједине земље-чланице на 
“повлачење” у националне финансијске оквире и показивање недовољне 
солидарности са другим државама ЕУ.

ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ КАО ИЗАЗОВ 
ОДНОСИМА ЕУ И ЈАПАНА

Управо је економска сфера та која је “диктирала” однос Јапана према 
европском континенту. Иако дипломатију води на традиционалним 
основама и са опрезношћу, Јапан своју спољноекономску политику 
спроводи далеко отвореније и експанзивније. Такав однос је изграђен и 
према европском тржишту, без обзира на друга неразумевања која према 
хетерогености ЕУ испољава деценијама.

“Пад” Берлинског зида 1989. године значио је још једно (пре)струк-
турирање, односно уједињавање европских земаља, поред постојећих 
интеграција које су се одвијале истовремено (постепеним прерастањем 
ЕЗ у ЕУ). Док је за Стари континент тај тренутак означавао велики 
и можда коначни потребни корак ка сопственом, јединственом 
политичком, социо-економском и безбедносном дефинисању, за Јапан 
ти послехладноратовски процеси означавају изненадну велику прилику 
за “уплив” на јединствено тржиште. У годинама које су следиле јапанска 
политичка и пословна елита увидела је да јединствено тржиште ЕУ 
(EU Single Market) не постаје утврђење Европа (Fortress Europe), чега 
су се прибојавали. Напротив, чини се да су европске земље можда и 
неопажено постале атрактиван простор за улагања и да је Јапан остварио 
значајан инвестициони уплив на те просторе, брже и лакше него што се 
то очекивало. Јапанске компаније које су још 1980-их година прошлог 
века “ушле” на европско тржиште (“Sony”, “Matsushita” и друге), након 
рушења Берлинског зида увећале су свој утицај и пословање и олакшале 

2 Chanlett-Avery, E., Nikitin, M. B., “Japan’s Nuclear Future: Policy Debate, Prospects, and 
U.S. Interests”, Congressional Research Sеrvice, CRS Report for Congress, 2009, p. 2.
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“улазак” на тржиште и другим пословним организацијама своје земље. 
Веома значајан корак Јапан је начинио 1991. године постајући и чланом 
саоснивачем Европске банке за обнову и развој (EBRD), чије је седиште 
у Лондону. Уз оваква улагања, Јапан неминовно почиње да преиспитује 
и усложњава и своје политичке ставове и интересе према збивањима 
унутар ЕУ. 

Производна мрежа јапанске компаније “Toyota” у Азији, 2006. године 

(извор: Dent, 2009, p. 2.)

Паралелно са овим дипломатско-привредним упливима са Истока, 
Европа (можда и непромишљено) спроводи унилатералну редукцију 
трговинских и царинских тарифа, смањујући их до крајње прихватљивих 
нивоа за иностране улагаче. Међутим, Европа убрзо схвата, а томе 
доприноси и период пада запослености европске радне снаге и профита 
домаћих компанија, да је своје тржиште начинила можда и превише 
отвореним, док сама није адекватно “узвратила” сопственом привредном 
експанзијом према другим континентима. Европске компаније у најбо-
љем случају бележе стагнацију, стопа запослености опада, а азијске, пре 
свега јапанске компаније, и поред економске кризе 1997–1998. године, 
бележе раст и развој.

Регион источне Азије постаје политички кохерентан ентитет до 
те мере да почиње својеврсна “борба” Кине (која је у међувремену 
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постала респектабилан фактор у свету) и Јапана око доминације на 
Истоку. Унутрашње економско преуређење Кине (капиталистичко 
пословање, а широм света оспоравано комунистичко уређење) додатно 
је угрозило европску економију. Својим технолошким решењима и 
производима које је пласирала на тржиште ЕУ она је довела до додатног 
пада запослености међу европским становништвом и измена у начину 
производње (мануфактурне специјализације н уситњавање производних 
сектора). ЕУ почиње да забринуто обраћа већу пажњу на јачање азијских 
земаља и регионалне интеграције и доминације које се одвијају у том делу 
света, али адекватну симетричност у дипломатско-економском упливу 
тешко достиже. Сарадњу и реципроцитет са већим делом Азије могуће 
је остварити само путем инструмената које су оне у својим регионима 
већ успоставиле – тзв. споразум FTA (Free Trade Agreement). До средине 
1990-их овакав споразум потписала је једино Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) – Asian Free Trade Area (или AFTA), али ни он није 
ефективно операционализован до 2003. У том периоду није склопљен 
ниједан други аранжман FTA.

Азијска финансијска криза 1997–1998. године навела је ово подручје 
на ревизију привредне политике – резултат је био стварање ближе 
сарадње у региону и формирање оквира за нови контролни механизам 
влада 13 земаља које су тада основале ASEAN Plus Three (APT), а међу 
којима су водећу улогу имали Јапан, Кина и Јужна Кореја; и док ове 
земље међусобне билатералне споразуме претварају у мултилатералне, 
како би оствариле чвршћу повезаност и боље управљање азијским 
тржиштем (али свакако и већу међусобну контролу), овакве активности 
слабе позиције и могућности ЕУ у овом делу света. Повезивање путем 
FTA Европе са Азијом минимално је, а САД имају потписан само један 
овакав споразум (са Сингапуром).

Економско-политичка регионализација Истока и “подела улога” 
(Јапан се опредељује према самом региону и европском континенту, а 
Кина више према Бразилу, Индији, Јужној Африци) несумњиво воде 
стварању триполарне светске економске структуре – Европа, Северна 
Америка и источна Азија, што са собом носи и промене у геополитичком 
смислу и наступу, које је ЕУ уочила касније него што је можда требало. 
Одговор европских земаља на наведене процесе био је, једним делом и 
стварање European Monetary Union (EMU) – концепт јединствене мо-
нете и монетарне политике, осмишљен на самиту у Мастрихту 1991. 
године. Постојање EMU свакако врши значајан утицај на кретања у 
тзв. триполарној светској економији, али се код појединих аутора и 
економских аналитичара јавља бојазан да би већа симетрија утицаја који 
ЕУ жели да изврши на овај начин “могла генерисати већу нестабилност, 
уколико начини већи корак ка манипулацији курсним вредностима ради 
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унутрашњих потреба”,3 а међународна координација фискалне политике 
постала би знатно проблематичнија.4

Имајући ово у виду, политичким лидерима у свету (пре свега у земљама 
недавно прикљученим ЕУ, у државама Азије и америчког континента) 
фокус интересовања, али и бојазни, треба да буду политичке прилике 
унутар европске заједнице – не сме се губити из вида да ЕУ ипак јесте 
скуп националних држава, које данас, суочене са поновним изазовима и 
дилемама социо-политичке природе, идеологије, државне организације 
и све већим економским потресима, своје циљеве могу редефинисати 
и преусмерити више на сопствену заједницу. Два су основна могућа 
пута којима ЕУ или њене државе-чланице могу кренути у случају даљих 
сличних “инпута” – већ поменуто “утврђивање” Европе, које могу поку-
шати да ојачају европски лидери снажне унионистичке оријентације 
(и нарочито земаља тзв. младих чланица) или “утврђивање” појединих 
држава, што се већ може приметити у наступима неких утицајних 
политичких структура Старог континента, али и међу самим грађанима. 

ЗАКЉУЧАК

Нема сумње да су Јапан и ЕУ побољшали и продубили своје односе, 
почев од потписивања тзв. Joint Declaration 1991. године и нарочито 
током последње деценије. Међутим, сложеност и испреплетеност 
различитих аспеката који формирају дипломатију једне земље (политика, 
економија, безбедност, култура), као и преструктурирање центара моћи 
и одлучивања у свету, настављају да оптерећују стабилније и усмереније 
садејство Европе и Јапана, али и других земаља Истока. Имајући у виду 
актуелне изазове које стварају пре свега Северна Кореја и Иран, а поготово 
интересовање и ангажовање које решавању ових проблема придају 
САД, лидери у ЕУ и Токију морали би своје заједничке дипломатске и 
безбедносне интересе боље и брже распознати и поставити на примерен 
ниво значаја, барем онај који већ деценијама имају економска стања и 
активности. Имајући на уму савремене безбедносне теорије (хумана 
безбедност, социјетална безбедност) и оправдано широко схватање 
аспеката потребних за одржање стабилности једне државе (социјални, 
економски, политички, еколошки аспект), основано је тежити сарадњи 

3 Aho, C. M., “Fortress Europe: Will the EU Isolate Itself from North America and Asia?”, 
The Columbia Journal of World Business, 1994, p. 36.

4 Значај сарадње и договора на светском монетарном тржишту може се уочити у 
корацима које су европске и азијске берзе предузеле након терористичких напада 
у САД 11. септембра 2001. године, када су прекинуле рад како америчка берза не би 
доживела потпуни колапс и тиме озбиљно угрозила и интернационалну финансијску 
стабилност.



194
Милица Бошковић

и договору у сфери (интер)нацио-налне стабилности и заштите; 
безбедносна извесност и координисаност може водити и економској 
стабилности или барем смањењу опасности од намерних финансијских 
и привредних “атака”. Сарадња ЕУ и Јапана у питањима постизања 
равнотеже одлучивања и деловања на светској политичкој сцени може и 
треба да учврсти и друге аспекте њихових односа и међусобне пословне 
односе учини мање такмичарским, а више усклађеним и обострано 
корисним. 
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Abstract: Insufficient and at times labored cooperation has been recognized as a 
problem by the EU and Japan. However, addressing and harmonization of differences 
in traditions and cultures, diplomatic, security and, most of all, economic ideas and 
activities were difficult and slow. Although the basis for cooperation or conflict 
among the leading countries and organization of the world lies in proclaimed 
foreign-policy and security doctrines, the relations between Japan and EU have 
been built, and are today broadened, in pursuit of own economic goals and concrete 
activities.
Key words: Japan, EU, economics, diplomacy, security, ASEAN, FTA, regionalization.
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Сажетак: Нанотехнологија поседује огроман потенцијал да донесе добробит 
потрошачима хране и повећа њену безбедност. Тренутно су главни домени 
употребе коришћења нанотехнологије у индустрији хране и пића амбалажа и 
суплементи. Очекује се да ће се у ове две области употреба нанотехнологије 
не само повећати него ће и допринети повећању функционалности састојака, 
емулзија и сензора. Иако ће нанотехнолошки производи дизајнирани за 
исхрану вероватно бити класификовани као нови производи и захтеваће 
ригорозне анализе, постоји бојазан, поготово када је реч о материјалима који 
долазе у контакт са храном, да може доћи до ненамерног ослобађања и гутања 
наночестица чија токсичност није детерминисана. Оваква забринутост 
мора бити размотрена, зато што коначни успех нанотехнологије зависи од 
прихватања јавности. Један од начина у добијању поверења јавности лежи 
у стриктној регулативи нанотехнолошких производа која би осигурала 
безбедност и ефикасност нове технологије.
Кључне речи: нанотехнологија, храна, безбедност, регулатива

1. Увод

Нанотехнологија се простире и повезује многе научне дисциплине. 
Нанотехнологија обухвата достигнућа на пољу хемије, физике, медицине, 
електронике, материјала, сензорâ и намирница. Развој у области исхране 
и пића још је у раној фази. Тренутно је њен прогрес у извесној мери 
везан за друге области, као што је фармацеутска индустрија. Развој на 
пољу нанотехнологије усмерава се на начине на који наночестице могу 
бити додате у храну. Типови материјала који се производе могу бити 
једнодимензионални (веома фини горњи слој), дводимензионални 
(наножице и наноцеви) или тродимензионални (наночестице у облику 
веома финог праха). Нанотехнологија није нова област, јер хемичари већ 
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годинама синтетишу полимере у наноразмерама, а и ми смо свакодневно 
изложени утицају наночестица из моторâ са унутрашњим сагоревањем.

Нанотехнологија је дефинисана по скали – префикс „нано-“ озна-
чава једну милијарду метра (0,000000001) и, сходно томе, омогућава 
манипулацију супстанција на атомском нивоу (Drexler et al., 1993). 
Концептуално говорећи, нанотехнологија представља способност кон-
троле и коришћење атомâ и молекулâ у размери која се креће од 1 нм 
до 100 нм. Поређења ради, једна људска влас је широка око 80.000 нм, 
црвено крвно зрнце износи око 7.000 нм, а величина атома износи 
око 0,2 нм. Краљевско друштво и Краљевска академија инжењеринга 
Велике Британије (UK’s Royal Society and Royal Academy of Engineering –
RS/RAE) објавили су 2004. године важан извештај под насловом 
„Нанонаука и нанотехнологија: могућности и неизвесности“, у којем 
јасно дефинише разлику између нанонауке и нанотехнологије. По овом 
извештају нанонаука се бави изучавањем феноменâ и манипулације 
материјалâ на атомској, молекулској или макромолекулској равни, при 
чему се особине материјалâ значајно разликују од оних на већој размери, 
а нанотехнологија представља дизајн, карактеризацију, производњу и 
примену одговарајућих структура, система и уређаја, која се постиже 
контролисањем облика и величина на нанометарској скали. 

За нанонауку и нанотехнологију се сматра како поседују огроман 
потенцијал да донесу добробит потрошачима и поправе квалитет по-
стојећих индустријских производа. Развој нових достигнућа креће се од 
дијагнозе болести, козметике, еколошког оздрављења до ћелијског горива 
(Colvin, 2003). До данас је забележено око 800 производа који улазе у састав 
нанотехнологије и који се могу наћи на полицама супермаркета и апотека 
(Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2009). Комерцијално 
доступни нанопроизводи обухватају храну, пестициде, козметику, одећу 
отпорну на мрље, боје за аутомобиле, спортске производе и дигиталне 
камере. У супротности са овим једноставним нанопроизводима, будућа 
апликација нанотехнологије доноси значајне друштвене користи, укљу-
чујући медицинску дијагностику и здравствене третмане, ефективније 
енергетске изворе, као и брже, лакше и јевтиније материјале и електронске 
производе (Perkel, 2002; Roco, 2003; Royal Society and Royal Academy 
of Engineering 2004; Mehta, 2008). Бионанотехнологија подразумева 
додатну конвергенцију биологије и нанотехнологије, као и коришћење 
наноструктуралних материјала/биоматеријала и наноструктуралне елек- 
тронике да би се повећала функционалност нарочито медицинских 
направа, али и фармацеутике хибридних комбинација (направа и фарма-
цеутских комбинација) за дијагностику и терапију.

Друштва, нарочито она западне хемисфере, суочавају се са великим 
искушењима када је реч о здравственој нези и благостању њихових 
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становника. Болести које су у директној спрези са начином исхране, као што 
су дијабетес, висок притисак, коронарне болести и гојазност, могу довести 
до озбиљних здравствених проблема. Квалитет хране и њена безбедност 
постали су веома озбиљна тема. Захтеви за променом животног стила, као 
и одрживост производње и обраде хране, налажу непрекидну пажњу.

Бионанотехнологија може значајно учествовати у испуњењу ових 
изазова. То подразумева системе за детекцију са побољшаном сензи-
тивношћу и специфичношћу, којима се може обезбедити квалитет 
хране, као и постићи ефективније извесне фазе обраде. То такође отвара 
врата за могућности нових производа. Користећи постојеће знање 
у истраживањима у фармацеутици које се односи на контролисано 
усмеравање лекова, бионанотехнологија може бити дизајнирана да 
побољша коришћење достављених нутријената од стране конзумента. 
Контрола наноструктура може да подстакне и прилагођавање текстуре 
производа хране за потребе групе потрошача. Развој нанотехнологије ће 
засигурно имати велики значај за паковање прехрамбених производа. 
Иако ће коришћење бионанотехнологије бити доступно тек у догледно 
време, заједнички напор академске заједнице, истраживачких инсти-
туција, као и индустрије, неопходан је да би се ови материјали развили у 
економски исплатив концепт.

Од свог оснивања 2001. године америчка Национална нанотехнолошка 
иницијатива (National Nanotechnology Initiative) достигла је 1,5 милијарди 
долара савезних инвестиција у истраживања на пољу нанотехнологије. 
Највећи део ових истраживања односи се на поље здравствене заштите, 
електронике, аеронаутике и енергије. Фирма „Lux Research“ сматра да 
ће до 2015. године 2,6 билиона америчких долара произведених добара 
несумњиво обухватити нанотехнологију, а то би износило 15 процената 
укупне глобалне производње (Lux, 2006). Када је посреди прехрамбена 
индустрија, консултантска фирма „Helmut Kaiser Consultancy“ 2004. го- 
дине у свом извештају „Нанохрана“ процењује да се тржиште хране 
повећало са 2,6 милијарди долара у 2003. години на 5,3 милијарди у 2005. 
Очекује се њен даљи раст до 20,4 милијарди долара до 2015. године. Овај 
податак говори да се прогрес у индустрији хране и пића развија веома 
брзо и да компаније које не желе да буду губитници морају остати у овој 
динамичној средини. Иако нанотехнологија има могућност да побољша 
живот, неопходно је нагласити и њене ризике, те инвестирати више 
финансијских средстава да би се боље разумело како да се контролишу и 
спрече могуће нежељене последице нанотехнологије за здравље, животну 
средину, као и безбедност и здравље на раду (Димитријевић, 2009, 2009а).

Овај рад се у свом почетном делу бави улогом нанохране и амбалаже 
или материјала који долазе у контакт са храном, од којих су неки 
већ комерцијално доступни. Потом следи увид о улози сензорâ и 
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дијагностике која обухвата поузданост квалитета и нутрициони профил, 
као и о процесима иновације и наноинжењеринга састојака хране. 
Сходно лимитираном знању о могућим ризицима за здравље и животну 
средину, рад ће у свом завршном делу бити обележен дискусијом о неким 
безбедносним аспектима улоге нанотехнологије, перспективи и односу 
потрошачâ према улози нанотехнологије и генетски модификованих 
организама, као и регулативе нанотехнологије у прехрамбеној инду-
стрији. Неки од концепата који су изложени у овом раду имају веома 
широку примену, док се други више своде на идеје које захтевају 
фундаментално истраживање у будућности. Они више служе да би 
се дао увид о разноликостима идеја о употреби бионанотехнологија у 
индустрији хране.

2. Нанохрана

Комерцијално доступна храна и суплементи који садрже наночестице 
постају доступни широм света. Најбрже се развијају суплементи 
хране (Chen et al. 2006). Пример природних производа које садрже 
наночестице чине протеини и млеко. Млеко садржи протеин казеин, који 
је присутан у опсегу наноскале, а месо је састављено од протеина коју 
су мањи од 100 нм. База података комерцијално доступних производа 
може бити пронађена на интернет-страници „Пројекта о надолазећим 
нанотехнологијама“ (Тhe Project on Emerging Nano-technologies – 
PEN). Уље за кување и чоколадни шејк неки су од производа који се могу 
пронаћи на листи ПЕН-а. Дијетални чоколадни шејк садржи наночестице 
начињене од силицијум-диоксида, које су обложене честицама од какаа 
да би се постигао кремасти укус са смањеним садржајем масти. Употреба 
нанотехнологија у стандардним састојцима, као што су со, биополимери 
и масти у производњи хране са побољшаним својствима, обично не 
представља опасност, пошто се сматра да ће се у телу разложити на 
нормалан начин. Пример неорганских наночестица сачињених од сребра, 
титанијума или силицијум-диоксида захтева опрез, јер се сматра да се 
неће разложити током метаболичких процеса у телу, пошто се обично 
не уносе путем хране. Сходно томе, та чињеница доводи до питања да 
ли коришћење наночестица од силицијум-диоксида у горепоменутом 
дијететском чоколадном шејку треба да буде регулисано.

Наночестице се могу користити као носачи, односно, витамини и 
други нутријенти могу бити инкапсулирани у храну или пиће и на тај 
начин се преносе из дигестивног система у крвоток. Нанотехнологија 
се може користити у развоју производа који имају снижен ниво масти, 
шећера или соли. Пример је развој храна са ниским садржајем масти, која 
има укус као и производ са већим садржајем масти. Производња мајонеза 
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у технолошком процесу када се нанокапљице воде уводе у липидну фазу, 
који се потом уводе у водену континуирану фазу, стварајући емулзију 
типа вода/уље/вода, могу створити мајонез са ниским садржајем масти 
а веома добрим укусом. Следећи пример је дизајнирање хране са 
ниским садржајем соли, пошто се садашње уношење соли у организам 
сматра високим и опасним по здравље. Скорашње студије су показале 
да је величина честица соли од велике важности и да мање честице 
имају већи интензитет укуса него стандардна величина соли, што 
може водити стварању здравијег производа (Groves and Titoria, 2009).
Опште је прихваћено мишљење у научним круговима да састојци хране, 
када се смање на величину испод 100 нм, имају различите особине од 
већих форми, што може довести до велике користи и за произвођаче 
хране и за конзументе. Поред тога, постоји могућност да се неки адитиви 
одстране из хране. Још један пример је уље каноле, које се користи као 
носач витамина, фитохемикалија и минерала, а нови варијетети уља од 
каноле садрже материјале који блокирају улазак холестерола у крвоток 
(the Canola Active Oil, произвођача „Shemen Industries“). Постоји и велики 
број суплементала који садрже наносребро и нанозлато. Наночестице 
каротеноида дисперговане у води и потом додате у воће побољшавају 
његову биодоступност. Истраживања се воде и на развоју нанокапсула 
које ће се ослобађати када наносензори региструју недостатак витамина 
у организму. На тај начин би у телу постојала складишта витамина која 
би се ослобађала када постоји повећана потреба за њима.

3. Амбалажа 

Паковање прехрамбених производа игра круцијалну улогу у одржа-
вању квалитета током дужег временског периода. Паковање је важно 
и са становишта одрживости и добробити конзумента. Такође, многи 
проблеми настају услед уништавања хране у Европи. Постоји процена да 
се око једне трећине неискоришћених прехрамбених производа одлаже 
као отпад. Тај проблем може бити превазиђен уколико се побољша 
паковање прехрамбених производа.

Нанотехнологија се већ комерцијално користи за производњу анти-
микробијских материјала који долазе у контакт са храном, као што су 
амбалажа или заштитни слој фрижидера, контејнера за храну и површина 
за сечење. Истраживања која су у току усмерена су на „паметне“ површи- 
не, које могу, на пример, детектовати бактеријску контаминацију и ре-
аговати у отклањању инфекције. Иако ови материјали садрже наночестице, 
ипак се сматрају безбеднима под претпоставком да њихово коришћење 
не води ослобађању наночестица и њиховом потенцијалном гутању. 
Ипак, постоји бојазан да њихово дуготрајно коришћење може довести до 
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отпуштања у животну средину. Наносребро поседује антимикробијско 
својство и користи се за облагање унутрашње површине фрижидера и 
машина за прање судова (и веша), материјалâ за паковање и пластичних 
контејнера. 

Инкорпорирање наночестица у материјале који долазе у контакт 
са храном може се користити као нови вид материјала за паковање и 
контејнере. Наночестице пигмената као што је титанијум-диоксид постају 
транспарентне, али задржавају своје УВ апсорпционе карактеристике 
(Morris, 2007, p. 3). То може да се употреби за пластичне контејнере, 
филмове, транспарентне материјале за завијање када је неопходно 
избећи апсорпцију УВ радијације. Други пример је коришћење наноглине 
или наночестица од силицијум-диоксида, које, када се инкорпорирају 
у пластичне боце, могу да блокирају пролазак кисеоника и спрече 
дестабилизацију пића. Сходно томе, повећава се рок употребе. 

Поред нових материјала који могу побољшати механичка својства 
амбалаже, нанотехнологија може суделовати и у функционалности амба-
лаже. На пример, у случају паковања пива у полиетиленске терафталтне 
боце (ПЕТ) повећава се рок употребе. Уколико је потребно, боце пива могу 
бити употпуњене такозваним „скупљачима“, који могу да „улове“ неке 
молекуле пре него што дођу до самог производа и на тај начин му умање 
пожељна својства. Молекули скупљачи такође могу хватати молекуле 
одговорне за мирис, који се природно емитују и нису резултат смањења 
квалитета хране. На тај начин конзументи не би идентификовали такав 
производ као искварен. 

Антимикробијска нанозаштита или антимикробијске наночестице 
уграђене у сâм матрикс амбалаже могу продужити рок употребе 
производа. Постоји могућност да у будућности сензори буду саставни 
део амбалаже као и могућност радио-фреквентне идентификације (radio 
frequency identification – RFID), која би омогућила слање сигнала уколико 
постоје проблеми са складиштењем који могу да доведу до снижења 
квалитета хране. РФИД инкорпориран у производ, сходно томе, може 
да практично елиминише време које је неопходно да се редовно прати 
стање прехрамбених производа у складиштима.

4. Будућност нанотехнологије у прехрамбеној индустрији

4.1. Сензори, дијагностика и поузданост квалитета

Мерење специфичних параметара у комплексним процесима веза-
ним за храну суштински су да би се контролисали ти процеси, као и 
побољшање и одржавање квалитета производа. Нанотехнологија омо- 
гућава концепт који поспешује развој сензорних метода на моле-
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куларном нивоу. Производња хране постаје обимнија, комплекснија и 
интернационалнија. Да би се одржавали висок ниво квалитета хране и 
њена безбедност у Европској унији, неопходна је поузданост квалитета 
током целог ланца. Предуслов за праћење квалитета производа у ланцу 
чини доступност јевтиног, брзог и лаког инструментаријума који може 
одредити параметре што су у корелацији са квалитетом, безбедношћу 
или специфичним особинама производа.

Значајан параметар у овом контексту представљају микробиолошка 
активност и концентрација извесних метаболичких производа. На при-
мер, антиоксидант витамин Ц, који је присутан у свежим производима, 
може значајно варирати и бити промењен као последица условâ после 
жетве. Да би се одредили ти параметри са високим степеном поузданости и 
специфичности, неопходни су молекуларни методи. Принципи који могу 
бити коришћени подразумевају, на пример, детекцију карактеристичних 
појаса ДНК или РНК, детекцију специфичних угљенохидратних фра-
гмената и везивање лиганада за рецепторе. Важно је споменути да ве-
ћина ових метода подразумева одличне лабораторијске услове – они 
временски дуго трају или подразумевају обучени персонал. Примена 
нанотехнологије у комбинацији са микротехнологијом омогућила би 
развој инструмената који задовољавају потребе индустрије. Постоје две 
различите примене нанотехнологије у поузданости квалитета: сензори 
за праћење процеса производње или присуства нежељених производа 
(остатака, алергена итд.) и дијагностику одређивања микробиолошке 
активности (Kampers, 2009).

Биосензори су направе које користе или имитирају веома осетљиве и 
селективне принципе детекције присутне у природи да би се омогућило 
мерење количине специфичних супстанција у њиховој близини. 
Предност се даје сензорима који су засновани на принципу транзистора 
са теренским деловањем (field effect transistor – fET), јер они не захтевају 
конверзију из једне физичке особине у електрични сигнал. Хемијске 
промене на улазу електроде директно доводе до промена у електричној 
струји у направи (Bergveld, 2003). У случају биосензорâ принцип fET-а се 
користи у комбинацији са биолошким рецептором. Функционализација 
површине fET-направе са рецептором молекула, тј. везивање рецептора 
са лигандом, довешће до промене у дистрибуцији наелектрисања на 
рецептору молекула (Smet et al., 2003). Крајни циљ је стварање направе 
која користи много различитих рецептора и која мери релативну 
снагу сигнала ових рецептора. Људски нос садржи око 300 различитих 
рецептора и наш мозак може да препозна специфичне мирисе. Направа 
би садржала исте рецепторе који могу имитирати људски нос. Мириси 
садрже бројне информације о квалитету хране. Сходно томе, електрон-
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ски нос се може користити да прати квалитет прехрамбених производа 
или у обради хране.

Постоји велика потреба за свежим прехрамбеним производима. 
Микробиолошка активност је важан узрок кварења ових производа. 
После бербе се одбрамбени механизми производа разлажу и микро-
организми могу напасти ткива која доводе до тога да се квалитет 
производа нарушава. Неки од ових микроорганизама патогени су по 
својој природи и угрожавају безбедност хране. Други могу довести до 
органолептичког оштећења. Када је реч о безбедности хране, нови развој 
у технологији сензора омогућио би напредак у анализи бактерија, вируса 
итд. у храни. Логистика развоја наносензора је детекција бактерија и 
других загађивача, као што је, на пример, салмонела на месту паковања 
хране. Ово би омогућило често тестирање и смањење трошкова без слања 
узорака на лабораторијску анализу, али и драстично смањење доласка 
контаминиране хране на полице супермаркета.

дијагностичке методе могу да установе микробиолошку активност 
у прехрамбеним производима и, сходно томе, нашироко се користе у 
процени квалитета. На жалост, не постоји брз и лак метод детекције. 
У садашње време су и даље неопходни добро обучено особље и добро 
опремљена лабораторија, које подразумева узимање узорка и инкубацију 
у петри-шољи, што може, у зависности од типа организма, да траје од 
24 часа до неколико дана. Наравно, ово је велики проблем када је реч о 
ланцу свеже хране. Комбинујући микротехнологију са нанотехнологијом, 
већ се развијају нове методе детекције патогена и одређивање количине 
организама који доводе до уништавања хране. 

4.2. Нутрициони профил
Наше знање о нутритивним процесима брзо се умножава (Müller, 
2003). Један од резултата је одређивање нутритивне потребе извесне 
индивидуе у одређено време. То подразумева експресију генâ, мета- 
болизам нутријената и одстрањивање извесних хемика ли ја. Конвер-
генција нанотехнологије, биотехнологије, информационих и когнитив-
них наука може довести до система који су неопходни за овакву употребу. 
Концепт се базира на два дела: одређивање генетског и нутритивног 
профила појединца и мерење нутритивног садр жа ја хране. Ова идеја се 
најбоље може објаснити на примеру алергија. Познато је које суп стан ције 
могу довести до алергијске реакције, па их је, сходно томе, неопходно 
избегавати. Наравно, оне могу да потичу од састојака производа хране, 
али су алер ге ни веома често присутни у природним производима чији 
тачан састав није познат. Процесирање може смањити алергенско дејство 
супстанција. Свежа јабука може довести до алергијске реакције, док 
скувана јабука то не може. Неопходно је тестирати храну пре употребе. 
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Ово под разумева направу која је лака и брза за коришћење, као и такву 
што поседује сензитивност и специфичност одређивања супстанција 
које треба избегавати. Нанотехнологија може да обезбеди ове потребе. 
Важно је споменути да је употреба нанотехнологија на овом пољу 
далеко од примене. Да би се овај концепт усталио, неопходно је много 
фундаменталног истраживања.

4.3. Процеси иновације
Прехрамбена индустрија је у сталној потрази да побољша извесне процесе 
или да развије процесе који омогућавају специфичне предности. То се 
нарочито односи на процесе одвајања, фракционисања и емулзификације.

4.3.1. Одвајање и фракционисање

Као резултат процесâ у прехрамбеној индустрији постоје супстанције 
које треба да буду уклоњене. Пример је процес превирања у преради 
пива. Производ понекад садржи микроорганизме који су непожељни. 
Пример тога су бактерије у млеку. Индустрија хране има различите 
начине да раздвоји жељене од нежељених супстанција. У случају микро-
ога низама често се ослања на третмане који користе топлоту за убијање 
организама. У случају пива оно се филтрира. Микросита су производ 
микротехнологије (Слика 1). Фотолито графска метода користи мембране 
са врло малим, али екстремно погодно дефинисаним отво рима које се 
користе у процесима сепарације (Rijn, 2004). Овакви процеси имају 
карак теристику и побољшања одрживости услед смањеног притиска 
који се користи или третмана који користи топлоту и који се на овакав 
начин избегава. Ипак је најважнија чињеница да, услед умерених услова 
током процеса, изворни производ задржава свој квалитет.

Слика 1. Мембране микросита начињена електронском микроскопијом  

са величином пора од 0,1 μм до 100 μм (Aquamarin microsieve)
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Храна је обично комплексна мешавина компоненти са веома 
различитим особинама. Екстракција различитих фракција од основних 
супстанција омогућава веома важним компонентама да се користе 
у различите намене. Фракционисање је комплекснији процес него 
процес одвајања, зато што се не може заснивати само на величини. 
Срећом, микротех нологија може да обезбеди комплексне облике 
пора у микроситима. Са нанотехнологијом се површина сита може 
модификовати да би се побољшао процес фракционисања. 

4.3.2. емулзификација

Емулзије су веома важне у индустрији хране. Многи производи су засно-
вани на емулзија или су у облику њих (Kumar, 1999). Нано-технологија, а 
у већој мери и микротехнологија, могу се користити у смислу побољшања 
процеса емулзификације. 

Произвођење емулзија (на пример, сосеви, кремови, јогурт, путер, 
маргарин) подразумева стварање капљица уља или масти у течној сре-
дини. То представља систем уља у води, а молекули у међуфази одређу-
ју стабилност емулзије. Извор нестабилности у већини прехрамбених 
производа представља присуство мешавине протеинâ и других малих 
молекула, као што су сурфактанти у међуфази.

У процесу званом унакрсно протицање мембранска емулзификација 
мембрана, слична оној коришћеној у микроситима (Слика 1), одваја 
једну фазу (на пример, воду) од друге фазе (рецимо, уљане) (Abrahamse, 
2002). Уље се гура кроз поре мембране у водену фазу која протиче 
кроз мембрану. Током овог процеса у води се формирају веома добро 
дефинисане капљице уља. Услед исте величине пора, уљане капљице 
су униформисане величине и током овог процеса у води се формира 
монодисперзно уље – емулзија. Монодисперзна емулзија је стабилнија 
од полидисперзне, услед чињенице да је полидисперзна емулзија 
термодинамички повољна за мале честице, али оне коагулишу ствара-
јући крупније форме. Са монодисперзним емулзијама овај ефект изостаје, 
што те емулзије чини стабилнијима. 

Када је реч о суплементима хране, коришћење честица нановеличине 
повећава ефикасност извесних нутријената. Препарати су, уопште 
узев, припремљени користећи технологију прављења емулзија или 
технологијом инкапсулације у мицеле. На пример, антиинфламаторна 
својства куркумина појачавају се уколико је величина капљица емулзије 
смањена испод 100 нм (Wang et al., 2008).
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4.4. Наноинжењеринг хране и инкапсулација нутријената

Нутритивне и чулне особине обично се појављују на молекулском 
и супрамолекулском нивоу. Извесне компоненте хране делују на 
молекулском нивоу на специфичне рецепторе у телу конзумента и 
изазивају одговор. Ово изазива чулна искуства, али може довести и до 
биохемијских процеса који су неопходни за здравље и добробит поје-
динца. Ове интеракције су директно повезане са структурама компоне-
ната у храни у комбинацији са рецепторима. Са одговарајућим знањем 
ових процеса и могућношћу коју нуди нанотехнологија на молекулском 
и супрамолекулском нивоу може бити створена нова функционалност 
компонената хране. На тај начин могу бити превазиђени проблеми са 
здрављем који су директној вези са исхраном и могу отворити пут ка 
новим чулним искуствима.

Нанокапсуле могу бити дизајниране да садрже инкапсулиране 
појачиваче укуса и боје, који су инертни док их гладни конзумент не 
активира. Ово је само један од примера на који начин наноинжењеринг 
може да се користи и биће интересантно видети може ли овакав трик да 
успешно ради у пракси.

Велики број нутријената има изузетно пожељан утицај на здравље 
људи, али је њихово искоришћење у телу ограничено. То се најчешће 
односи на чињеницу да такви нутријенти имају лош укус, па се не уносе у 
количинама које би биле довољне. Такође, услед њихове нестабилности, 
често долази до разлагања у дигестивном тракту, приликом кувања или 
неког другог облика обраде. У многим случајевима овакве супстанције 
имају проблем да, због неких својих особина (као што су хидрофилност 
и величина), прођу кроз биолошку мембрану. Услед тога оне нису у 
могућности да испоље своје дејство на правоме месту у организму. 
Нанотехнологија (као и микротехнологија) може да служи као моле-
кулски носач оваквих супстанција, који служи да би се супстанција 
фактички отпремила на жељено место у организму. Овај феномен је 
већ дужи низ година предмет темељитих истраживања у фармацеутској 
индустрији, која разне медицинске супстанције што испољавају не-
стабилност или немогућност проласка кроз дигестивни тракт или 
мождану баријеру пакују у форме које отклањају овај недостатак. Када 
је реч о индустрији хране, да би се ова концепција усвојила, неопходно 
је радити на истраживањима која узимају у разматрање специфичности 
прехрамбене индустрије.

Поље које се најбрже развија јесу додаци храни, као и носачи нано-
величине да би се побољшале апсорпција и биодоступност додатих 
састојака, као што су витамини, нутријенти, минерали, фитохемикалије. 
Материјали могу бити инкорпорирани у чврсту храну, могу бити у форми 
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течности у пићима или чак се могу нанети спрејом на површину слузо-
коже. Важно је одговорити на питање да ли се носачи и инкапсулирани 
производи нормално апсорбују, варе и метаболизују, и да ли апсорпција и 
метаболизам остају исти и за наноформе материјала. Циљ инкапсулације 
би био пре да оптимизује него да само повећа биодоступност. Минерали 
се, са друге стране, нормално излучују и поставља се ново питање да ли би 
њихова енкапсулација повећала биоакумулацију и смањила излучивање.

Одређени нутријенти показују већу ефективност када су усмерени 
на специфичну локацију у телу или када су доступни у периодима у ко-
јима организам има повећану потребу за њима. Нанотехнологија може 
омогућити и дизајнирати, као и у фармацеутској индустрији, системе за 
контролисано ослобађање нутријената. Окидач оваквих процеса често је 
спољашњег карактера. То могу бити температура, УВ или магнетско поље. 
Такође, окидач може постојати у организму и то подразумева концентрацију 
супстанција, присуство одређених молекула, промену pH вредности итд.

Током процеса кувања и процесирања код великог броја нутријента 
често се мирисна својства кваре услед њиховог испарљивог карактера. 
Процес инкапсулације нутријената у наночестице омогућава да се оваква 
својства сачувају (Слика 2). Важно је нагласити да садржај честица 
мора бити ослобођен у специфичном моменту током конзумације, а то 
представља велики изазов за нанотехнолошка испитивања.

Слика 2. Скенинг електронска микроскопија флуоресцентних наночестица од 
силицијум-диоксида (Furukawa Electric, Japan, “QUARTZ DOT TM”)

Природна тенденција биополимера у храни који се самоудружују мо- 
же се користити за фабриковање горњих слојева и баријера са контро-
лисаним особинама (Morris, 2007). Постоје разне стратегије везане 
за дизајнирање наноструктуралних носача. Самоконструисање или 
удруживање познати су феномени у биолошкој средини. Најпознатији 
пример су био-лошке мембране које су производ самоудруживања 
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фосфолипидних молекула у двослојну структуру. Фосфолипиди имају 
хидрофилну главу и два хидрофобна репа. Репови се удружују у покушају 
да избегну водену средину. С друге стране, хидрофилне главе протежу 
се у водену средину, сходно хемијском принципу да се сродно раствара 
у сродноме. Резултат оваквог удруживања је двослојна мембрана 
хидрофобних репова у унутрашњости и хидрофилних глава које су 
окренуте ка спољашњости. Фосфолипиди могу формирати сфере под 
називом везикуле, са воденим делом који је одвојен спољашње водене 
средине (Слика 3). Унутрашњи водени део везикуле, сходно томе, може 
инкапсулирати супстанције које имају водена својства.

Слика 3. (А) мицела пречника 5 нм; (Б) везикула пречника од 20 до 1.000 нм

Мицеле су, за разлику од везикула, једнослојне структуре са хидро-
филним делом који је у могућности да енкапсулира липидне супстанције 
у својој унутрашњости. Предност мицела и везикула односи се на 
чињеницу да су то системи који се налазе у природи, односно који садрже 
безопасне и добро познате фосфолипидне молекуле.

4.4.1. Модификација текстуре

Поред укуса и мириса, структура хране је важан фактор, који цени 
сваки конзумент (Wil kinson, 2000). Било би веома интересантно моди-
фиковати структуру прехрамбених про извода да би се задовољиле по-
требе циљних група становништва. Многе замене, на пример, производи 
од меса, имају ману, јер не подсећају конзументе на праву структуру меса.

Храна је комплексна мешавина компонената, тако да модификација 
структуре захтева способност и знање да се промени структура на нано- 
и микро нивоу. Поред тога, захтева се познавање интеракције самих 
компоненти у производу. 

Сматра се да нанотехнологија може успешно допринети моди-
фикацији текстуре комплексних прехрамбених производа. Сама нано-
структура извесних производа хране као што су влакна доприноси 
препознатљивости текстуре. Степен унакрсног повезивања влакана у 
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млечним производима одређује чврстоћу производа. Истраживачка 
група са универзитета Вангенинген (Wangeningen University) из Хо-
ландије начинила је гел састављен од мреже полимера у води. Чврстоћа 
гела је одређена количином влакана и степеном унакрсног везивања. 
Модификовањем текстуре овог типа хране или пак смањење агента за 
гелирање захтева контролу наноструктура влакана.

5. Дискусија

Наравно, само неки концепти презентовани у раду доступни су и у 
пракси. За научнике који се баве нанотехнологијом дефинисање ризика 
versus добробити генерално значи одмеравање ризика и добробити 
наночестица, наноцеви и осталих структура и поређење са материјалима 
који се тренутно користе. Веома је важно реално сагледати све аспекте 
које може да донесе нанотехнологија – а нарочито, поред несумњивих, 
може се рећи, револуционарних предности – њен потенцијално штетан 
утицај на здравље и животну средину (Димитријевић, 2009а). У том 
погледу, неопходно је и значајно укључивање јавности у све аспекте 
истраживања и развоја нанотехнологија, као и увођење регулативе на 
овом пољу, где, на жалост, још не постоји консензус широм планете, што 
се најчешће објашњава разликом у регулативи између земаља Европске 
уније и Сједињених Америчких Држава.

5.1. Безбедносни аспекти нанотехнологије 

Многи научници постављају оправдана питања у вези са произ-
водњом наноматеријала и њиховим ефектом на потрошаче, радну снагу 
и истраживаче. Истраживања показују да се особине произведених 
наночестица разликују знатно више него њихове веће форме. То се 
објашњава тиме да, услед веће површине по јединици масе, наночестице 
имају већу способност да прођу природну баријеру ткива и ћелија тако да 
произвођачи морају узети у обзир разлике у токсичности између већих 
и наночестица. Многи научници сматрају да сви потенцијални утицаји 
произлазе од добијених наночестица или наноцеви које су пре слободне 
него фиксиране за сâм материјал или у њему (RS/RAE, 2004). Добро је 
познат податак да честице мање од 100 нм могу ући у ћелију, оне које су 
мање од 40 нм продиру у ћелијско једро и, на крају, честице мање од 35 нм 
могу проћи кроз мождану баријеру. 

Постоје многе недоумице да ли јединствене особине произведених 
наночестица представљају ризик за здравље и животну средину. Нај-
уобичајенији начин изложености честица које настају у ваздуху јесте 
инхалација. Такозване „инциденталне“ честице (често оснажене као 
ултрафине честице), које се налазе у диму приликом заваривања, кувања 
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или у издувним гасовима, несумњиво су више проучаване него када је 
реч о произведеним наноматеријалима, тако да се углавном ослањамо 
на аналогију са резултатима студија изложености нанополутантима 
урбаног ваздуха. Експерименталне студије су показале да су ултрафине 
честице токсичније него иста маса већих честица сличне хемијске грађе 
(Barlow et al., 2005). Друге карактеристике честица такође могу да утичу 
на токсичност, растворљивост и површинску хемију (Duffin et al., 2002; 
Oberdöster et al., 2005; Donaldson et al., 2006). 

Студија изведена 2001. године на плућима мишева закључује да 
„уколико наночестице дођу до плућа, постају много токсичније од чађи и 
могу бити токсичније него кварц, који се сматра озбиљним здравственим 
хазардом у хроничној инхалационој изложености“ (Lam et al. 2004, p. 133). 
Неки материјали, као што су чађ (који се користи као пигмент у мастилу за 
штампање, тонеру за фотокопирање, пластици, папиру, батеријама) или 
титанијум-диоксид (који налази примену у заштитним кремама против 
сунца, козметици, пигментима, тонерима итд), тренутно се индустријски 
производе. Међутим, ови материјали, за које се пре сматрало да нису 
штетни у њиховој крупнијој форми, могу да буду токсични у њиховој 
наноформи. Наночестице титанијум-диоксида, на пример, користе се 
као апсорбери и рефлектори ултраљубичастог зрачења. Титанијум-
диоксид је фотоактиван и може да произведе слободне радикале за које 
се поуздано зна да могу нанети штету ДНК (RS/RAE, 2004). 

Студија о бољим и новим формулацијама разношења лекова истра-
живана на Фармацеутском факултету Лондонског универзитета 2001. 
године указала је да неке наночестице могу продрети у лимфне судове 
цревâ (Hussain et al., 2001). Токсиколошке студије фулерена (fullerenes) 
на мозгу једне врсте гргеча указују на оксидационо оштећење мозга 
(Oberdörster, 2004; Colin, 2003). Такође, с обзиром на чињеницу да имуни 
систем функционише кроз наномеђућелијску комуникацију, произведене 
наночестице могу угрозити ове процесе са штетним резултатима (Lynch 
et al., 2006). Постоји бојазан да ДНК може исто бити пријемчива на 
модификације изазване наночестицама (Zhao et al., 2005). Gutierrez-
-Castillo и остали научници показали су 2006. године да урбане честице 
присутне у ваздуху могу апсорбовати хемикалије на својој површини и 
нанесу штету ДНК. Ови примери показују безбројне могуће интеракције 
између наночестица и штетних хемикалија које могу довести до 
јединственог излагања и ризика по здравље (Balbus et al., 2007). Многи 
научници сматрају да сви потенцијални утицаји произлазе од добијених 
наночестица или наноцеви које су пре слободне него фиксиране за сâм 
материјал или у њему (RS/RAE, 2004).
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Што се тиче животне средине, што се више развијају производи са 
нанометријалом, изражен је и њихов већи утицај на животну средину. 
Бела књига америчке Агенције за заштиту животне средине (the U.S. 
Environmental Protection Agency – EPA), објављена 2007. године, указује 
на могућу судбину наноматеријалâ у ваздуху, води и земљишту: 1) кроз 
биодеградацију, биодоступност и биоакумулацију наноматеријала; 
2) кроз потенцијалну трансформацију наноматеријалâ у токсичније 
метаболите; и 3) могућу интеракцију наноматеријала и других еколошких 
контаминаната (стр. 33). 

Потенцијално испуштање наноматерија у животну средину обухвата 
директно и/или индиректно испуштање са места производње и обраде 
наноматеријала, хемијских и фармацеутских производних процеса, 
хемијских активности чишћења, укључујући процесе оздрављења 
контаминираних места, као и коришћења и одлагања потрошачких 
производа који садрже наноматеријале (NIOSH, 2007). Организми који 
живе у земљишту или води могу да преузму произведене наноматеријале 
који се одметну у природну животну средину и те наночестице могу, у 
зависности од своје површинске активности, ометати њихове виталне 
функције кроз инхибицију фагоцитозе макрофагâ (RS/RAE, 2004). 
Организми могу прогутати наноматеријале који се налазе у водном 
систему или на вегетацији. Једном када су прогутани или пак удахнути, 
наноматеријали се могу наћи у ланцу исхране која може довести до 
биоакумулације и, сходно томе, до њиховог налажења у организмима 
виших у ланцу.

Биоакумулација може да зависи од површинске активности нано-
честица. Сматра се да у ближој будућности постоји највећа могућност 
концентрисане изложености животне средине услед примене нано-
честица које би се користиле у сврху оздрављења земљишта и воде. 
Почетне студије о њиховој могућој примени у оздрављењу указују да 
наночестице гвожђа могу путовати и до 20 метара и остати реактивне од 
4 до 8 недеља (Zhang, 2003). Друге студије указују да сребро, које се сматра 
нетоксичним металом и које се користи у медицини и домаћинствима, 
због тога што може да се користи као стерилизујући агенс, када се нађе у 
нанооблику, може да убије штетне бактерије у машинама за прање веша. 
Ипак, постоји бојазан да јони сребра, једном када се нађу у системима за 
прераду отпадних вода, могу убити и добре бактерије, које се користе у 
биолошком третману отпадних вода.

У свим случајевима у којима је пун опсег ризика непознат, али 
забринутост врло велика, захтева се примена спровођења мера менаџ-
мента ризика као што је случај са наноматеријалима. Те мере су углавном 
базиране на мерама предострожности. Потпуна процена утицаја нано- 
материјала на људско здравље, на друге врсте, као и понашања нано-
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материјала у води, земљишту, ваздуху или њиховој способности да се 
акумулирају у ланцу исхране, захтева развој одговарајућих техника. 
Те технике су неопходне у процени излагања наноматеријалима, уз 
испитивање токсичности. У садашње време Европска комисија нема 
доказе да ови хазарди постоје изван радног места или лабораторија.

Иако ће нанотехнолошки производи дизајнирани за исхрану вероватно 
бити класификовани као нови производи и захтеваће ригорозне анализе, 
постоји бојазан – поготово када је реч о материјалима који долазе у 
контакт са храном – да може доћи до ненамерног ослобађања и гутања 
наночестица чија токсичност није детерминисана. Оваква забринутост 
мора бити размотрена, зато што коначни успех нанотехнологије зависи 
од прихватања јавности. 

Посебна пажња мора бити усмерена на употребу наночестица као 
антимикробијских агенаса за површине као што су даске за сечење хлеба, 
фрижидери или прибор. Кључно питање је да ли се овакви материјали 
ослобађају у контакту са храном, да ли се могу прогутати и уколико до 
тога долази, какав је њихов утицај по људско здравље и колики је ниво 
прихватљивости узимања оваквих материјала на дневној основи. Нови 
производи који имају антимикробијске агенсе у филмовима који се једу 
или користе за облагање такође ће у будућности довести до отварања 
питања акумулације, безбедности и шта се дешава са наночестицама 
једном када се прогутају. Истраживања на овом пољу морају бити 
усмерена на објашњење ефекта величине наночестица на акумулацију 
и њихову токсичност, као и на ризик и добробит антимикробијских 
агенаса на бактеријску флору уста дигестивног тракта.

Пажња мора бити усмерена и на разматрање последица коришћења 
нанотехнологије у побољшању биолошке доступности нутријената.  
То подразумева разматрање безбедности производâ, последица побољ-
шаног или промењеног метаболизма, потребу за јасним обележавањем 
оваквих производа, регулативом и тестирањем суплемената хране.

У фебруару 2009. године Европски ауторитет за безбедност хране 
(European Food Safety Authority) објавио је свој став потенцијалних 
ризика нанонауке и нанотехнологије у исхрани и храни. Главни закључци 
су да: 1) модел процене садашњег ризика јесте прикладан; 2) постоје 
ограничени подаци у вези с оралним излагањем наноматеријалима и 
консеквентном токсичношћу; 3) постоје ограничене методе за карак-
теризацију, детекцију и мерење наноматеријала у храни/исхрани; 4) 
токсиколошки и токсикокинетички профили наноматеријала не могу 
бити одређени екстраполацијом података њихових еквивалентних не-
наноформи; и 5) прикладни подаци процене ризика наноматеријала могу 
укључити опсежну идентификацију и карактеризацију наноматеријала, 
информације о томе да ли или не материјал који ће бити унет у уста у 
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наноформи остаје у наноформи током апсорпције. Уколико је одговор 
потврдан, морају бити поновљени in vitro тестови студија токсичности 
доза. Нанотехнологија која се користи за развој нове хране у прехрамбеној 
индустрији захтева одобрење који се захтева под „Регулацијом нове 
хране“ („Novel Foods Regulation“ – Regulation (EC) No 258/97) да би се 
осигурала безбедност производа.

5.2. Понашање потрошача према улози нанотехнологије

Приступ нанотехнологији је веома интересантан експеримент, зато 
што ће на известан начин тестирати колико је јавно мњење једне нације 
на најбољи начин стимулисано да подржи основна истраживања. 
Истраживања на пољу биотехнологије и генетски модификоване хране 
представља одређени губитак „невиности“ када је реч о научним истра- 
живањима. Нанотехнологија засигурно представља једну од првих 
научних области где научници не управљају аутономно научним 
истраживањима, услед растућег притиска не само комерцијалног сектора 
већ и јавности и државних чинилаца. Однос потрошачâ засигурно ће 
бити одлучујући у употреби нанотехнологије у индустрији хране.

Јавно мњење веома добро памти здравствене проблеме узроковане 
азбестом или експлозијом нуклеарног реактора у Чернобиљу. Америчка 
Агенција за заштиту животне средине (Environmental Protection Agency 
– EPA) увела је 1995. године први кукуруз генетски модификован Bacillus 
thuringiensis-ом. Четири године касније у престижном часопису Природа 
(Nature) изашао је чланак са провокативним насловом у којем се наводи 
да трансгенетски полен може нанети штету ларвама једне већ угрожене и 
прелепе врсте лептира (Losey et al., 1999). Дан после објављивања чланка 
водећи амерички и британски часописи преносе сензационалистичке 
наслове поводом овог научног открића. Откриће је представљало почетак 
разарајућих последица за ГМ индустрију. „Монсато“, водећа компанија 
у продукцији Bt-кукуруза, бележи пад од 10% вредности акција, док 
„Gerber Products“, који се бави производњом хране за бебе, објављује под 
притиском јавности да неће користити ГМ компоненте (Schuller, 2004). 
Тим поводом је Европска унија одлучила да суспендује Bt-кукуруз, иако 
у Европи постоји само мала популација те врсте лептира, у страху да 
могу постати угрожене и друге врсте лептира. Врло брзо затим ЕУ уводи 
мораторијум на ГМ храну. После увођења мораторијума на увоз и гајење 
ГМ хране на неколико година ЕУ је делимично олакшала процедуру 2003. 
године уводећи правило да се пласман ГМ хране може одвијати само под 
условом да мора бити обележена сва храна са садржајем ГМ састојака 
већим од 0,9%.

Одсуство јасних потреба или, боље речено, великог бенефита и 
перцепција ризика на лазе се међу главним чиниоцима проблема који 
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настали увођењем генетски модификованих организама (ГМО) у пољо-
привреди и прехрамбеној индустрији. Значајно је споменути да је у 
јавности генетска модификација присутна у развоју фармацеутике или 
биологије много радије при хваћена него у случају пољопривреде или 
хране, нарочито у САД (Keller, 2007). 

У последњих пар година бојазан о потенцијалним опасностима нано-
честица и наноцеви по људско здравље и животну средину све више нала-
зе своје место у медијима (Dagani, 2003, Nature Editorial, 2003). Иницијално 
лоша перцепција јавности везана за ГМ храну остала је изражена до 
данашњих дана са скептицизмом присутним у САД и великим отпором 
према ГМ храни у Европи. Промотори нанотехнологије надају се да 
се сценарио ГМ хране неће поновити. Скорашња студија о разлици у 
гледиштима на ризике које може донети нанотехнологија указује да 
је становништво у САД генерално оптимистичније него Европљани. 
Европљани показују више скептицизма, бриге за животну средину и мање 
поверење у регулативу (Gaskell et al., 2005). Лекција која је научена из ГМ 
расправе у Европи и Великој Британији показује да је отворен дијалог о 
добробитима и манама нанотехнологије од круцијалне важности уколико 
се жели прихватање у јавности када је у питању нанотехнологија. Веома је 
важно узети у разматрање и прописно обележавање производа који у свом 
саставу имају наноматеријале да се не би поновила грешка из прошлости 
везана за генетски модификоване организме.

Ако квантне тачке у телу стварају потенцијални проблем пролазећи 
кроз мождану баријеру, да ли ће јавност бити забринута да би 
нанофилмови у батеријама имплантираним у телу постали озбиљна 
опасност по здравље, мада ова два материјала немају много сличности?

5.3. Регулатива и обележавање производậ

Један од начина за придобијање поверења јавности лежи у стриктној 
регулативи нанотехнолошких производа који би осигурали безбедност и 
ефикасност нове технологије. Европска унија и САД имају установљене 
регулаторне системе за процену ризика и хазарда од нанотехнологија. 
Европска комисија је установила и Правила понашања (Code of Conduct), 
која прописују одговорно понашање на пољу нанотехнологија. Нови 
систем регулативе, установљен 2007. године на нивоу Европске уније, 
јесте „Регистрација, процена, ауторизација и рестрикција хемикалија“ 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals –
REACH). REACH се базира на принципу да произвођачи, увозници и 
каснији корисници морају обезбедити да производња, место на тржишту 
или коришћење таквих супстанција (наноматеријали се подводе под 
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„супстанције“ по дефиницији REACH-а) не утичу неповољно на људско 
здравље или животну средину (REACH, 2008).
Супстанције, укључујући и супстанције на наноскали, произведене и 
увезене у запремини од 1 тоне или више за период од годину дана морају 
бити регистроване кроз REACH. Овај принцип важи за супстанције 
у било којој форми или величини и за сва њихова идентификована 
коришћења (ниво прага не препознаје чињеницу да супстанције у 
наноформи могу имати различит утицај на здравље и животну средину 
по јединици масе). Због тога је RS/RAE 2004. године препоручила да 
хемикалије у форми наночестица и наноцеви буду третиране као нове 
супстанције. Ово је тема расправе која се и даље води и која је објављена 
у децембру 2008. године (European Commission, 2008). Питање да ли терет 
показивања безбедности треба да лежи на регулативним ауторитетима 
или произвођачима остаје нерешен, углавном као резултат разлика 
између законских прописа САД и REACH-а.

Независни комитет Европске комисије под називом „Научни комитет 
о настајућим и новим идентификованим ризицима“ (Scientific Committee 
on Emerging and Newly Identified Health Risks – SCENIHR) објавио је 
своје мишљење о најновијем развоју у процени ризика наноматеријала. 
SCENIHR саветује да, услед непредвиђених карактеристика наномате-
ријала, процена ризика од њих треба да се врши од случаја до случаја 
(SCENIHR, 2006). 

С друге стране, у Великој Британији РС/РАЕ у свом извештају 
објављеном 2004. године препоручује да је потребно две до пет година 
у оквиру којих компаније и универзитети треба да испитају и објасне 
токсичност наноматеријала пре него што влада предузме било какве 
нове кораке у регулисању питања нанотехнологије, као да постоји 
недовољно знања о биоакумулацији и токсичности наночестица. RS/RAE 
предлаже следећа упутства: 1) фабрике и истраживачке лабораторије 
треба да третирају произведене наночестице и наноцеви као хазарде, 
те да захтевају њихову редукцију или уклањање из отпадних вода;  
2) коришћење слободних (које нису фиксиране за матрикс) произведених 
наночестица које се користе у екологији (оздрављење) мора бити 
забрањено док одговарајућа истраживања не покажу да је потенцијална 
корист већа од потенцијалног ризика. 

Европска комисија објавила је извештај 2007. године под насловом 
„Нанонаука и нанотехнологија: Акциони план за Европу 2005–2009“ 
(Nanosciences and nanotechnologies: An action plan for Europe 2005–2009) 
наводи:

Посебна пажња мора бити усмерена на различите механизме који 
омогућавају властима и агенцијама које су одговорне за имплементацију 
правних прописа да интервенишу, кроз мере које подразумевају мере 
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заштите и системе за упозоравање уколико се идентификује ризик про- 
извода који су већ на тржишту. Власти морају обезбедити да су регу-
лативни приоритети обухваћени у позиву за предлоге пројеката ФП7, 
као и да су резултати истраживања пажљиво проучени када је реч о 
њиховој регулативној користи. (стр. 8–9)

Коришћење префикса „нано-“ и даље је лоше дефинисано. Било би 
корисно уколико би регулатори обезбедили упутство када је овакав 
префикс прикладан и оправдан. Када се користи појам „нано-“, требало 
би да постоји услов који би приморао произвођаче да дефинишу како 
је нанотехнологија коришћена у развоју производâ и да објасне на који 
начин ова технологија побољшава квалитет производâ. 

Регулатива која се бави коришћењем адитива или састојака у храни за 
сада не узима у обзир величину материјала и не објашњава на који начин то 
може утицати на прихватљиво дневно уношење (acceptable daily uptake – 
ADI) када је реч о адитивима и састојцима. Могуће је да произвођач 
продаје наночестице у храни која има адитиве и састојке дозвољене 
за коришћење у производима са којима храна долази у контакт. У том 
случају би морала постојати обавеза да је финални производ са којим 
храна долази у контакт безбедан.

Мада се многи регулативни ауторитети слажу са потребом коришћења 
нових технологија као што је нанотехнологија у храни, они очекују да ће 
већина молби које се разматрају за коришћење нанотехнологије у храни 
бити безбедна и да ће конзументу донети добробити. Тврди се како 
постоји потреба да се процена нових производа разматра од случаја до 
случаја и како онда ваља разматрати неопходност промена у регулативи. 
Регулаторни ауторитети сматрају да не могу забранити нанопроизводе 
уколико не постоји доказ да је производ заиста штетан. На жалост, 
овакав приступ регулативи нанотехнологије може бити само штетан за 
индустрију, јер ће потрошачи стећи утисак да се индустрији омогућава 
пласирање производâ на тржиште без адекватног тестирања и дозвола. 
Постоји двосмисленост коришћења наночестица у храни са дозвољеним 
адитивима и састојцима или материјалима који долазе у контакт са 
храном. Ауторитети одговорни за регулативу требало би да дају јасну 
изјаву у вези с коришћењем наночестица и морају разматрати нове 
производе који се заснивају на коришћењу додатих наночестица у храни 
или материјале који долазе у контакт са храном као нове производе који, 
сходно томе, захтевају процену и одобрење. 

Приступи регулативи, обележавању и одобравању производа нано-
технологије хране различити су од земље до земље. Ипак, важно је 
нагласити да нанопроизводи постају све доступнији и кроз интернет. 
Недостатак адекватне регулативе о обележавању производа који садрже 



218
Дејана Димитријевић

наноструктуре и одобрења производа нанотехнологије хране чини да 
конзумент није у могућности да начини најбољи избор.
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THE ROLE OF NANOTECHNOLOGY IN FOOD INDUSTRY

Dejana Dimitrijević
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: Nanotechnology has a huge potential to bring benefit to food consumers 
and to increase food safety. Currently, the main use of nanotechnology in food 
and beverage industries is for the packaging materials and additives. It is expected 
that the use of nanotechnology will not only increase in those two fields but will 
contribute to the increase in functionality of ingredients, emulsions and sensors. 
Although nanotechnology products designed for food consumption will probably 
be classified as new products and will require rigorous analyses, there is fear of 
accidental release and swallowing of nanoparticles of undetermined toxicity, 
especially regarding materials that come into contact with food. Such concerns 
must be addressed because the final success of nanotechnology depends on the 
public acceptance. One of the ways to gain public trust is to lay strict regulations 
for nanotechnology products so as to ensure safety and efficiency of the new 
technology.
Key words: nanotechnology, food, safety, regulations.
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ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У РАНОМ 
ХРИШЋАНСТВУ – КЛЕМЕНТ И АЛЕКСАНДРИЈСКА 

КАТЕХЕТИЧКА ШКОЛА

Жељко Бралић
УнивеРЗитет У БеОгРадУ – ФаКУЛтет БеЗБеднОсти

Сажетак: Клемент Александријски је први међу управитељима славне 
Александријске катехетичке школе о којем постоје релативно подробни 
историјски подаци и чија су дела у нешто већој мери сачувана. То је омогућило 
да се у овом раду истражи и анализира његов велики допринос заснивању и 
одржавању високог образовања, нарочито међу хришћански оријентисаним 
образованијим грађанима римске империје, како из Александрије тако и из 
других области царства. 
Образовање које се могло добити у Александријској катехетичкој школи у 
овом раду се посматра и анализира као првенствено андрагошки феномен, 
будући да се високо образовање у античком добу претежно или у потпуности 
намењује ученицима – слушаоцима зрелог, одраслога доба, који су већ 
савладали сва знања која су се могла стећи у формалним школским установама 
тога доба, и који су се сматрали пуноправним одраслим грађанима.
Кључне речи: високо образовање, рано хришћанство, катехетичка школа, 
васпитање, учење, поучавање, Александрија, Рим, филозофија.

Клементово дело је  
можда најсмелији подухват у историји цркве.

Адолф фон Харнак

Клементово животно дело 
био је рат који се води на два фронта; 

а разлику од других сукоба те врсте,  
овај се окончао успехом.

Хенри Чедвик
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Живот [?153–?215]

КЛЕМЕНТ АЛЕКСАНДРИЈСКИ или Тит Флавије Клемент [Titus flavius 
Clemens, Clemens Alexandrinus] рођен је (највероватније) у Атини око 
153. године у паганској грчкој породици. Као и велика већина раних 
хришћана он је, дакле, био преобраћеник у хришћанство, или конвертит. 
То првенствено значи да у породици није васпитаван у хришћанском 
духу и хришћанство је примио, тј. изабрао касније током живота. 
Очигледно је његов ум био изразито широк и племенит1, а уз то је 
поседовао карактер правог и верног хришћанина. Сасвим подробни 
подаци о његовом животу нису сачувани, и већим делом се о његовој 
биографији може закључивати на основу онога што сâм износи у својим 
делима.2 Примећено је да је био веома упућен у античке мистеријске 
култове, толико добро упућен да се може претпоставити да је чак и сâм 
у младости био припадник или посвећеник неког од тих култова, свакако 
знатно пре но што је постао хришћанин.

Нажалост, нису познати подробнији подаци о начину, месту и другим 
околностима Клементовог преобраћења; знамо да је путовао између 
Италије [Magna Graecia, велика грчка, Јужна Италија], Палестине, 
Сирије и Египта, вероватно тражећи учитеље од којих би могао добити 
одговоре на питања вере и питања филозофије, што је очигледно 
сматрао блиско повезаним. његов је циљ да нађе поуке најпознатијих 
хришћанских учитеља.3 Дакле, на својим путовањима тражио је за себе 
првенствено учитеље и васпитаче; очигледно је у детињству био врло 
солидно образован и упућен у језик и књижевност, музику, реторику, па 
и филозофију. Оно што је тражио то је и нашао – оне јасне и живе поуке, 
поуке које је добио од

благословених и истински часних људи које сам имао част да слушам. 
Беше међу њима један јоњанин који је поучавао у грчкој; други су били 
у великој грчкој; међу њима беше један који је дошао из свете сирије, 
други из египта. други живеше на истоку; међу њима беше један асирац, 
и један палестински јеврејин. након што сретох последњег (који је од 
свих био први по значају) напустих даље трагање, пошто га пронађох 
како се у египту скрива.4

1 Tixeront, J., D. D., (1920), A Handbook of Patrology; St. Louis, B. Herder Book Co., p. 85.
2 И рани/најранији историчари Цркве (као што је Еусебије из Цезареје, Eusebius Pamphili, Eusebius 

Pamphilus, ?260 - ?340) пишу о Клементу на основу онога што сâм износи у сачуваним делима.
3 Малатy, Fr. Tadros Y. (1995), lectures in Patrology / The School of Alexandria, Book I – Before Origen; 

Jersey City, St. Mark’s Coptic Orthodox Church, p. 262.
4 Stromateis, I, 11. 
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Свог најзначајнијег учитеља Клемент пореди са пчелом сицилском, јер 
је црпео нектар цветова са ливада пророчких и апостолских, те потом 
зачињао у душама слушалаца бесмртни садржај чистога знања.5 

Може се са довољном сигурношћу рећи да нам је познато и име 
овог Клементовог учитеља – био је то Пантенус [Pantænus], управитељ 
катехетичке школе у Александрији.6 О Пантенусу, који је по Клементу 
пореклом био од свих његових учитеља први по значају, не постоје 
подробнији историјски подаци, осим преовлађујућег уверења7 да се у 
хришћанство преобратио из стоичке филозофије, те да је одлазио на 
мисионарска путовања можда чак и до Индије. И на основу традиције 
и раних црквених историја намеће се претпоставка да је Пантенус био 
веома значајан у дуготрајном стваралачком процесу прожимања грчке 
филозофије и хришћанства, где се филозофија оправдава и користи 
као помоћ и припрема за хришћанство. Овај процес ће своје врхунце 
доживети управо код Клемента и Оригена.8 

У сваком случају, захвални и верни Клемент је био толико посвећен 
слушању поука учитеља Пантенуса да се трајно настанио у Александрији, 
као ученик катехетичке школе, потом и као свештеник и као васпитач. 
Са Пантенусом је делио програм поучавања хришћанске вере и етике 
у првобитно независној, али временом у формалнијој катехетичкој 
школи, под покровитељством епископа9. Од Пантенуса је учио, потом 
му и помагао као сарадник и као истакнути катехетички учитељ, да би га 
најзад и наследио на положају управитеља ове толико значајне Школе.10 
За време Клементовог управљања Александријска катехетичка школа 
несумњиво и у пуној мери развија растући интелектуални и егзегетски 

5 И ова књижевно-реторска фигура, поређење учитеља са пчелом, несумњиво доказује Клементову 
одличну класичну образованост, јер упућује на стих из Еурипидовог хиполита (Chadwick, H., 
Oulton, J. E. L.. /ed./, 2006, Alexandrian Christianity / Selected Translations of Clement and Origen; Lo-
uisville, Westminster John Knox Press, p. 16). 

6 Тако га идентификује и Еусебије, на основу цитираног дела (стромата), с тим што црквени 
историчар помиње и још једно дело (које није у целини сачувано, Hypotyposes, скице) у којем 
Клемент конкретно и именује свог учитеља Пантенуса. „У својим скицама (Hypotyposes) он 
поименце говори о Пантенусу као свом учитељу. Чини ми се да на исту особу упућује и у својим 
ткањима (Stromeis).“ (Eusebius, v, 11)

7 По Еусебију говорило се...
8 Толико су извори који нам говоре о Пантенусу ретки и недовољно поуздани, да се можда може 

закључити да је управо Клемент најстарији правоверни писац из александрије за којег сигурно 
знамо. (Tixeront, J., D. D, 1920., A Handbook of Patrology; St. Louis, mo, B. Herder Book Co., p. 84)

9 Chadwick, H. (2001), The Church in Ancient Society – from Galilee to Gregory the Great; Oxford, Oxford 
University Press, p. 124–125.

10 Џејмс Боуен (Bowen, James, 1972, A History of Western Education, volume One, The Ancient World: 
Orient and Mediterranean 2000 b. c. – a. d. 1054; London, Methuen & Co Ltd.) процењује да је Клемент 
наследио Пантенуса some time around A. D. 189, док и коптски теолог и историчар Цркве Тадрос 
Малати (Malaty, 1995, p. 263) сматра да је Клемент преузео дужност управитеља пре 190. године.
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карактер, постајући убрзо водеће средиште интелектуализованог 
хришћанства.11 

Клементови (као и Пантенусови) слушаоци припадали су претежно 
онима особама које су поседовале грчку културу, а нису били у потпуности 
задовољене паганством; због тога су, као и сâм Клемент у млађем добу, 
прелазили из предаваонице у предаваоницу12, тражећи за себе одговоре 
који ће их духовно и мисаоно задовољити, а да при том не буду приморани 
да се одрекну још увек снажне културе и високе образованости коју су 
поседовали. 

Морамо напоменути да је и Александријска катехетичка школа, 
какву је обликовао и Клемент, била део једног еластичног и још увек 
не у потпуности (у институционалном и организационом смислу) 
заокруженог система васпитања и образовања који настаје у оквиру 
раног хришћанства, почевши од другог века. У основи, систем чине два 
не сасвим одвојена дела – катехуменска школа и катехетичка школа; 
да ове школе нису потпуно независне једна од друге показује и то што 
су и неки од највећих филозофско-теолошко-катехетичких учитеља-
васпитача очигледно учествовали и у катехуменској и у катехетичкој 
настави (Пантенус, Ориген и Клемент, поред осталих). Катехуменска 
настава је била намењена углавном онима који су се припремали за 
крштење; садржај ове наставе претежно обухвата умно и морално 
васпитање, са елементима музичке наставе.13 

Неопходно је нарочито нагласити да су наставу у катехетичкој школи 
похађали и мушкарци и жене, па је и Клемент јасно наглашавао да су 
мушкарци и жене једнаки у моралним и духовним питањима14.

Катехуменска настава трајала је две до три године, и ученици 
(учесници, катехумени) су јасно били подељени у одређене, хијерархијски 
уређене категорије. На самом почетку катехуменске припреме кандидати 
су се сматрали и називали (само) слушаоцима (audientes) – што означава 
оне који су тек стекли право да присуствују читању Библије и да слушају 
молитве и поуке у цркви. Касније, када стекну право на учешће у молитви 
слушаоци постају молитељи (или они који клече15); даље, и још касније, 
и уочи самог обреда крштења (које означава пријем нових чланова међу 

11 Bowen, оp. cit., p. 241.
12 Tollinton, R. B. (1914), Clement of Alexandria / A Study in Christian liberalism; London, Williams and 

Norgate, p. 210.
13 В.: Good, H. G. (1965), A History of Western Education; New York, The Macmillan Company; Hodgson, 

Geraldine (1906), Primitive Christian Education; Edinburgh, T. & T. Clark; в. такође: Бралић (2006a, 
2007а).

14 Chadwick, H. (2001), The Church in Ancient Society – from Galilee to Gregory the Great; Oxford, Oxford 
University Press. p. 126.

15 В.: Hodgson, Geraldine (1906), Primitive Christian Education; Edinburgh, T. & T. Clark, p. 121–122. 
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пуноправне вернике) кандидати се називају (достојним - competentes) 
изабранима или изабраницима.

Но, очекивало се да ће верник наставити да се током целог живота 
даље усавршава и у моралном, али свакако и у умном погледу, да би 
постао оно што ће Клемент називати истинским гностиком, или правим 
хришћанином којег одликује жеља за специфичном, хришћанском 
савршеношћу која се, између осталог, постиже и сталним угледањем на 
христа. У том перманентном процесу усавршавања постоји мноштво 
образовних (и андрагошких) елемената, којима се посвећује нарочита 
пажња у катехетичким школама. 

Катехетичке школе су филозофско-теолошке академије, дакле 
несумњиво школе високог и највишег нивоа, у чијим оквирима се обликује 
и изучава најранији хришћански теолошки систем (или, тачније речено, 
системи). Катехетичке школе су пружале напредну наставу зрелим 
људима и њихова сврха била је апологетска, одбрана црквених учења од 
напада паганске филозофије.16 Дакле, другим речима – катехетичке школе 
су високе школе за образовање одраслих.

Александријску катехетичку школу основао је (уколико верујемо 
предању, јер строго научно-историјску потврду немамо17) сâм апостол и 
јеванђелиста Марко, који је у свом јеванђељу изложио учење и судбину 
Христову како их је излагао апостол (Свети) Петар (којег је Марко 
упознао и слушао), сведок Исусовог живота и страдања. Након што му је 
Петар потврдио аутентичност забележеног и дозволио да се то јеванђеље 
у црквама чита у његово име, Марко је отпутовао у Египат, проповедао 
и поучавао у Александрији, где је основао снажну цркву и значајну 
хришћанску школу. Марко је и умро у Александрији око 62. године; 
његов наследник био је Амијан. 

О даљем развоју Александријске школе тешко можемо поуздано 
закључивати све до времена Пантенуса, али ипак ћемо поменути да се у 
неким коптским теолошким изворима наводи да су међу управитељима 
Александријске катехетичке школе пре Пантенуса били Јостије, Еуменије, 
Маркијаније18, а потом и значајан филозоф и мислилац Атенагора.

У сваком случају, можемо поуздано тврдити да је до Пантенусовог 
и Клементовог времена Школа сигурно обликовала сопствени систем 

16 Good, H. G. (1965), A History of Western Education; New York, The Macmillan Company, p. 63.
17 Предање се углавном ослања на Јеронима, овај на Еусебија, а Еусебије на неке још старије ауторе 

непотврђене поузданости, чији наводи се не могу потврдити на основу поузданијих извора. 
Ипак се сматра довољно поуздано потврђеним да Марко јесте био Петров ученик, као учењак 
који је примио коначну и планирану наставу. (Hodgson, оp. cit., p. 106.)

18 Yostius, Eumenius, Marcianius; aутор Тадрос Малати говори и о разлозима због којих западни 
аутори не спомињу прву тројицу декана александријске школе; један од разлога је тај што 
их је велики Атенагора на неки начин сопственим значајем оставио у сенци, па и зато многи 
историчари сматрају да је атенагора био први управитељ Школе. В. Malaty, оp. cit., p. 183. 
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наставе и специфичан приступ васпитно-образовним садржајима по 
којем је била и остала позната и славна. Свакако да то јесте био, између 
осталог, и један од најранијих примера хришћанске пропаганде међу 
образованим људима које је Црква могла да понуди и да покаже19. У том 
се неизбежно ослањала и на снажну образовну и културну подлогу која 
се вековима раније утврђивала и развијала у александријској средини.

Била би то велика грешка уколико би се активност Школе свела само 
на теологију. њено поучавање било је енциклопедијско; прво се излагао 
читав низ световних наука, потом се уздизало до моралне и религијске 
филозофије, и најзад до хришћанске теологије, која се представљала 
у виду коментара светих књига. Ова енциклопедијска концепција 
поучавања била је александријска традиција, јер се такође могла наћи и 
у александријским паганским и јеврејским школама.20

 У космополитској Александрији, дакле, ни ова катехетичка школа 
није могла бити само катехетичка, нити само теолошка, већ је имала 
барем двоструки циљ јер је, с једне стране, чак обезбеђивала елементарну 
наставу када и где је то било потребно а, са друге стране, пружала је 
образовање високог и највишег нивоа које је представљало подршку и 
суштину апологетском раду.21

Пантенус је умро око 200. године, а Клемент је био управитељ кате-
хетичке школе до 202. или 203. године, када је у време сурових прогона 
које је против хришћана покренуо цар Септимије Север напустио 
Александрију и склонио се у Палестину или Сирију. Познато је да је 211. 
путовао у Антиохију као изасланик јерусалимског епископа Александра, 
а умро је вероватно 215. године (у сваком случају између 211. и 216.22), с 
тим што се, колико нам је познато, није враћао у Александрију.

За своје савременике и за касније уважене црквене историчаре, теологе 
и писце Клемент је важио за изузетно образованог и умног хришћанског 
мислиоца, па га Јероним23 помиње као најученијег од свих људи, који је 
написао значајне књиге пуне учености и речитости, користећи и свето 
Писмо и световну књижевност; Сократ Сколастик24 Клемента и Оригена 
помиње као људе славне по упућености у сваку област књижевности 
и науке; Кирил Јерусалимски25 Клемента назива извором учености, и 
сматра да је нарочито добро познавао грчку историју; најзад, већ поме-

19 Tollinton, оp. cit., p. 226.
20 Malaty, оp. cit. p. 13.
21 Hodgson, оp. cit. p. 108.
22 Tixeront, оp. cit. p. 85.
23 еусебије хијероним, Eusebius Hieronymus (347–420), познат као свети јероним, аутор превода 

Библије на латински (vulgata).
24 Socrates Scholasticus (?379–?450), аутор Црквене историје (Historia еcclesiastica).
25 свети Кирил из јерусалима (315–?386), аутор 23 Катехетичка предавања (Catecheses). 
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нути Еусебије каже да су савременици сматрали Клемента светим 
човеком велике учености, који је уз то био изузетан познавалац Библије.26 

Дело

Клемент је био изузетно плодан мислилац и писац ; за његово време већ је 
било необично да остану сачувана дела таквог броја и обима, што потврђује 
да је вероватно написао још велик број дела која нису доспела до нас (сâм 
помиње наслов чак 21 сопственог дела). Но, само сачувани текстови већ су 
довољни да нам Клемента Александријског потврде као једног од највећих 
мислилаца и писаца ране хришћанске Цркве, а такође и једног од значајних 
интелектуалних фигура епохе у којој је живео и стварао.

Најважнија Клементова дела су првенствено она која многи аутори 
оправдано наводе као својеврсну трилогију27 (мада као таква целина ови 
текстови нису ни замишљени нити написани):

• Protrepticós (Подстицаји, другде приближно преведено као Обра-
ћање грцима, или Опомена грцима, 1 књига); 

• Paidagogós или Pædagogus (васпитач, или Педагог, 3 књиге);
• Stromateis28 (Ћилими, или ткања, вероватно 8 књига29).

Условно можемо закључити да је свако од ових дела одговарало 
једном аспекту или елементу наставе у катехетичкој школи: почетној 
катехуменској настави, изучавању хришћанског морала и напредним 
студијама за спиритуалне хришћане.30 

Вероватно је Клемент имао намеру да заокружи трилогију делом 
које би назвао Учитељ (Didáskalos), које би обухватало систематично 

26 Malaty, оp. cit. p. 263-264. Илустрација Клементове изузетне образованости је и чињеница да он 
именом помиње (или цитира) чак неких три стотине аутора (седам стотина пута!), и то аутора 
који су нам иначе сасвим непознати, јер никакве њихова дела нису сачувана. (G. W. Butterworth,  
1960, Clement of Alexandria with an English Translation by G. W. B..., Cambridge, Massachussetts – 
Harvard University Press / London – William Heinemann Ltd., p. xiii)

27 Према Чедвику и Оултону (Chadwick/Oulton), оp. cit. p. 17, итд.
28 У складу са постојећом традицијом и обичајима, Клемент ово дело назива управо овако 

да би нагласио да се ради о разноликим темама и областима које у њему обрађује; међутим, 
неки аутори сматрају да се раду о делу са сложеном дубинском структуром која је свесно 
организована и делимично скривена од површног читаоца, с тим што не знамо колико је ова 
ауторова замисао заокружена, јер је сасвим могуће да дело није у целини доспело до Еусебија и 
даље до нас. Еусебије је имао текст осам књига и сматрао је да се ради о целовитом делу, што ипак 
није сасвим сигурно, између осталог и стога што осма књига можда обухвата белешке које нису 
биле намењене објављивању. Овде нисмо у прилици да се детаљније бавимо овим питањима, 
која остају отворена. 

29 Пун назив је, наводно, у приближном и слободном преводу гласио Ћилими гностичких успомена 
на праву филозофију.

30 Malaty, оp. cit. p. 13.
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излагање доктрине. дело није написао. Одлучио је да би било ризично да 
буде у потпуности јасан. хришћанска прича је мистерија.31

Осим ових најзначајнијих дела, сачуван је у целини још и текст 
трактата под називом Quis Dives Salvetur? (Који ће богат човек бити 
спасен). Намена оваквог текста је очигледно, између осталог, покушај да се 
хришћанима објасни да хришћанство не осуђује богатство и богате људе 
саме по себи, већ само уколико из богатства произлазе штетни ставови, 
понашање и грех; смисао је довољно јасан – међу раним хришћанима 
нису само нишчи духом, сиромашни и убоги, па се онима који спадају 
у образованије и богатије мора пружити уверавање да Христ и Црква 
нуде спасење и њима. Што се тиче поседовања овоземаљског богатства, 
Клемент га не сматра грешним по себи, уколико се богатство користи на 
прави начин – да се чине богоугодна дела, да се и тиме служи Богу.32 

Значај односа према богатијим, ученијим и филозофски образованим 
појединцима из виших друштвених слојева за рану Цркву је у ствари 
огроман (у начелном и у практичном погледу), и иста мисао-водиља 
може се препознати и у осталим делима Клемента и других раних 
црквених (нарочито тзв. грчких) отаца. Црква је, и због организовања 
и одржавања сопствене хијерархијске структуре, морала рачунати на 
високо образоване људе (као што је, такође, морала тражити и богате 
заштитнике), па се у раном добу хришћанства ослања у великој мери 
и на преобраћенике, јер није још била у могућности да у већој мери и 
броју сâма васпитава своју паству и клер од раног доба до највишег нивоа 
образовања.

Зато су и обраћеници из виших слојева, из образованијих паганских 
породица били пожељни не само као чланови Цркве, већ и као свештеници 
и епископи. Међу такве је спадао и сâм Клемент. 

Међу осталим Клементовим делима нека су сачувана у фрагментима, 
а за друга се зна само посредно (помињу их други аутори) – овде ћемо 
само укратко поменути расправе Eclogae Propheticae (изводи из изрека 
пророка), Excerpta ex Theodoto (изводи из списа теодотових и такозвана 
источњачка учења валентиновог доба), Hypotyposeis (скице, 8 књига), 
писао је и расправе о посту, пасхи, о клевети, о стрпљењу (намењено тек 
крштеним хришћанима), о устројству Цркве, и др.

Срж васпитачко-учитељске мисли и праксе Клемента из Александрије 
најјасније је изражена у његовој трилогији, и то је следеће питање које 
заслужује сву нашу пажњу. Но, његову мисао и праксу приказаћемо из 

31 Chadwick, H. (2001), The Church in Ancient Society – from Galilee to Gregory the Great; Oxford, Oxford 
University Press, p. 125.

32 Било је, дакле, битно да се богатим људима објасни да се не сме дословно схватити библијска 
тврдња да је лакше камили да се провуче кроз ушицу игле, но богатом човеку да доспе у рај.
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наведеног угла, и то онолико подробно колико нам ограничени простор 
за овакав рад дозвољава.

Педагог 

За Клемента Александријског, као високо образованог Грка дубински 
упућеног у класичну културу, било је сасвим природно да искористи 
појам педагога у приказу пута који човек мора прећи у процесу васпитања/
самоваспитања које захтева живот узорног хришћанина. Знамо да је у 
класичном античком добу педагог био роб, старатељ и чувар који је дете 
(дечака) водио до школе (школа) и других јавних простора, надгледао 
његову безбедност, бринуо о његовом добру, био његов дружбеник и 
надгледник (а тек касније и васпитач) у скоро свим приликама у којима 
није био присутан дечаков отац. Зато је готово стално присутни педагог 
могао знатно да утиче на обликовање дечаковог карактера. То је паралела 
коју ће Клемент искористити да би приказао пут којим ће се појединац 
успињати до идеала хришћанске врлине и владања, па и знања. Педагог 
је за Клемента и Божја реч и Христ.

У расправи са лажним гностицима33 (који обичне правоверне хришћане 
посматрају као недораслу децу, која су неспособна да досегну савршенство, 
а себе сматрају људима надмоћне интелигенције), Клемент се залаже за 
праву гносу, која није ништа друго него усавршавање у вери, усавршавање 
које се постиже васпитним утицајем Логоса34. Клементов педагог је, 
дакле, брижни и посвећени водич који ће свог васпитаника провести 
путем христијанизације која је схваћена као првенствено васпитни, али 
и образовни процес. Али, управо да би нагласио своју тезу и указао на 
васпитно-морално-религијско у односу на образовно-интелектуално-
рационално, Клемент и користи грчки назив paidagogos, а не didaskalos, 
што је и у класично и у Клементово доба назив за учитеља. Више него 
учитељ, наставник било каквих корисних знања, педагог у овом смислу 
првенствено утиче на карактер и на душу, а не само на пуки интелект. 
Ту је, дакле, такође јасно видљиво да је Клемент (као, уосталом, и други 
рани хришћански оци који су првенствено браниоци хришћанства, тј. 
апологети) више моралистички но систематски теолог35.

У Paidagogosu христ је представљен као учитељ људскости, не као 
професор који негује интелект и менталне способности, већ као модел у 
којем људи могу за себе пронаћи пример, узор, опомену, прекор и љубав.36

33 Нпр. у првој књизи Paidagogosа.
34 Tixeront, Оp. cit. p. 87. Даље аутор каже да је овај процес стар колико и свет, јер је Логос који се 

оваплотио исти (као) Онај који је створио човека и поучавао га од почетка. (Подвукао Ж. Б.) 
35 Kelly , Y. N. D. (1968, 4th ed.), Early Christian Doctrines; London, Adam & Charles Black., p. 127.
36 Bowen, оp. cit. p. 241.
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Но, и овде се потврђује да је једно од најзначајнијих питања којима 
су се бавили тзв. рани хришћански оци – питање односа хришћанства 
и хришћана према садржају образовања које се препоручује и усваја 
у хришћанским круговима. Другим речима, то је питање односа 
хришћанства према класичној култури и образованости, од књижевности 
и уметности до филозофије. Поједностављено речено, Клемент прихвата 
да је и потребно, и чак нужно, да се изучава и класична књижевност, 
и филозофија, те да преко њих (и преко њих) води пут ка правом 
хришћанском знању које он назива гноса (gnosis).37 

дакле, истина је једна (јер лажност има десет хиљада споредних стаза); 
баш као што баханткиње растргоше удове Пентејеве, тако и секте 
филозофске, како варварске тако и хеленске, учинише са истином, и 
свака се размеће да је цела истина баш онај део што је њој запао. Али 
све их је, по мом мишљењу, обасјала зора Светлости. нека, дакле, сви, и 
грци и варвари, који су трагали за истином – и они који не поседују мало, 
и они који имају ма какав део – покажу што год имају од рêчи истине.38

Овакав став према античкој култури и филозофији блискији је 
толерантним и флексибилнијим ранохришћанским мислиоцима као што 
је (донекле) Јустин Филозоф (такође познат и као Јустин Мученик), а још 
више Ориген (који ће Клемента наследити у управљању катехетичком 
школом у Александрији), а темељно је различит у односу на друге и 
другачије (такви су, поред осталих, Тацијан и Тертулијан), непомирљивије 
и нетрпељивије заступнике оштрог става према којем је филозофија, 
посебно грчка, извориште свих јереси39 – а нарочито тада актуалних 
гностичких јеретичких струја.

Схватање да је грчка филозофија (макар и била паганска) ипак обасјана 
зором светлости, да и она поседује део целовите и једине Истине, имао 
је велике и позитивне последице у (барем делимичном и привременом) 
прихватању класичног, либералног образовања у хришћанским кру-
говима. Образовање раних хришћана, нарочито одраслих и боље обра-
зованих, није, дакле, морало да се заустави на вратима филозофије. И 
филозофија, како је то схватао и Клемент, представља макар добродошло 
средство у стицању виших и сложенијих знања, у развијању виших умних 

37 За Клемента је (истински) гностик онај који поседује истинско хришћанско знање, и то не треба 
мешати са лажним гностицима, хришћанским (и не само хришћанским) струјама и сектама које 
су од стране Цркве осуђене и одбачене као јерес, или незнабоштво, или многобоштво, и сл.

38 Stromateis, 1, 13 (подвукао Ж. Б.).
39 У складу с тим, за Тертулијана су филозофи патријарси јеретика и јереси, Сократ је атички 

лакрдијаш, док ни бедни аристотел није прошао боље; овакав однос према класичном наслеђу 
и филозофији могао је и морао бити само штетан уколико је хришћанство (и Црква) желело да 
привуче образоване појединце упућене у елитну културу и филозофију претходних векова.
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способности, што ће све тек омогућити да се и сама Библија боље и дубље 
схвати, тумачи и доживљава. 

Може се рећи да Клемент, као мало ко други, успева да у самоме себи, 
а потом и у сопственој филозофији и теологији, у највећој могућој мери 
помири Грчку и хришћанство, да у најбољем смислу буде и остане и грк и 
хришћанин, заступајући идеал

истинског и правоверног гностика, отеловљујући и библијске и грчке 
идеале савршености, попут стоичког мудраца који је, по њима, био и 
пророк, и свештеник, и краљ (...), или платонски идеал (...) наликовања 
Богу колико год је могуће.40 

Ма колико његово дело у великој мери јесте једна посебна врста апела 
упућеног образованима41, Клемент је био свестан да хришћанске масе, 
слабијег социјалног статуса и скромног или никаквог образовања, често 
своја религијска убеђења и своје морално владање темеље на страху од 
Божје казне, дакле на страху сличном сујеверју, уместо на јасном увиду у 
Божју реч која се оваплоћује у Библији. Такође је знао да се Црква не може 
дугорочно утемељити само на већини верника који су неуки и неписмени 
(некултурна руља, робови и жене – то су, према многим тадашњим 
критичарима хришћанства у великој већини били рани хришћани). 
И Црква као растућа организација и институција такође је захтевала 
довољан број верних хришћана који су били веома високо образовани 
и способни да заузму висока места у све сложенијој и бројнијој црквеној 
хијерархији. И у томе лежи један од најважнијих разлога због којих 
настају и катехетичке школе као теолошко-филозофске академије, као 
школе високог и/или највишег нивоа, међу њима и најзначајније као 
што су школе у Александрији и Антиохији.42 Осим што су биле главна 
средишта егзегетских изучавања, катехетичке школе су и у ширим 
размерама обележавале најважније институције високог образовања 
тога времена.

Очигледно је да је Клемент на васпитању и образовању хришћана 
радио и непосредно, као катехуменски учитељ и наставник, који 
припрема катехумене (још некрштене ученике-васпитанике који се 
припремном наставом спремају да обредом крштења постану верни). И 
овим својим непосредним слушаоцима желео је Клемент да покаже да се 

40 Chadwick, H. (2001), The Church in Ancient Society – from Galilee to Gregory the Great; Oxford, Oxford 
University Press, p. 127. Наравно, додаје Хенри Чедвик, у том идеалу нема места за стоички 
материјализам нити за платонистичка схватања о реинкарнацији. (Op. cit.)

41 Између осталог, в.: Tollinton, R. B. (1914), Clement of Alexandria / A Study in Christian liberalism; 
London, Williams and Norgate (посебно pp. 210–238).

42 В. Бралић (2006a, 2007а).
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може бити образован и паметан верник без удаљавања од апостолских 
правила о вери и начину живота.43

Међутим, не смемо Клементово становиште олако схватити као 
мишљење некаквог толерантног ранохришћанског либерала, јер он се 
ипак чврсто држи познатог става да је филозофија добродошла тек као 
припрема за хришћанство и за веру; он је сасвим непомирљив и оштар 
у односу на њему добро знане паганске култове и митске представе, 
доследно се опредељује за примат моралног владања над било каквим 
естетским, научним или филозофским појмовима, знањима и ставовима. 
Због овог необичног споја високе умности и филозофске учености, 
културне ширине и трпељивости, али истовремено и непоколебљиво 
чврсте вере, пристаје му ознака либералног пуританца44. 

Но, оно што нас свакако највише занима јесте Клементово схватање 
значења, садржаја и неопходности васпитања и образовања за истинског 
хришћанина или, како је то умео да напише, за правог гностика. Више 
имплицитно но експлицитно, у његовом делу може се наћи грађа која 
нам у извесној мери дозвољава да анализирамо Клемента са (условно 
речено) педагошке/андрагошке стране. 

Када таквој анализи приступимо, и када читамо Клемента Але-
ксандријског у таквом светлу, наћи ћемо се пред необичном мешавином 
широке класичне учености и нове, ранохришћанске културе, које су 
стваралачки и у суштини еклектички спојене у целину која је обликована 
и зачињена (бројним) филозофијама и књижевношћу, Библијом и 
мистеријама, митологијом и историјом, етиком и физиком, древним 
и сасвим новим елементима. Најнеобичније је можда управо то што 
Клемент успева да све поменуте разнородне елементе споји у целину 
која (углавном) не делује неприродно нити вештачки, и која јесте била 
и остала један од најранијих прапочетака свеобухватне хришћанске 
филозофије, теозофије, теологије. Као да се Клемент приближава идеалу 
у којем би грчка филозофија и (првенствено) платонизам и хришћанска 

43 Чедвик, Х., Рана хришћанска заједница; у: Мекманерс, Џ. (2004), Оксфордска историја 
хришћанства; Београд, Clio, стр. 73. Цитирани Хенри Чедвик оправдано указује на још један, 
само наизглед готово баналан разлог због којег су високо образовање и високо образовани 
појединци неопходни раној Цркви: најзад, без помоћи математичара, епископи нису могли да 
објаве датум празновања Ускрса. (Op. cit.) А празновање Ускрса, и одређивање самог датума 
Ускрса, било је увек прворазредно доктринарно и догматско питање за Цркву (и цркве); као што 
је познато, различито одређивање (или израчунавање) тог датума умело је да доведе и до тешких 
сукоба и до црквених раскола.

44 Тако га означава научник, историчар цркве и хришћанства, теолог, професор универзитета у 
Оксфорду и Кембриџу Хенри Чедвик (1920–2008).
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мисао били у идеалном споју, док би црква, по његовом опису, била као 
река која настаје када се споје библијска вера и грчка филозофија.45

Његов већ поменути, у основи позитиван став према (грчкој) 
филозофији као припреми за хришћанство видљив је и из честог 
подсећања да је оно што су Грци тражили била мудрост, па зато тумачи 
да, као што Јевреји траже знаке, Грци теже ка мудрости.46

Ово је још један показатељ гледишта неких од раних црквених отаца 
да је филозофија за Грке оно што су пророци за Јевреје; из тога су многи 
(укључујући делимично и Клемента) изводили и закључке да је Стари 
завет (временски и вредносно) старији од грчке филозофије и филозофа, 
а из тога се понекад изводи теза да један Платон није ништа друго до 
атички Мојсије.

Филозофију је Клемент сматрао садржајем које су Грци морали научити 
и изучити (другим речима, филозофија ће их васпитати и образовати) 
да би се издигли до истинске праведности. Како је за њега Бог узрок свих 
ствари, неких првенствено (Стари и Нови Завет), а осталих последично –
таква је и филозофија.

дакле, такође, филозофија је грцима дата непосредно и примарно, 
док господ грке себи на призове. јер то је био учитељ који ће грчки ум 
привести христу, као што је Закон учинио са јеврејима. Филозофија је, 
дакле, припрема и утирање пута за онога ко се у христу усавршава.47

Клемент добро зна за основне дисциплине које спадају у претпоставке 
високе филозофске учености и широке опште образованости још 
од класичног доба (граматика, реторика, дијалектика; аритметика и 
геометрија, астрономија и музика), познате углавном под називом 
enkyklios paideia; зато он каже да ове студије доприносе филозофији, која 
је њихова господарица, јер је филозофија изучавање мудрости, док је 
мудрост знање о стварима божанским и људским, и узроцима њиховим; 
зато је мудрост краљица филозофије, јер је филозофија припремно 
васпитање.48 Но, то је припрема за нову паидеју, за ново васпитање 
(човека, људског рода) у којем средишње место припада васпитачу-
учитељу, старатељу-педагогу који представља и остварује паидеју какве, 

45 Чедвик, Хенри, епилог – на растанку са античким светом; у: Бордман, Џ., Грифин, Џ., Мари, О. 
/прир./ (1999), Оксфордска историја римског света; Београд, Clio, стр. 440, 441. Чедвик међу оне 
који идеално спајају платонизам и хришћанство, уз Клемента, убраја Јустинијана и Оригена. Као 
тачке блискости и/или поклапања платонизма и хришћанства, Чедвик помиње и Платоново учење 
о блискости душе са Богом – сасвим блиско ставу да је човек створен по Божјем лику, тако да душа 
по својој природи препознаје да је правилно и рационално бити добар и праведан. (Op. cit.) 

46 У преводу Вука Караџића: јер и јевреји знаке ишту, и грци премудрости траже. (Коринћанима 
посланица прва светога апостола Павла, 1, 22) 

47 Stromateis, 1, 5.
48 Op. cit.
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уз све уважавање грчке културе, филозофије и васпитања, никада раније 
није било нити је могло бити.

У свом делу Paidagogos Клемент има у виду грчку културу, хеленску 
паидеју. Приказује христа у улози божанског учитеља који надилази све 
што се од ове врсте раније јавило у људској историји.49 

Овде се, у суштини, поново ради о поменутом схватању либералног 
образовања или тзв. слободних вештина као пропаидеје филозофије, с 
тим што је сада сама филозофија деградирана на пропаидеју хришћанске 
теологије, која представља коначну gnosis50. Та коначна гноса, истинско 
знање, остварење све дотадашње филозофије и целокупног развоја човека 
и света јесте следећи и коначни корак (и врхунац) за чију је припрему сва 
дотадашња култура и филозофија, и грчка и варварска (како Клемент уме 
да тврди) била и добродошла и нужна.

Ако посматрамо Клемента као учитеља и васпитача, педагога и 
андрагога, онда морамо приметити да је он очигледно имао добру моћ 
опажања и ваљану аналитичку способност када су васпитно-образовни 
проблеми у питању, па јасно исказује свој васпитачки оптимизам у 
односу на моћ и значај васпитања – он зна да сама природа, природне 
предиспозиције нису довољне за успешно васпитање и образовање, јер 
право знање (васпитање, образовање) представљају три патријарха 
(дакле, није довољан један, нити двојица) – дакле, сигуран печат знања 
састоји се од природе, васпитања и вежбања.51 И даље, да би још јасније 
нагласио одлучујући значај васпитања/образовања у изградњи личности, 
наглашава да људи учењем, а не по својој природи, постају племенити и 
добри, баш као што постају и лекари и кормилари.52

Сваки прави васпитач и наставник, између осталог, увиђа да су његови 
васпитаници различити по карактеру, способностима, мотивацији итд., и 
да се, колико год је то могуће, учитељ мора потрудити да сваком прилагоди 
васпитни метод, средства, поступке, садржаје53. Нема сумње да је Клемент 
добро уочио и ваљано уважавао поменуте чињенице и захтеве, јер пише 

49 Јегер, Вернер (2007), Рано хришћанство и грчка паидеја; Београд, Службени гласник, стр. 41. 
Јегер додаје да и сам избор назива дела Paidagogos показује да се за свет који говори грчки 
хришћанство такође морало бити паидеја, идеал људског постојања којем је, од како се та идеја 
јавила у веку Платона и исократа, тежио сваки образован човек, свака образована жена и сваки 
цивилизован народ. Представљање Христа као учитеља сугерише програм. Значење тога може се 
потпуно разумети једино у односу на историјско залеђе целе традиције грчке паидеје. (Стр. 74, 
подвукао Ж. Б.)

50 Јегер, Op. cit. Преводилац цитираног дела Вернера Јегера на наш језик, морамо приметити, мада 
иначе беспрекоран, не сналази се у педагошко-андрагошкој терминологији (појам слободне 
вештине то показује, као нпр. и израз Оригеново учење о божанском образовању – где би свакако 
морало бити божанско васпитање. (Ж. Б.) 

51 Stromateis, 1, 6.
52 Op. cit.
53 Другим речима, наставник мора наставу да индивидуализује.
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да су неки по природи преродређенији за врлину но други, што доказују 
постигнућа ових првих. Али, опет Клемент наглашава значај и велику 
моћ васпитања – каже да усавршавање у врлини није искључиви посед 
оних који су по природи бољи, јер и они који су по природи ненаклоњени 
врлини, ако добију одговарајућу обуку, већином могу постати изврсни; 
с друге стране, они са подобним природним склоностима постају зли 
уколико се занемарују.54

Када је у питању темељно значајан однос вере и разума, веровања и 
мудрости, религије и образовања, Клемент уважава да је могуће имати 
веру без знања (и образовања), али јасно се опредељује да је немогуће да 
човек без учења схвати оно што се у вери проповеда; зато се он залаже 
да се хришћанин не ослања само на веру, већ да је уједини са знањем, 
учењем, образовањем. 

Клемент помиње и оне који би хтели да се ослоне на веру сâму, и који 
сматрају да им је довољан дар који по природи имају, па се зато опиру 
учењу и образовању, филозофији и науци, не желе нити да додирну 
филозофију или логику; чак шта више, не желе да уче природну науку. 
Такви су за Клемента слични онима који би хтели одмах да беру грожђе, 
а да нимало нису неговали виноград.55 

У његовом делу може се пронаћи, у литератури готово непримећен, 
и став који нас упућује на имплицитни али снажан позив на стално и 
перманентно, доживотно учење и образовање као обележје правог 
хришћанина. Клемент поткрепљење свог става непогрешиво налази и у 
самој Библији56: 

јер ви који би ваљало да сте учитељи по годинама,
опет требујете да се учите која су прва слова ријечи Божије;
и постадосте да требате млијека, а не јаке хране. 
јер који се год храни млијеком, не разумије ријечи правде,  
јер је дијете.
а савршенијех је тврда храна који имају осјећања 
дугијем учењем обучена за разликовање и добра и зла.

Јасно је да се овде хришћанство схвата као пут непрестаног учења и 
усавршавања које траје током целог живота, и које је обавеза и за старије 
и за старе, за оне који би по годинама (старости) могли или морали 
бити учитељи, а не ученици. Такође, хришћанска наука је, у суштини, 
неодвојива од способности разликовања, а та се способност развија 
(обучава, усавршава, васпитава, увежбава) само дугим (непрестаним, 

54 Stromateis, 1, 6.
55 Stromateis, 1, 9.
56 јеврејима посланица светога апостола Павла, 5, 12–14. (подвукао Ж. Б.); Клемент то цитира у 

Stromateis, 1, 6. 
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целоживотним) учењем, васпитањем и самоваспитањем, образовањем и 
самообразовањем.

И на другом месту Клемент подвлачи да је учење и образовање, 
врлина и мудрост нешто што се стиче током целог живота и, чак, што 
се може заиста стећи тек у каснијем животном добу, а не у младости. 
Позивајући се у том смислу и на Платона (врлина није драга дечацима), 
па и на софиста Горгију, он нам указује да су нам у нашој борби нужне две 
врлине – храброст и мудрост – храброст да се изложимо опасности, и 
мудрост да разумемо загонетку. јер Реч, као олимпијско пророчанство, 
позива онога који је вољан, и крунише онога који је кадар да непоколебан 
настави трагање за истином.57 

Блискост и испреплетеност Клементових гледишта са филозофским и 
библијским изворима често даје веома занимљиве и подстицајне резултате. 
Када каже да ако неки човек (по)мисли да све зна, он не зна још ништа што 
би требало да зна (јер истина никада није мнење сâмо58), онда нас то, с 
једне стране, јасно упућује на Сократа (ја знам да ништа не знам), али, с 
друге стране, и на многе библијске одреднице. Овде ћемо додати: 

јеси ли видио човјека који мисли да је мудар? 
више има надања од безумнога него од њега.59

Са сличном поруком:
Ко одговара прије него чује,
то му је лудост и срамота.60

Даље, када Клемент цитира да срце разумно тражи знање, можемо 
додати а уста безумнијех људи наслађују се безумљем.61 Оваквих би-
блијских мудрости о мудрости можемо навести и у већем броју, али овде 
ћемо само додати неке од посебно упечатљивих:

Мудри ће наслиједити славу, 
а безумнике ће однијети срамота.62

и видјех да је боља мудрост од лудости,
као што је боља свјетлост од мрака.63

Колико је боље тећи мудрост него злато! 
и тећи разум колико је љепше него сребро.64

57 Stromateis, 1, 11.
58 Op. cit.
59 Приче соломунове, 26, 12.
60 Приче соломунове, 18, 13.
61 Приче соломунове, 15, 14.
62 Приче соломунове, 3, 35.
63 Књига Проповједникова, 2, 13.
64 Приче соломунове, 16, 16.
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Но, уз све раније поменуте особине Клемента као филозофа и теолога, 
а нарочито као васпитача и учитеља, педагога и андрагога, ваља такође 
напоменути да је и он поштовао и унапређивао режим живота и рада који 
је у катехетичкој школи био уређен у складу са традицијом хришћанске 
смерности и примерног аскетизма, што је подразумевало заједничке 
молитве, пост, одрицања, целибат. Тако је и он као прави васпитач 
поучавао првенствено сопственим примером, не губећи из вида да се 
увек мора водити рачуна о јединству мишљења и делања, интелекта и 
морала, ума и воље:

дакле, филозоф се држи ових трију ствари: прва јесте спекулација; 
друга, поштовање заповести; трећа, обликовање добрих људи – што, 
збирајући се, чини гностика. Шта год да од овога недостаје, чиниоци 
знања храмљу.65

* * *

У овом текст покушавли смо да анализирамо делатност Клемента 
Александријског, првенствено као управитеља изузетно значајне 
Александријске катехетичке школе, потом као учитеља и васпитача, и тек 
из ове перспективе као филозофа, писца и теолога. Мада хришћанска по 
опредељењу, а самим тим и мањинског карактера, ова школа се потврђује 
као врхунска висока школа тога доба, чак и у поређењу са било којом 
високошколском институцијом у оквирима царског Рима.

Ову катехетичку школу сматрамо једном од најважнијих, а врло 
вероватно и најважнијом установом високог образовања пониклом 
у ранохришћанским круговима Клементовог доба, а самог Клемента 
Александријског због свега наведеног оцењујемо као једног од 
најзначајнијих мислилаца, филозофа и писаца, али и учитеља, васпитача, 
чак и „педагога/андрагога“ који су градили преко потребан мост између 
античке (претежно грчке и паганске) културе и филозофије и једне нове, 
хришћанске културе. Младој и још недовољно укорењеној хришћанској 
култури, укључујући и одговарајуће васпитање и образовање, било је 
преко потребно да се ослони на стваралачку срж античке културе, да 
би постепено могла да изгради и оснажи сопствене темеље, нарочито у 
круговима солидније класично образованих грађана. 

Као што се истински гностик не брине самољубиво за сопствену 
душу, већ би морао бити преноситељ истине и моралног вођења мање 
напредним верницима66, тако је и Клемент из Александрије посветио свој 

65 Stromateis, 2, 10.
66 Chadwick (2001), The Church in Ancient Society – from Galilee to Gregory the Great; Oxford, Oxford 

University Press, p. 129.
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живот чувајући и преносећи највредније тековине културе, како старе –
античке, тако и нове – хришћанске. Мада изнад свега хришћанин, ства-
ралачки је учествовао и у очувању класичне филозофије, културе и 
образовања.
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HIGHER EDUCATION IN EARLY CHRISTIANITY: 
THE CATECHETICAL SCHOOL OF ALEXANDRIA

Željko Bralić
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: St. Clement of Alexandria was the first among heads of the famous 
Catechetical School of Alexandria about whom relatively detailed historical records 
exist and whose works were preserved to any extent. Those facts enabled his great 
contribution to the foundation and maintenance of higher education, especially 
among educated Roman Empire citizens of Christian orientation from both 
Alexandria and other parts of the empire, to be researched and analyzed in this 
paper. 
In this paper, the education that could be acquired in the Catechetical School of 
Alexandria is viewed and analyzed primarily as an adult education phenomenon, 
since higher education in the antiquity was primarily or totally intended for 
students – audience in mature, adult age, who had already acquired all knowledge 
available through formal school institutions of the time, and who were considered 
adult citizens in full right.
Key words: higher education, early Christianity, catechetical school, upbringing, 
studying, teaching, Alexandria, Rome, philosophy.
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Сажетак: У овом раду се тематизује један од кључних појмова Левинасовог 
мишљења Другог, појам лица. Тај појам игра изузетну улогу, зато што се преко 
њега остварује тумачење сусрета Истог и Другог. На путу његовог излагања 
упустићемо се и у распредање још неколико појмова који стварају контекст 
интелигибилности лица, пре свих епифаније и визитације. У самом питању 
лица нарочито наглашавамо релацију говорења.
Кључне речи: лице, Друго, епифанија, визитација, говор, свет

Проблем који на самом почетку прети да свако мишљење Другог сурва 
у провалију јесте проблем релације. Иaко je код Лeвинaсa оно Исто 
мишљeно и кaо субjeкт, Друго сe вeћ ни под каквим условима не смe 
мислити кaо обjeкт. То стога што обjeкт представља рaсположивост зa 
свaковрсно баратање и конaчно свођeњe нa Исто. Чини сe, бaр нa први 
поглeд, дa би фeномeнологиja моглa притeћи у помоћ. Jeр, „фeномeн je 
бивствовање што сe поjaвљуje, aли остaje одсутно“ (Levinas 1976: 164), a 
то би знaчило дa рeлaциja с Другим кaо фeномeном остaвљa бивствовање 
Другог зaштићeно у њeговоj трaнсцeндeнтности. Aли, фeномeн Другог би 
тaдa био трaг прeко којег сe aктуeлно одсутни Други може реституисати 
и тaко учинити подложним упорeђивaњу, кaтaлогизовaњу и суђeњу. Tо 
би био пут рaскривaњa Другог у којем он нe би имао никaквог удeлa. 
Лeвинaс нa томе мeсту нe прeзa од позивaњa нa Плaтонову осуду писaног 
jeзикa кaо комуникaционог модусa у којем онaj ко производи знaк ниje 
у могућности дa утичe нa приjeм знaкa и њeгово тумaчeњe. Рaсполaгaњe 
знaком у одсутности оногa ко гa je eмитовaо – прaви од знaкa нeку ствaр 
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у свeту. Aко би јављање Другог доживeло судбину знaкa, њeговa другост 
би билa оповргнутa. Дa би сe произвeлa рeлaциja с Другим – eтичкa 
рeлaциja – бићe потрeбно дa сe изврши прeврaт фeномeнологиje, aли и 
лингвистикe.

Лeвинaс полaзи од тогa дa je Други ствaр по сeби и вeли дa сe он, 
кaо тaкaв, нe рaскривa (дa ниje фeномeн), нeго изрaжaвa. Рaскрити – то 
би знaчило подeрaти вeо скривeности или дискрeциje сa оногa што сe 
ниje сáмо открило. Изрaз (expression), нaпротив, испољaвa присутност 
бивствовања, у њeму ниje нa дeлу уклaњaњe скривeности, кaко то вeћ 
идe с фeномeном.

Прeузимajући нa мeсту eкспликaциje лицa, aли и нa jош понeкима, 
тeрминe попут „бивствовања“ или „присутности“ Лeвинaс доводи у 
зaбуну многe своje читaоцe. Тaкав речник је дeо онтолошкe трaдициje, 
наспрам чиjе eголошке путање Лeвинaс поставља Другогa кaо фигуру 
отпорa. С другe стрaнe, рeч „бивствовање“ код њeгa „вeомa чeсто 
изрaжaвa истинску и ’ствaрну’ ствaрност, прeмa коjоj сe ориjeнтишe 
свaкa ’првa филозофиja’“ (Peperzak 1993: 185). У случajeвимa кaдa 
„бивствовање“ рeфeришe нa Другогa, оно сe описуje кaо бивствовање 
по сeби или, прeмa Плaтоновом изрaзу, као бивствовање kath’ hauto. 
Tо je мождa и нajвeћe огрaничeњe Tотaлитa и бeсконaчног. У друкчиje 
од бивствовања онтолошки jeзик је зaмeњeн оним eтичким, али је то већ 
сасвим друга тема.

Дaклe, Други сe изрaжaвa у рeчи, aли тaквоj коjу сâм води кроз своj 
изрaз. У томe je Други прeсликaни говорник из Плaтоновог Фeдрa, онaj 
коjи увeк можe дa притeкнe у помоћ своjоj творeвини, знaку коjи je 
одaслaо. Дa би то и устaновио, Лeвинaс обнавља кључнe поjмовe Сосировe 
лингвистикe, прeвлaчeћи, мeђутим, хeтeролошку опну прeко њих. Реч јe, 
нaрaвно, о поjмовимa ознaчитeљa (signifiant) и ознaчeног (signifié). Kод 
Сосирa они прeдстaвљajу двe стрaнe знaкa, мaтeриjaлну (ознaчитeљ) и 
идeaлну (ознaчeно). Лeвинaс им пронaлaзи унeколико различиту улогу, 
понajвишe зa ознaчитeљa. Код њега он ниje дeо знaкa коjи упућуje нa 
оно нeмaтeриjaлно, нa поjмовну оргaнизaциjу, нa, кaко би рeкaо Дeридa, 
„трaнсцeндeнтaлно ознaчeно“. Зa Лeвинaсa je ознaчитeљ „онaj коjи дaje 
знaк“ (celui qui donne signe), дaклe пeрсонaлни дaвaлaц, дaродaвaц знaкa. 
Прeдстaвљajући сe у свом знaку, водeћи сeбe кроз своj изрaз, Други кaо 
ознaчитeљ излaжe своje лицe, коje je истоврeмeно и ознaкa и ознaчeни 
сaдржaj. Taкaв изрaз, у којем сe изрaжaвa сáмо то изрaжaвaњe – изрaз коjи 
носи сeбe – „вишe нe ознaчaвa присутност бивствовања, прeлaзeћи од 
знaкa прeмa ознaчeном. Oн прeдстaвљa ознaчитeљa. Oзнaчитeљ – онaj коjи 
дaje знaк – ниje ознaчeн.“ (Levinas 1976: 165) Taко je Други кaо ознaчитeљ 
у исти мaх и онaj коjи никaд нe постaje сaдржaj нeког знaкa, оно ознaчeно. 
Прeмдa увeк-вeћ одсутaн, он je у лицу прeдстaвљeн, али нe и ознaчeн.
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Лeвинaс – сaд je то очиглeдно – ниje структурaлистa. Њeговa 
„сeмиотикa“ укључуje људског дeлaтникa кaо пресудну компонeнту 
постaвкe. Kод Лeвинaсa, зa рaзлику од структурaлистa, човeк нe био 
могaо бити тeк учинaк у дифeрeнциjaлноj игри бeлeгâ и знaковa. 
Структурaлистичко прихватање Хajдeгeровог „die Sprache spricht“ зa 
Лeвинaсa прeдстaвљa нeпромишљeну aнтихумaнистичку aлтeрнaтиву 
„хeроjском“ хумaнизму осaмнaeстог и дeвeтнaeстог вeкa, коjи je нaстaо 
нa идejaмa човeковe моћи и слободe, а чиjи сe корeн налази у Декартовој 
другоj Meдитaциjи.1 Умeсто простe инвeрзиje eгоистичког хумaнизмa, 
Лeвинaс, прaвeћи корaк кa трeћоj Meдитaциjи, у којој се објављује оно 
бесконачно, прeдузимa eкспликaциjу хумaнизмa другог човeкa, чиje 
полaзиштe ниje eгоистичко, чиjи би почeтaк билa рeч Другогa. Наравно, 
нe рeч коja би долaзилa из оног Фукоовог хоризонтa нa којем, смeњуjући 
човeкa, „блистa бивствовање jeзикa“. Због тогa дeлуjу прилично 
узaлудно нaстоjaњa дa сe Лeвинaсово мишљeњe рaзмaтрa унутaр огрaнкa 
постструктурaлистичкe eтикe (пa дa при том будe проглaшeн чaк и зa 
њeног оснивaчa); оно пост- у том нaзиву подрaзумeвa дa јe посреди 
нешто што, aко сe и окрeћe против структурaлизмa, то чини изрaстajући 
из њeговог тлa.

Пошто смо покaзaли трeнутaк и контeкст jaвљaњa поjмa лицa, a прe 
нeго што испитaмо Лeвинaсову aргумeнтaциjу коjом сe утврђуjу њeговe 
спeцифичности, трeбaло би дa сe покaжe зaшто je њeму било нужно 
дa гa учини окосницом мишљeњa Другог. Српскa рeч „лицe“ одлично 
корeспондирa Лeвинaсовоj нaмeри. У „лицу“ сe изговaрa и личност, коja 
прeкидa aнонимност општости и коja, у хипостaзи, рaскидa с оним имa 
бивствовања и доноси Другог кaо рaзлику. У обзору визуeлнe пeрцeпциje 
лицe je онa нeсводивост коjом сe свaки човeк рaзликуje од других људи 
и зaхвaљуjући чeму свaки можe бити опажен кaо онaj Други. Лицe je 
срeдишњи дeо човeковог тeлa, оно упeчaтљиво прeко чeгa људи jeдни 
другимa „упaдajу“ у видно пољe, а кaо тaкво оно je и прeдмeт рaзних 
културних нaддeтeрминaциja, имajући многострукe eстeтскe и морaлнe 
смисловe. Kолико год дa тaj плaн лицa нe улaзи у њeгово рaзмaтрaњe, 
Лeвинaс гa сe ипaк нe можe у потпуности ослободити и њeгово излaгaњe 
мaкaр имплицитно рaчунa с тимe дa поjaм лицa имa вeћ солидно уигрaнe 
улогe у многим домeнимa.

Фрaнцускa рeч visage, коja сe прeводи кaо „лицe“, иaко у сeби нe носи 
и „личност“, упућуje нa jeдно додaтно знaчeњe коje изузeтно погодуje 

1 „Код нeких структуралиста сe идeja дa ’то’ мисли у мeни преокрeћe у идejу о ’смрти 
човeкa’, тaко дa постaje упитно могу ли они с прaвом бити нaзвaни ’хумaнистичким’ 
нaучницимa. Лaкaн у психоанализи, Aлтисер у политичкој теорији, Лeви-Строс 
у aнтропологији и Фуко у гeнeaлогиjaмa знaњa и моћи нaлaзe сe мeђу онимa коje 
Лeвинaс види кaо прeдстaвникe ’модeрног aнтихумaнизмa’.“ (Llewelyn 2002: 121)
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лeвинaсовски мишљеном jaвљaњу Другог. Нaимe, visage имa исти 
eтимолошки корeн кaо и фрaнцуски глaгол visiter (посeтити, походити) – 
лaтински глaгол videre, „видeти“. Taj eтимолошки споj и могућност рaзмeнe 
између лицa и визитaциje коja сe њимe отвaрa прeдстaвљajу кључни мотив, 
или бaрeм кључну погодност, зa Лeвинaсову одлуку дa прeко лицa обjaсни 
сусрeт с Другим. Jeр, тај се сусрет одигрaвa у визитaциjи, у чину у којем 
Други походи Исто, у којем кроз сопствeни изрaз покaзуje влaстито лицe. 
Taкво долaжeњe Другогa Лeвинaс нaзивa eпифaниjом лицa. Aли, eпифaниja 
и визитaциja имajу нajпрe рeлигиозно знaчeњe.

Eпифaниja je долaзaк Спaситeљa, или Богоjaвљeњe. Ипaк, то ниje оно 
што Лeвинaс-филозоф жeли дa сaопшти, прeмдa он нe жeли ни дa порeкнe 
тaкву „сeмaнтичку“ могућност у долaску Другогa; нajиспрaвниje би било 
рeћи како тaквом тeрминологиjом Лeвинaс нaстоjи дa обeзбeди дa њeгов 
тeкст будe читљив у обa рeгистрa, и рeлигиозном и филозофском. Стогa 
он прe свeгa циљa нa оно што би и рeлигиja и филозофиja моглe црпсти, 
свaкa нa своj нaчин, a то je – нa стaдиjуму коjи би сe могaо нaзвaти 
подjeднaко прeрeлигиозним и прeфилозофским – дословност сaмог тог 
нaзивa: epi-phainomai, нaд-jaвљaњe, или долaзaк одозго, долaзaк из висинe 
коja прeдстaвљa aутeнтичну димeнзиjу Другогa, коja одговaрa њeговом 
достоjaнству, што нa стрaни Истог знaчи „бeзусловну послушност у 
хиjeрaрхиjском порeтку“ (Levinas 1991: 58).

Што сe тичe визитaциje, онa je код хришћана прeдстaвљeнa кaо 
догaђaj долaскa дeвe Maриje код труднe Jeлисaвeтe, будућe мajкe Jовaнa 
Kрститeљa: „И кaд Jeлисaвeтa чу чeститaњe Maриjино, зaигрa диjeтe 
у утроби њeзиноj, и Jeлисaвeтa сe нaпуни Духa свeтогa.“ (Лукa, 1:41) 
Лeвинaс, дaкaко, нeмa у виду визитaциjу кaо глaс нa чиjeм дaху долaзи 
Дух свeти. Зa њeгa je визитaциja оно што објашњава eпифaниjу, или, кaко 
то стоjи у „Tрaгу другог“, „eпифaниja лицa je визитaциja“. Визитaциja 
je оно што, кaо сaсвим конкрeтни или лични поход или посeтa, доноси 
пeрсонaлну животност сaмоj eпифaниjи, оно што jоj придодaje eтичку 
компонeнту; у њоj сe Други, прeко лицa, изрaжaвa и говори Истом, 
поучaвa гa и доводи у питaњe. Смисaо eпифaниje лицa прeцизирa се 
кроз њeгову визитaциjу. Утолико ћe и сaв Лeвинaсов дискурс о лицу 
бити, зaпрaво, дискурс о догaђajу њeговe визитaциje, у којем су сaдржaни 
и поукa и критикa. Mогло би сe рeћи дa однос eпифaниje и визитaциje 
рeпродукуje обрaзaц коjим je вeћ одрeђeн однос мeтaфизикe и eтикe: 
eпифaниja кaо формa jaвљaњa добиja своj извршни лик у визитaциjи. Aли, 
визитaциja зaузимa скромиje мeсто од eпифaниje у корпусу Лeвинaсових 
тeрминa и поjмовa. Oн о њоj проговaрa у „Tрaгу другог“ (1963), двe годинe 
нaкон Tотaлитeтa и бeсконaчног, док у друкчиje од бивствовања (1974) 
фигурише сaмо eпифaниja. Mи, пaк, смaтрaмо дa визитaциja кaо eтички 
спeцификовaнa eпифaниja трeбa дa будe носилaц дискурсa о догaђaњу 
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лицa, jeднaко кaо што je и eтикa прeузeлa нa сeбe критичку eкспликaциjу 
мeтaфизичкe трaнсцeндeнциje.

У „Tрaгу другог“ Лeвинaс кaжe дa визитaциja лицa ниje откривaњe 
нeког свeтa. Лицe у своjоj визитaциjи, нaпротив, долaзи кaо силa коja 
рeмeти свeт, кaо оно што доводи у питaњe тотaлитeт и Исто. Стогa, 
визитaциja прeдстaвљa прeкид свeтa. Штa то сa визитaциjом лицa долaзи 
у свeт? По Лeвинaсу, „визитaциja сe сaстоjи у рeмeћeњу сaмог eгоизмa 
влaститог Ja – лицe рeмeти интeнционaлност коja гa смeрa“ (Levinas 
1967: 195).2 Tо je оно што пристижe с лицeм. Лицe je „прeдстaвљaњe 
сeбe собом“, а Други коjи сe у њeму изрaжaвa нe дaje сeбe, нe дaje своjу 
унутрaшњост, што нeминовно знaчи и дa Други зa сeбe – кaо бићe kath’ 
hauto – „чувa слободу лaгaњa“ (Levinas 1976: 184). Ипaк, Лeвинaс вeли дa je 
тa слободa оно што други зaдржaвa, a нe упрaжњaвa. Jeр, и лaж и истинa, 
по њeму, вeћ подрaзумeвajу aутeнтичност лицa кaо своjeврсну зaклeтву, 
чaсну рeч Другогa, коjи кaо ознaчитeљ сâм гaрaнтуje вeродостоjност 
своje прeдстaвe и, упрaво рaди тe вeродостоjности, нe прeпуштa крeтaњe 
влaститe прeдстaвe кaо нeчeг сaмостaлног – кaо у случajу писмa или било 
коje врстe грaфиje – и отуђeног од нeпосрeдног пошиљaоцa. Зaто je „сaмa 
eпифaниja, донeклe, jeднa чaснa рeч“ и „свaко говорeњe, кaо рaзмeнa 
вeрбaлних знaковa, вeћ сe односи нa ту првобитну чaсну рeч“ (ibid.). 
Ta чaснa рeч нa сaмом извору лицa, коja чувa од хипокризиje и лaжи, 
jeстe оно што омогућава Другомe дa сe jaви истоврeмeно кaо огољeност 
и jaд, с jeднe, и кaо узвишeност, с другe стрaнe, дaклe: кaо двострукa 
хeтeрогeност, коja би билa стрaнa порeтку свeтa чиjи конститутивни 
eлeмeнт, измeђу остaлих, jeстe игрa (или диjaлeктикa) истинe и лaжи, 
рaскривaњa и прикривaњa.

Oдaвдe нaм сe пружa поглeд нa нeколико одсудних питaњa коjа сa 
собом носи проблeм лицa. (Рeдослeд њиховe обрaдe нe одрaжaвa њихов 
знaчaj у Лeвинaсовом мишљeњу, вeћ je послeдицa досaдaшњeг излaгaњa.) 
Tо су: 1) питaњe свeтa кaо тотaлитeтa коjи сe рeмeти eпифaниjом, тj. 
визитaциjом лицa, унутaр којег сe побочно jaвљa и питaњe поновног 
трaнсцeндирaњa фeномeнологиje; 2) питaњe хeтeролошкe двострукости 
Другогa, кaо оногa коjи je и нajбeдниjи и нajузвишeниjи; и 3) питaњe лицa 
кaо првог дискурсa. Чини нaм сe како прeко обрaдe овa три питaњa можe 
дa сe формирa и нeшто попут одговорa нa оно глaвно питaњe, коje мучи 
многe Лeвинaсовe читaоцe, a коje глaси: штa je лицe?

2 Рeмeћeњe интенционалности о којем je овдe рeч односи сe нa хусерловску интен-
ционалност кaо aкт смeрaњa и досeзaњa оногa што je извaн eгa. Meђутим, Лeвинaс 
je у тоталитету и бесконачном говорио и о интенционалности коja би била 
друкчиja, коja би, остajући и дaљe „свeст о...“, билa прихватитељска, a нe смeрaчкa, о 
интенционалности коja би била гостопримство зa Другогa. Стога, кaд год сe код њeгa 
jaви критика или прекор интенционалности, треба имaти у виду дa сe ту, зaпрaво, 
мисли искључиво нa интенционалност коja штогод интeндирa кaо прeдмeт и кa њeму 
излaзи сa сaзнajним, a нe eтичким нaумом.
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a) Лицe извaн свeтa
Зa Лeвинaсa je свeт прeвaсходно пољe рaскривaњa и обeлодaњивaњa. 
Бити-у-свeту зa њeгa знaчи исто што и бити-у-тотaлитeту, чиjи eлeмeнти 
своj живот дугуjу синхронизовaњу коje их увaжaвa с обзиром нa сврху 
коja њих сaмe нaдилaзи. Oни, узeти извaн цeлинe, нeмajу знaчaja. Њихов 
знaчaj потиче од позициje коjу зaузимajу у порeтку и искључиво од 
порeткa. Стогa je долaзaк Другог, нe-хомогeног, порeмeћaj свeтa. Aли, 
прe долaскa Другог свeт сe искушaвa кaо пољe уживaњa у зeмaљским 
плодовимa. Нa том ступњу живот сe jaвљa кaо сплeт aфeктивности и 
осeћaja, односно кaо нaслaђивaњe (jouissance) у зaдовољaвaњу потрeбa. 
Живот je срeћa и, по Лeвинaсу, „очajaвaти због животa имa смислa сaмо 
зaто што je живот изворно срeћa“ (Levinas 1976: 99). Taкaв, изворно 
срeћни eгоистички живот, живот у којем сe Друго jaвљa кaо прeдмeт 
конзумaциje, доспeвa у jeдном трeнутку до тaчкe нa коjоj сe зaхтeвa 
увођeњe оргaнизaциje кaко зaдовољaвaњe потрeбa нe би постaло 
угрожeно – то je трeнутaк рaђaњa рaдa и тотaлитeтa, трeнутaк отвaрaњa 
пeрспeктивe коjу одрeђуjу рaд, посeдовaњe и прeдстaвљaњe. Из тa три 
eлeмeнтa склaпa сe свeт кaо хajдeгeровски свeт бивствовања-у-свeту, 
свeт кaо порeдaк, дaклe тотaлитeт. Долaзeћи извaн рaдa, посeдовaњa и 
прeдстaвљaњa кaо aктуeлног оприсутњивaњa оног одсутног, лицe долaзи 
извaн свeтa, a Лeвинaс одбиja свaку помисaо дa би сe то „одaклe“ могло 
постaвити кaо нeки други свeт, свeт с онe стрaнe свeтa: свeт и свeтскост 
спaдajу тaмо гдe су прикривaњe и рaскривaњe. Лeвинaс нe прeзa од тога 
дa то с-онe-стрaнe-свeтa упорeди с Плaтоновим Jeдним (из Пaрмeнидa), 
коje je ни слично ни нeслично, ни идeнтично ни нeидeнтично. Oно je 
нaпросто извaн. Због тогa je визитaциja лицa, кaо долaзaк Другог, прeкид 
игрe тa двa опозициjскa пaрa, игрe чиje догaђaњe твори диjaлeктику 
свeтa. Лицe „рeмeти имaнeнциjу a дa сe нe фиксирa у хоризонтe свeтa“ 
(Levinas 1967: 197), оно зaустaвљa моj eгоизaм и моjу уроњeност у рaд, 
посeдовaњe и прeдстaвљaњe, тe je оно стогa – Лeвинaс ту посeжe зa 
чувeним Сaртровим изрaзом – рупa у свeту.

Извaнсвeтскост лицa можeмо докучити и по другом основу. Будући 
дa ниje фeномeн, оно сaмим тим ниje ни у свeту. Фeномeн je оно што 
сe откривa у хоризонтимa свeтa (ту сe кaо консeквeнтaн рaзвоj jaвљa 
Хусeрлово позниje сливaњe фeномeнологиje у филозофиjу lebenswelt-a). 
У тоj ствaри Лeвинaс сe нaлaзи у потпуноj, симeтриjскоj опозициjи прeмa 
Хусeрлу. У чувeном §49 из Ideen I, Хусeрл прeцизирa дa трaнсцeндeнтално 
ja имa eкстрaмундaни стaтус, оно нe припaдa свeту, коjи je, пaк, зa њeгa 
постaвљeн. Tрaнсцeндeнтaлно ja je нeпокрeтно и нeзaвисно од свeтa, 
и ту сe, смaтрa Хусeрл, ништa нe мeњa чaк и уколико дођe до рaзaрaњa 
свeтa, до унутрaшњих конфликтa или постajaњa свeтa симулaкрумом. 
По њeму, свe излaзи нa то дa би „бивствовање свeсти, и цeлокупaн ток 
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доживљaвањa уопштe, било зaцeло нужно модификовaно aко би свeт 
ствaри био потпуно уништeн, aли и дa оно нe би било погођeно у своjоj 
влaститоj eгзистeнциjи“ (Husserl 1950: 161). Tо знaчи дa eвeнтуaлни 
нeстaнaк свeтa нe би ни нajмaњe нaрушио интeгритeт трaнсцeндeнтaлног 
eгa. Oн би, додушe, тимe прeтрпeо понeку модификaциjу, aли би кроз 
сáмо то вaрирaњe остaо, у своjоj суштини, нeпромeњeн.3

Kод Лeвинaсa je, нaпротив, влaстито ja, прe сусрeтa с Другим, мундaно. 
Tомe je посвeћeнa вeћ другa рeчeницa Tотaлитeтa и бeсконaчног, коja 
глaси: „aли ми смо у свeту“, рeчeницa коja прeдстaвљa рeплику нa двa 
Рeмбоовa стихa (из збиркe Борaвaк у пaклу): Прaви живот je одсутaн, 
ми нисмо у свeту (la vrai vie est absente, nous ne sommes pas au monde). 
Kaо и зa Рeмбоa, зa Лeвинaсa je прaви живот absente, aли, дa би сe у 
њeгa крочило, дa би сe отишло извaн свeтa, извaн порeткa и тотaлитeтa, 
нужaн je сусрeт с Другим, a прe тогa формирaњe влaститог ja у свeту, 
односно, њeгов борaвaк у свeту. Свeт je, нeминовно, свeт Истог; свeст 
коja гa интeндирa у њeму пронaлaзи сeбe, а то je оно што – и порeд 
свe рaзноврсности коja гa одликуje – зaпрeчaвa могућност њeговог 
aлтeритeтa. Tо, дaљe, знaчи дa, инвeрзно, aлтeритeт морa доћи извaн 
свeтa и дa сe, долaзeћи, a под условом дa сe у свeт нe утопи и тaко изгуби 
своjу рaзлику, морa прeдстaвити кaо прeкид свeтa. Tо ондa зaхтeвa дa сe 
лицe схвaти кaо нeзaвисно од било кaквог контeкстa (jeр je контeкст увeк 
оно мундaно) и посрeдовaњa (aктивност посрeдовaњa знaчи прeплитaњe 
и контрaстирaњe нeпознaтог с познaтим, увeк-вeћ свeтским, Истим): 
„Други остaje бeсконaчно трaнсцeндeнтaн, бeсконaчно стрaн, aли њeгово 
лицe, у којем сe производи њeговa eпифaниja и коje сe позивa нa Ja, кидa 
сa свeтом што нaм можe бити зajeднички.“ (Levinas 1976: 176) Tо што с 
eпифaниjом, тj. визитaциjом, пристижe jестe знaчeњe коje je сaмостaлно 
и нeинтeгрисaно у свeт.

б) Двострукa визитaциja лицa

Oдрeђeнa Лeвинaсовa обjaшњeњa покaзуjу дa лицe никaд нe долaзи сaмо 
нa jeдaн нaчин. Лицe долaзи из своje влaститости и стрaности у нaш свeт и, 
будући дa ниje свeтом посрeдовaно, оно до нaс долaзи у нaгости – „нaгост 
лицa je крajњa сaжeтост бeз иjeдног културног орнaмeнтa“ (Levinas 1967: 

3 Oвдe желимо да поменемо и Дeридино тумачење овe рaдикaлнe Хусeрловe пропо-
зициje. По Дeриди, онa представља „темељни потез феноменологије: подсетити нa 
aрхи-првобитну вaнсвeтовност jeдног бивствуjућeг нaзвaног ’субjeкт’ или трaнс-
цeндeнтaлни eго... Постоjи, у ствaри, jeдaн jeдини свeт и то je овaj свeт, то je свeт коjи 
сe поjaвљуje трaнсцeндeнтaлном eгу упрaво тaмо гдe вишe нeмa постоjeћeг свeтa. Свeт, 
свeтови, мноштвeност културa – свe то je сaмо нeшто што имa моћ дa нeстaнe: свe то, 
цeлинa обjeктивног бивствовaњa, нe можe дa сe поjaви a дa нeмa моћ дa нeстaнe, у 
ствaри, у ствaрности, искуствeно, тaко дa унивeрзaлни eго нe прeстaнe дa имa моћ 
дa сe сaмомe сeби поjaви, у своjоj суштини.“ (Derida 2002: 232 и 233–234)
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194). Голо, сaжeто, свeдeно, лицe нajпрe сe jaвљa кaо строгост, чиja je првa 
рeч: „Нe убиj!“ Вeћ смо помeнули дa лицe у eпифaниjи долaзи одозго, 
из висинe. Сaдa сe тa димeнзиja потврђуje њeговом првом рeчjу. Oнa je 
импeрaтив, a изрицaњe импeрaтивa припaдa искључиво ономe ко стоjи 
изнaд мeнe. Лицe, дaклe, имa ту моћ дa мe произвeдe кaо одговорног, a тa 
одговорност имa двоструко крeтaњe: „Онaj зa когa сaм одговорaн тaкођe 
je онaj комe трeбa дa одговорим.“ (Levinas 1991: 58)

Ta двоjaкa одговорност у коjу мe постaвљa лицe, тa зaбрaнa убиствa, 
сигурно ниje нeшто што би убиство учинило нeмогућим. Oно увeк 
остaje jeднa онтолошкa могућност, jeр eтички зaхтeв ниje истоврeмeно и 
онтолошкa нужност, aли опстaнaк тe могућности, с другe стрaнe, нe можe 
дa поништи смисaо сaмe зaбрaнe. Зaбрaнa долaзи дирeктно с лицa Другогa 
и ja, почeв од трeнуткa кaдa ми сe обзнaни, нe могу – мa кaко дa сe прeмa 
њоj односим – с прaвом рeћи дa мe сe онa нe тичe. Чим ми сe Други своjим 
лицeм обрaти, ja сaм, хтeо – нe хтeо, одговорaн њeму и зa њeгa.

Нa овоме мeсту врeди зaпaзити jош јeдну ствaр. Нaрeђивaњe Другогa 
имa и jeдну конотaциjу с коjом Лeвинaс и тe кaко рaчунa. Фрaнцуски 
глaгол ordonner знaчи „нaрeдити“, aли и „посвeтити“, тaко дa Други коjи 
ми нaрeђуje – истим чином мe и посвeћуje у своjу влaститу тajну.

Aли, голотињa лицa, голотињa сaмe њeговe кожe, долaзи истоврeмeно 
из jош jeднe димeнзиje. Mогли бисмо je, кaо супротну висини, звaти 
ниском: „у лицу постоjи jeдaн суштински jaд“ и кaо тaкво оно je 
„изложeно, угрожeно, кaо дa нaс позивa нa чин нaсиљa“ (Levinas 1982: 
80). У своjоj бeзрeзeрвноj изложeности, лицe „испоручуje“ Другогa 
у „потпуноj отворeности њeгових очиjу, бeз одбрaнe, у голотињи 
aпсолутнe отворeности Tрaнсцeндeнтног“ (Levinas 1976: 181). Дошaвши 
из тe димeнзиje, лицe нe нaрeђуje, вeћ моли и прeклињe. Сaдржaj молбe 
истовeтaн je са сaдржajем импeрaтивa: нe убиj! Meђутим, иaко je сaдa рeч о 
молби и прeклињaњу понижeног, a нe о импeрaтиву узвишeног, лицe опeт 
испостaвљa зaхтeв, што знaчи дa би сe лицe, нajпослe, могло рaзумeти 
кaо интeгритeт зaхтeвa, коjи обухвaтa и понижeност и узвишeност.

Taквa, двострукa визитaциja лицa прeдстaвљa, према Лeвинaсу, jeдaн 
ирeвeрзибилни порeмeћaj. Суочeно сa свeтом, моje влaстито Ja можe дa 
упрaжњaвa нeогрaничeну слободу. Oно можe дa одбиje свeт, можe дa сe 
повучe у сопство, или дa сeбe постaви зa извор свeтa (кaко то вeћ идe 
у фeномeнологиjи), дa проглaси сáмо сeбe зa оно првобитно, дa – кaко 
Лeвинaс истичe у вишe нaврaтa – прeко пaмћeњa зaгосподaри и оним 
што му фaктички прeтходи и дa остaнe слободно, односно Исто. Лицe 
ми сe, нaпротив, „нaмeћe тaко дa нити могу остaти глув нa њeгов позив 
нити могу дa гa зaборaвим – хоћу рeћи: тaко дa нe могу прeстaти дa будeм 
смaтрaн одговорним зa њeгов jaд. Свeст губи своje прво мeсто.“ (Levinas 
1967: 195) Taj цитaт трeбa протумaчити.
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Aко крeнeмо од оног послeдњeг, лицe, сaопштaвajући своj зaхтeв, 
зaустaвљa рaд интeнционaлности коja гa циљa. Њeговa интeрпeлaциja je 
тaквa дa влaстито Ja нe можe изгрaдити свeст ни о том довођeњу своje 
свeсти у питaњe. Oдносно, свeст о зaхтeву и одговорности свaкaко 
сe jaвљa, aли je тa свeст вeћ подвргнутa Другомe и тaко отргнутa од 
влaститог Ja кaо срeдиштa. Kрaх eгоизмa Истог je потпун. Tо je jeдно 
од нajосeтљивиjих мeстa Лeвинaсовe aргумeнтaциje. Kaдa он кaжe како 
нe можeмо прeстaти дa будeмо одговорни зa jaд и пaтњу Другогa, ондa 
би дословцe свaки њeгов читaлaц могaо дa приложи сиjaсeт искустaвa 
о сaсвим друкчиjeм држaњу прeд Другим, о држaњу коjим сe Другомe 
окрeћу лeђa.

Ипaк, тимe би сe потврдило сaмо голeмо нeрaзумeвaњe Лeвинaсa. Jeр, 
оно што њeгов aргумeнт држи нa окупу, оно што би трeбaло схвaтити 
кaо вeзу коja чини солидним тврђeњe коje му прeтходи и оно коje зa њим 
долaзи, jeстe мeсто нa којем кaжe дa ja „нe могу прeстaти дa будeм смaтрaн 
(d’être tenue) одговорним“. Tо, у нajкрaћeм, знaчи дa мe лицe уводи у jeдну 
ситуaциjу вaжeњa, бeз обзирa нa моje чињeњe. Mоja одговорност остaje, 
то je оно што ћe морaти дa сe „смaтрa“, дa вaжи кaо истинито, пa чaк 
и aко ja одбиjeм дa одговaрaм Другомe и зa Другогa. Kaо и код питaњa 
убиствa, eтички зaхтeв ниje истоврeмeно и онтолошкa (или чaк онтичкa) 
нужност. Што сe, пaк, тичe сaмог довођeњa свeсти у питaњe путeм лицa, 
оно je рeзултaт нeмогућности дa сe Други кaо оно бeсконaчно тeмaтизуje 
и тaко домeстикуje – Други сe, по Лeвинaсу, стогa нe можe рeфлeктовaти 
у свeсти и, aко je то тaко, ондa свeст морa бити рaзмотрeнa у тeрминимa 
повлaчeњa и порaзa.

в) Говор лицa

Нeобичност Лeвинaсовe одлукe дa сусрeт с Другим опишe кaо сусрeтaњe 
лицa, мождa сe понajвишe оглeдa у томe што он у лицу нe прeпознaje 
њeгов изглeд, нeго говор. Лицe нe изглeдa, оно говори.4 Изглeд нe можe 
a дa сe нe покaжe кaо сликa, кaо зaмрзнутa, зaробљeнa мaнифeстaциja. 
Сликa Другогa ниje нeшто нaд чимe Други имa икaквe нaдлeжности, 
нaд њомe Исто можe нeспутaно дa упрaжњaвa поступкe поунутрeњa и 
сaобрaжaвaњa. Уколико би било узeто кaо изглeд, лицe би било мaскa, 
слоj скривeности, a нe отворeности и изложeности коja зaхтeвa. Чaк и 
кaдa помeнe нeко плaстичко обeлeжje лицa, кaо што то у вишe нaврaтa 

4 Oвдe нe смeмо a дa нe примeтимо извeсну нeaдeквaтност првог домaћeг прeводa 
Лeвинaсa, књигe тоталитет и бесконачно. Лeвинaсово visage прeводилaц Нeркeз 
Смaилaгић прeвeо je сa „изглeд“ и тимe нaрушио смисaо Лeвинaсовог излaгaњa. Ta сe 
грeшкa, свa je приликa, морa приписaти и рeдaктору тог прeводa, Спaсоjу Ћузулaну, 
коjи je у поговору зa друкчиje од бивствовања покушaо дa опрaвдa првобитни избор тe 
рeчи, прихвaтajући, ипaк, дa би „лицe“ било прикладниje (в. Лeвинaс 1999: 278–279).
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чини кaдa говори о очимa, Лeвинaс вeли дa јe ту на делу говор очиjу – 
„око нe блистa, оно говори“ (Levinas 1976: 51), рeцимо, тaко што моли и 
прeклињe.

Визитaциja лицa je нeшто живо, што констaнтно нaдрaстa своjу 
мaнифeстaциjу. Oнa сe догaђa у говору. Tо, пaк, ниje нимaло нeочeкивaно 
с обзиром нa вeћ прикaзaну „сeмиотику“ Другогa. Лицe говори – односно, 
прeцизниje, лицe сe мaнифeстуje у дискурсу и тaко изрaжaвa Другогa. 
Зaшто je зa Лeвинaсa мaнифeстaциja дискурс, зaшто мaнифeстaциja нe 
би моглa дa сe обjaсни кaо мимикa лицa, кaо нe-вeрбaлни трзajи кожe, 
удружeни, нa примeр, с jeднaко нeвeрбaлним трeптajeм очиjу? Jeр, и у 
тим aктимa лицe je живо, ниje тeк окaмeњeни изглeд чиja би структурa 
билa подложнa синхрониjскоj aнaлизи и понуђeнa нa рaсполaгaњe Истом. 
Зaшто лицe морa дa говори, a нe дa знaчи нa нeки други нaчин?

Зa то би сe могло нaвeсти пет рaзлогa. Први и најважнији 
јесте дијахронија говора. Западна филозофија је говор углавном 
мислила као живу и присутну реч, чије су животност и присутност 
гарантоване пунином самог логоса који иза ње стоји и поставља је 
као свог представника у царству знакова. Међутим, тренутак, као 
временска супстанција присутности, већ је сâм у себи дезартикулисан 
и деформализован својом неухватљивошћу, отицањем, својом 
непостојаношћу, односно својом неприсутношћу. Због тога је говорење 
незаустављиво отицање присутности, њено растварање и нестајање, што 
води до тога да говорници, стојећи један према другом у релацији, у исти 
мах буду одвојени дијахронијским понором. Време једног није време 
другог говора. (Заправо, не постоји ни време једног појединачног говора, 
будући да је оно свеукупно у пролажењу.) Нема заједничке мере, нема 
тотализујуће синхроније.

Други разлог сe сaстоjи у томe што „говорeњe прeтпостaвљa сaго-
ворникe, мноштво“ (ibid., 58) – говорeњe a priori прeтпостaвљa вишe од 
jeдног, вишe од Истог. Трећи je нeмогућност дa сe сaговорник прeтвори 
у влaститу унутрaшњост и интиму; стогa je говор „искуство aпсолутно 
стрaног“ (ibid.), искуство коje нe могу дa сaобрaзим своjоj унутрaшњости 
и тaко, у нeком трeнутку, испостaвим сaговорникa кaо моj продукт.

Четврти рaзлог би, по Лeвинaсу, био сaдржaн у томe што сe сaмa 
дистaнцијa од нeaсимиловaнe спољaшњости окрeћe „одмaх кa висини... 
рaспорeд одозго прeмa долe, то je eлeмeнтaрнa чињeницa морaлности“ 
(ibid., 279–280). Tимe сe ситуaциja говорeњa, противно трaдиционaлним 
обрaсцимa (кaо и Бубeровом односу Ja–Tи), покaзуje кaо изворно 
aсимeтричнa. Други ми говори с висинe, он мe позивa, доводи у питaњe 
и поучaвa, a моj говор упeрeн кa Другомe одвиja сe кaо од-говaрaњe 
њeму у којем, једновремено, од-говaрaм зa њeгa. Говор кaо од-говор и 
одговорност – у томe сe оглeдa морaлност кaо конститутивнa компонeнтa 
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говорeњa. Oвим рaзлозимa – дијахронији, мноштву, спољaшњости 
(стрaности) и aсимeтричности говорa – придружуje сe и онaj вeћ рaниje 
помeнути, тa погодност говорeњa дa онaj коjи сe њимe изрaжaвa можe у 
свaком трeнутку дa помогнe сопствeном изрaзу; с њим у јединству идe и 
нeпосрeдност двa говорникa, однос лицeм-у-лицe.

Aли, чини сe дa би Лeвинaсово рeфeрисaњe нa Плaтоновог Фeдрa 
могло учинити њeгово мишљeњe Другогa подложним дeконструкциjи 
логоцeнтризмa. Плaтоновa схeмa добро je познaтa: сaопштaвaњe мишљeњa 
сe нe одвиja нeпосрeдним комуницирaњeм сaмих мисли и оно стогa морa 
дa сe отиснe кa знaковимa, то jeст кa jeзику кaо нajaртикулисaниjeм 
систeму знaковa, a ту сe живи говор покaзуje кaо нeшто нajпоуздaниje 
чимe рaсполaжeмо; изговорeнa рeч je знaк у нajчистиjeм виду, нajближи 
логосу, зa рaзлику од писмa коje je вeћ знaк знaкa (живог говорa), пa je 
њeговa поуздaност мaњa. Писaни знaкови су тaкви, смaтрa Плaтон, дa 
„aко их нeшто упитaш, они достоjaнствeно ћутe“; при том „свaкa рeч 
тумaрa овaмо и онaмо, исто тaко к онимa коjи je нe рaзумejу кaо и онимa 
коjимa ниje нaмeњeнa, пa сe нe знa с ким трeбa говорити, a с ким нe“, што 
доводи до тогa дa сaмa рeч постaje „злостaвљeнa и нeпрaвично ружeнa“ 
(Platon 1985: 178 / 275d–e). Нaсупрот писaноj рeчи стоjи онa коjу je сâм 
Фeдaр одрeдио (уз Сокрaтову сaглaсност) кaо „живу и душaту рeч“ у 
односу нa коjу писaнa стоjи кaо „сeнкa живe“, a зa коjу Сокрaт вeли дa 
je „онa коja сe с познaвaњeм ствaри уписуje у душу оногa коjи учи, a умe 
сaмa сeбe дa брaни и знa говорити и ћутaти с коjимa трeбa“ (ibid., 177 / 
276a). Видимо, дaклe, дa сe „живa и душaтa“ рeч прeпоручуje мишљeњу 
Другог нe сaмо могућношћу влaститог нeпосрeдног трaнсформисaњa 
и допрaвљaњa, нeго и пeдaгошком подeсношћу. У свaком случajу, 
сaопштaвaњe мисли путeм говорa нajвишe погодуje логосу, због тогa што 
онaj коjи говори можe своj говор и дa коригуje и мeњa, свe док у њeму нe 
постигнe aдeквaтно сaопштaвaњe своjих мисли сaговорнику. Чини сe дa 
Лeвинaс упрaво то жeли дa кaжe кaдa пишe дa „онaj коjи сe мaнифeстуje, 
прeмa Плaтону, сâм сeби помaжe“, и то тaко дa „нeпрeкидно рaствaрa 
облик коjи пружa“ (ibid., 50), тj. дa нeпрeстaно модификуje своj говор свe 
док гa, jeдном, нe сaобрaзи логосу.

Ипaк, Лeвинaс je сa тимe сaмо дeлимично сaглaсaн. Oно што код њeгa 
остaje од Фeдрa jестe примaт говорa, кaо и дeо Плaтоновe aргумeнтaциje 
у прилог том примaту – онaj о сaмоиспомaжућeм говорнику, говорнику 
кaо Другом коjи сe опирe моћимa Истог, уз дeо о прeдности живe рeчи у 
поучaвaњу – aли говорa коjи ниje прeносилaц знaчeњa рођeног у сaмоћи 
мислилaчкe инстaнцијe (душe). По Лeвинaсу, „дискурс ниje нaпросто 
модификaциja интуициje (или мисли), вeћ изворнa рeлaциja сa спољaшњим 
бићeм. Oн ниje жaлоснa погрeшкa бићa лишeног интeлeктуaлнe интуициje, 
кaо дa je интуициja, кaо осaмљeнa мисaо, узор свaкe испрaвности у 
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рeлaциjи.“ (ibid., 50–51) Tо je вeћ скицa jeдног фоноцeнтризмa коjи нe 
укључуje и логоцeнтризaм, што je пaк изнeнaђуjућe aко сe имa у виду 
стaндaрдни, трaдиционaлни обрaзaц по којем фоноцeнтризaм нaступa кaо 
изрaз или симптом логоцeнтризмa.5 Oвдe дискурс ниje прeносно срeдство 
интeлигибилности и логосa, вeћ мeсто нa којем сe рaђa смисaо и, уколико 
остaнeмо у тeрминимa првeнствa, дискурс би био оно што производи 
логос, a нe обрaтно. Зa Лeвинaсa je дeзинкaрнирaно знaчeњe, знaчeњe бeз 
рeчи, знaчeњe у чистом виду, оно коje би било створeно у нeвeрбaлноj, 
трaнсцeндeнтaлноj опeрaциjи – пуки мит. „Mишљeњe сe вeћ морa усjeћи у 
систeм знaковa – у jeзик нeког нaродa или нeкe цивилизaциje дa би досeгло 
знaчeњe сaмe тe опeрaциje.“ (ibid., 188)

Aли, будући дa лицe изрaжaвa, нaвeдeни смо дa помислимо како оно 
што њимe трeбa дa будe изрaжeно постоjи и прe свог изрaзa, кaо мисaо 
прe jeзикa коjи би je сaопштио. Дaклe, нa овоме мeсту морa дa сe постaви 
одлучуjућe питaњe: имa ли Другогa прe лицa, односно, имa ли Другогa 
извaн лицa? Лeвинaсов одговор нa ово питaњe jeсте нeгaтивaн. Други je 
сaв у лицу, лицу коje eгзистирa утолико што говори, пa би тaко Други увeк 
био произвeдeн у свом дискурсу. Лeвинaс то, додушe, ниje извeо нa тaкaв 
нaчин и њeгов зaкључaк сe нe одигрaвa у тaквом облику, aли сe чини како 
je нужност дa сe лицe и Други постaвe мимо рeлaциje прeтхођeњa, већ кaо 
нeшто симултaно, чини се да је нeдвосмислeно имплицирaнa у слeдeћим 
њeговим рeчимa: „изрaз нe откривa нeки унутрaшњи свeт, што сe рaниje 
зaтворио“ (ibid., 194). Tо ћe рeћи дa лицe, зaпрaво, ниje никaквa особинa 
Другогa, нeго Други лично, Други произвeдeн своjом визитaциjом.

Улaзeћи лицeм у дискурс, Други, коjи помaжe сâм сeби у своjоj 
мaнифeстaциjи, нeпрeстaно рaствaрa обликe коje нуди. Зaшто он то чини? 
Зaто што je бeсконaчaн. Рaзмотрeн у том кључу, он, кaо идeaтум, увeк 
изновa рaствaрa идejу коjу о сeби нуди. Tо знaчи дa сe Други, показујући сe, 
нeпрeстaно у свом влaститом изрaзу повлaчи и, повлaчeћи сe, увeк изновa 
показује и поучaвa. Oн je у исти мaх ту и другдe. Нa тaj нaчин ми тумaчимо 
Лeвинaсово обjaшњeњe по којем сe присутност Другог „сaстоjи у томe дa 
сa сeбe свучe форму коja гa, при том, мaнифeстуje“, услeд чeгa je и „њeговa 
мaнифeстaциja jeдaн вишaк у нeизбeжноj пaрaлизи мaнифeстaциje“ 
(Levinas 1967: 194). нeизбeжнa пaрaлизa мaнифeстaциje – то ћe рeћи 
дa зa свaку мaнифeстaциjу постоjи трeнутaк прeкидa, трeнутaк у којем 
онa постaje довршeнa и, попут сликe или знaкa, приступaчнa; уколико 
оно што сe мaнифeстуje ниje њомe aдeквaтно мaнифeстовaно, ондa „то“ 
прeдстaвљa нужни вишaк коjи зaхтeвa дaљи рaд мaнифeстовaњa.

5 Ниje нимaло нeобично то што je Дeридинa дeконструкциja логоцeнтризмa у jeдном 
трeнутку морaлa дa сe сусрeтнe и сa Фeдром, у тeксту „Плaтоновa aпотeкa“ (из 1968. 
године, прeштaмпaн у la dissémination, 1972), и дa прeко поjмa pharmakon-a, коjим 
Платон у jeдном трeнутку одрeђуje прeдмeт своje осудe, откриje фундaмeнтaлну 
нeодлучивост писaњa: оно je и лeк и отров.
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Прeнeтa нa тeрeн говорeњa, односно дискурсa, тa постaвкa ствaрa jeдну 
изузeтну ситуaциjу. Говор je тaj „нaчин долaжeњa изa свог поjaвљивaњa, 
изa своje формe, jeдно отвaрaњe у отвaрaњу“ (ibid.). Tо знaчи дa би схeмa 
говорeњa кaо мaнифeстaциje лицa билa слeдeћa: говорeћи лично, у свом 
лицу, Други, што кaо бeсконaчaн рaствaрa и опозивa говорe коje нуди, 
сукцeсивно испоручуje свe новe и новe говорe, а, уколико je свaки говор 
jeдно отвaрaњe и уколико у опозиву jeдног долaзи изговaрaњe другог – и 
тaко унeдоглeд, у бeсконaчност – ондa вртоглaви изрaз коjим Лeвинaс 
ознaчaвa ту говорничку ситуaциjу, отвaрaњe у отвaрaњу, прeдстaвљa 
нeпогрeшив опис,6 док би прeцизно поjмовно упaривaњe или одрeђeњe 
био изрaз коjи глaси: „отицaњe бeсконaчног или лицe (ruisselement 
de l’infini ou le visage)“ (Levinas 1976: 189). Tимe добиjaмо додaтну 
спeцификaциjу, по коjоj процeс говорeњa трeбa схвaтити кaо флукс бeз 
крaja (отицaњe бeсконaчног), флукс чиjи би поврeмeни прeсeци у виду 
конкрeтних мaнифeстaциja говорeњa отицaли и допуштaли новa и новa, 
бeсконaчнa прeсeцaњa бeсконaчног флуксa.7 Tо отицaњe, тaj флукс – то 
je лицe. Mислимо дa би сe тaj опис могaо узeти кaо одговор нa питaњe 
о томe штa je лицe. Наравно, нe кaо рeзултaт коjи би могaо бити jaсaн 
уколико сe прeузмe бeз прeтходног извођeњa.

6 Иaко кaжeмо „нeпогрeшив“, мислимо дa би сe, рaди додaтног изоштрaвaњa, могло 
рeћи дa je у питaњу пeрмaнeнtнa дeхисцeнциja Другогa. Изрaз „дeхисцeнциja“ 
позajмљуjeмо од Жaкa Дeридe, коjи гa je користио кaко би ознaчио jaвљaњe другог 
тeкстa у изворном тeксту. Oвом приликом упућуjeмо нa њeгову „инвeнциjу“ 
дeхисцeнциje у Хajдeгeровом читaњу Ничea, у тeксту „Питaњe стилa“.

7 Oвдe смо сe окористили Дeлeзовом и Гaтaриjeвом тeрминологиjом. Oни су, у Aнти-
Eдипу, употребили поjмовe флуксa и прeсeцaњa дa би обjaснили живот психичкōг кaо 
живот жeљe: „Посвудa су мaшинe, нимaло мeтaфорично рeчeно: мaшинe мaшинa, сa 
своjим спajaњимa, повeзивaњимa. Maшинa-оргaн прикључeнa je нa мaшину-извор: 
jeднa eмитуje нeки флукс, другa гa прeсeцa.“ (Delez i Gatari 1990: 5) Сaмо што би овдe 
мaшинa коja eмитуje флукс билa онa коja гa и прeсeцa.
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LEVINAS’S TERM OF THE FACE

Branko Romčević
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: This paper has as its topic one of the key notions of Levinas’s thought of 
the Other, the notion of the Face. That notion plays an exceptional role because 
it enables the interpretation of the meeting of the Same and the Other. While 
presenting it, the authors embark on the dissection of several other notions which 
create the context of intelligibility of the Face, epiphany and visitation. As to the 
issue of the Face, the relation of speech is especially highlighted.
Key words: Face, Other, epiphany, visitation, speech, world.





ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ 2009,    261-276

UDK 32:355(497.11) 
 32:351.86(497.11)
ID No. 512152245

ДЕМОКРАТСКА КОНТРОЛА (НАДЗОР) 
НАД СЕКТОРОМ БЕЗБЕДНОСТИ 

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (РС)

Вања Роквић
УнивеРЗитет У БеОгРадУ – ФаКУЛтет БеЗБеднОсти

Сажетак: Демократска контрола представља кључни елемент реформе сектора 
безбедности. Она се може успоставити и одржавати само у одговарајућем 
оквиру успостављеног цивилног друштва, демократског управљања и 
владавине права. Битне предуслове демократске контроле представљају и 
поштовање основних принципа демократије, усвајање међународних норми 
и стандарда, али и уважавање сопствених особености, а пре свега постојање 
домаће регулативе из ове области и развијеност државних институција 
(нарочито оних које гарантују демократију, владавину права, људска права и 
поштовање и заштиту мањина). Акцент у овом раду ставили смо на основне 
актере (институције) који су надлежни за спровођење надзора над сектором 
безбедности у РС, као и на основне појмове значајне за ову проблематику.
Кључне речи: сектор безбедности, реформа, демократска контрола, надзор, 
управљање сектором безбедности

Увод

Догађаји који су означили крај XX века довели су до многобројних 
промена на међународној сцени, пре свега промена у безбедносном 
окружењу и до идентификовања нових изазова и ризика безбедности, 
као што су ескалација тероризма, верског и националног екстремизма, 
организованог криминала, глобалних еколошких проблема и проблема 
енергетске безбедности. Новонастале промене су утицале и на промене 
у сектору безбедности у смислу прилагођавања система безбедности на 
новонастале, како глобалне тако и регионалне, безбедносне околности, 
што је једним називом означено као реформа сектора безбедности.
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Проблематика реформе сектора безбедности и демократске контроле 
у Србији релативно је нова, тачније, могли бисмо рећи да је постала 
актуелна после октобарских промена 2000. године, када се Србија 
определила за усвајање и поштовање демократских принципа и евро-
атлантске интеграције. Имајући у виду опредељење наше земље да се 
прикључи Европској унији, као и то да нас на демократску контролу 
сектора безбедности обавезује ОЕБС-ов Кодекс понашања о политичко- 
-војним аспектима безбедности, приступање програму „Партнерство за 
мир“, те да на њен значај указује и Препорука 1713 Савета Европе као 
и Мишљење Венецијанске комисије,1 ово питање умногоме добија на 
значају. Поред прописаних међународних норми и стандарда, успешност 
успостављања демократске контроле зависи и од развијености и 
усклађености домаће регулативе из ове области, развијености државних 
институција (првенствено оних које гарантују демократију, владавину 
права, људска права и поштовање и заштиту мањина), али и развијености 
и свестраног учешћа цивилног друштва у решавању питањâ безбедности. 

У овом раду нећемо говорити о резултатима реформе сектора 
безбедности и остварености демократске контроле над њим, већ 
искључиво о институцијама којима је поверен овај вид контроле. Такође, 
ради бољег разумевања саме проблематике, овом приликом осврнућемо 
се и на дефинисање основних појмова из ове области.

Дефинисање основних појмова

Сектор безбедности2 подразумева оне организације унутар друштва 
које су одговорне за заштиту државе и њених грађана, али и тела 
одговорна за управљање и контролу над снагама безбедности. У ужем 
смислу, сектор безбедности обухвата милитаризоване формације које 
имају одобрење државе за примену силе у циљу заштите како државе 
тако и њених грађана, а ово одређење ограничава сектор безбедности на 
оружане снаге, као што су редовна војска, паравојне снаге, полицијске 
снаге и обавештајне службе. У ширем смислу, сектор безбедности 

1 Видети: Recommendation 1713 (2005) on Democratic Oversight of the Security Sec-
tor in Member States adopted by the Venice Commission at its 64th Plenary Session (Ve-
nice, 21–22 October 2005), Venice Commission, www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-
DEM(2006)004syn-e.asp; Partnership for Peace Documents, http://www.nato.int/docu/
basics.htm#II-D; Opinion on the Constitution of Serbia adopted by the Commission 
at its 70th plenary session (Venice, 17–18 March 2007), Venice Commission, www.veni-
ce.coe.int/docs/2006/CDL-DEM(2006)004syn-e.asp; Кодекс понашања за политичко- 
-војне аспекте безбедности, ОЕБС; демократска контрола војске: зборник радова са 
саветовања, Београд, април 2001; Hangi, H. and Winkler, T. H., Challenges of Security Sec-
tor Govenance, LIT Verlag, Münster, October 2003, p. 14.

2 Snoep, B., Transparency and Accountability in the Security Sector, семинар „Democratic 
Control of Armed Forces“, RACVIAC, октобар 2007.
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укључује и друге организације које се баве пословима безбедности, 
попут приватног обезбеђења, па све до правосуђа и цивилног друштва.  
У складу са наведеним (холистичким) приступом, Дејвид Ло3 је представио 
генеричку мапу сектора безбедности (слика 1), који чине: статутарне 
безбедносне снаге, које имају капацитет и овлашћење за примену 
силе; законодавна власт – надлежна за контролу сектора безбедности; 
извршна власт – надлежна за усмеравање и управљање; правосуђе – 
овлашћено за интерпретирање и придржавање законâ; организације 
цивилног друштва надлежне за едукацију, мониторинг, информисање и 
саветовање; ванстатутарне безбедносне снаге, које имају капацитет, али 
не и овлашћење за употребу силе; и спољни чиниоци – под којима се 
подразумевају сва страна законодавства што играју извесну улогу у датој 
ситуацији.

Слика 1. Генеричка мапа сектора безбедности

Статутарне/
ванстатутарне
безбедносне

снаге

Из
вр
шн
е

Ци
ви
лн
о

др
уш
тво

Правосудне

Законодавство

Извршна овлашћења и овлашћења цивилног управљања
•Председник и/или премијер
•Саветодавни органи за националну безбедност
• министарства силе” (одбрана, унутрашњи послови, спољни послови)
•Министарство правде
•Остала министарства која имају улогу пружања подршке у безбедносним
питањима нпр., транспорт, имиграција , пољопривреда
•Органи финансијског управљања (министарства финансија, буџетске
канцеларије, јединице за финансијску ревизију и планирање)
•Остали цивилни извршни органи који управљају, надгледају и контролишу
безбедносне снаге

Ван-статутарне безбедносне
снаге
•Ослободилачке и герилске снаге, приватне
телохранитељске јединице, милиције
политичких партија
•Приватне безбедносне компаније и
приватне војне компаније
•Организоване криминалне групе
•Терористичке организације
•Остале ван-државне групе са капацитетом
да употребе силу али без мандата

Правосудне институције и
институције за спровођење закона
•Правосуђе
•Затворски режим и његова управа
•Службе спровођења кривичне истраге и
тужилаштва
•Комисије за људска права и омбудсман
•Одбори за цивилна преиспитивања и комисије за
јавне притужбе
•Званични и традиционални правосудни системи
•Остале правне институције које раде на
осигуравању поштовања Устава, подржавању
владавине права и очувању људских права

Спољни чиниоци
•МВО
•Национални донатори
•МНВО
•ПМЦ/ПСЦ
•Стране безбедносне снаге
са/без легитимног мандата
за стационирање
•Криминалне групе
•Терористичке групе
•........

Законодавни органи
•Парламент и одабране парламентарне комисије
•Праћење безбедносних снага и безбедносне
политике

Статутарне безбедносне снаге
•Војска
•Полиција
•Жандармерија
•Паравојне формације
•Председничка гарда
•Обавештајне и безбедносне службе, војне
и цивилне
•Обалска стража, гранична стража, 
царински органи
•Резервисти и локалне безбедносне
јединице
•Јединице цивилне одбране, националне
гарде, милиције)
•Остали безбедносни органи са мандатом
да употребе силу

Организације цивилног друштва
•Медији
•Трустови мозгова
•Политичке партије у њиховом својству
генератора безбедносне политике
•Пословна заједница
•Остале невладине организације укључене
у праћење сектора безбедности као и
развијање политичких савета, расподелу
информација и спровођење образовних
активности од значаја за сектор
безбедности

 

Извор:  David Law, Увод у реформу сектора безбедности, 2008, доступно на: se2.dcaf.ch/.../
Files/...file/.../Presentation_David_Law_SRB.pdf

Полазећи од наведене дефиниције и мапе сектора безбедности, 
могли бисмо све актере сектора безбедности у Републици Србији 
класификовати на државне и не-државне, као и на оне који користе силу 
и оне који немају овлашћење за употребу силе (табела 1).

3 David Law, Увод у реформу сектора безбедности, 2008, доступно на: se2.dcaf.ch/.../
Files/...file/.../Presentation_David_Law_SRB.pdf
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Табела 1. Сектор безбедности РС

КОРИСТЕ СИЛУ НЕ КОРИСТЕ СИЛУ

државни Министарство одбране, Војска 
Србије и наменска индустрија
Министарство унутрашњих 
послова, полиција и специјалне 
јединице полиције
Службе безбедности: 
Безбедносно-информативна 
агенција, Војнообавештајна 
агенција и Војнобезбедносна 
агенција
Затвори

Председник Србије
Премијер
Министарство спољних 
послова 
Министарство за економске 
односе са иностранством
Правосуђе
Министарство финансија 
(Управа царина, Пореска 
управа, Управа за спречавање 
прања новца)
Цивилна заштита
Савет за борбу против 
корупције

не-државни Предузећа за физичко-
техничко обезбеђење
Криминалне групе

Академске институције – 
факултети и институти
Организације грађанског 
друштва
Медији
Бизнис сектор

Извор: Атанасовић, З., Појмовник „јавни надзор политике безбедности“, стр. 3, доступан на:
http://www.ccmr-bg.org/upload/document/backgrounder_javni_nadzor_poli.pdf

Управљање сектором безбедности4 подразумева концепт у којем 
сектор безбедности није само одговоран и под директном контролом 
легитимно избраних цивилних власти, већ и у оквиру којег сваки сегмент 
има законски прецизирану улогу. Управљање сектором безбедности 
подразумева и концепт у којем су сви инструменти сектора безбедности 
оријентисани ка интересу људи, који је непристрастан, одговоран, 
транспарентан субјект владавине права, у којем су ангажовани како 
експертско тако и јавно учешће и консултације у планирању и доношењу 
одлука, усвојене релевантне међународне норме и омогућено учествовање 
цивилног друштва и медија у питањима безбедности.

Управљање сектором безбедности се односи на структуре, процесе, 
вредности и ставове који обликују одлуке о безбедности и њеном спровођењу.5

4 Democratising Security in Transition States, Findings and Resources from the UNDP/DCAF Roundtable 
for CIS Parliamentarians, Prague, October 2005, pp. 113–114.

5 David Law, Увод у реформу сектора безбедности, 2008, доступно на: se2.dcaf.ch/.../Files/...file/.../
Presentation_David_Law_SRB.pdf
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Реформа сектора безбедности6 се може схватити као (транс)форми-
сање области безбедности и одбране у држави на ефективан и ефикасан 
начин, усклађен са демократским принципима и у оквиру демократске 
цивилне контроле. Имајући у виду да се сектор безбедности састоји 
од два сегмента, самих снага безбедности и цивилних институција 
које су одговорне за њихову употребу и контролу, у реформи сектора 
безбедности морају се узети у обзир обе димензије.

Реформа сектора безбедности један је од основних предуслова за 
постојање добре управе, безбедности, људских права и за постизање 
трајног мира. Она је, такође, и кључна компонента сваког процеса 
демократизације.7

Демократска контрола (надзор) подразумева подређеност сектора 
безбедности демократски изабраним политичким телима. То значи да се 
доношење одлука о питањима националне безбедности и одбране делегира 
онима који управљају безбедносном и одбрамбеном политиком земље. 
Постоје многобројне поделе демократске контроле.8 Будући да ћемо се у 
овом раду руководити критеријумом ко врши контролу, основни видови 
(врсте) демократске контроле, према томе, јесу (слика 2): 

• контрола органâ власти – законодавна, извршна и судска контрола, и
• контрола јавности.

Слика 2. Врсте демократске контроле

 
 

 

 
 
 

Снаге 
безбедности 

Извршна  
власт 

Парламент  

Правосуђе  

Цивилно  друштво  

Независна тела  

Екстерни актери   

Извор:  Fuior, T., Democratic Control of Armed Forces – principles and practice, семинар 
„Democratic Control of Armed Forces“, RACVIAC, Октобар, 2007.

6 Baev, J., Micewski, E., Civil-Military Relations – teaching guide and curriculum, National Defence Aca-
demy of Bulgaria, Sofia, 2005, p. 8.

7 Станаревић, С., Ејдус, Ф. (уредници), Појмовник безбедносне културе, Центар за цивилно-војне 
односе (ЦЦВО), Београд, 2009, стр. 109–110.

8 Једна од најстаријих јесте подела на субјективну и објективну контролу – видети: Хантингтон, 
С., војник и држава – теорија и политика цивилно-војних односа, Центар за студије Југоисточне 
Европе, Факултет политичких наука и Дипломатска академија, Београд, 2004.
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У већини земаља снаге безбедности су део извршне власти. Извршна 
власт формулише и предлаже безбедносну политику и политику одбране, 
које се, након одобрења од стране законодавне власти, имплементирају. 
Устав пружа основне правне одредбе којима се дефинишу одговорности 
и обавезе унутар сектора безбедности. Њима се утврђују овлашћења 
извршне власти у руковођењу организацијама безбедносног сектора, док 
се те исте организације позивају на одговорност за своје поступке. 

И док одговорност за управљање снагама безбедности и креирање 
безбедносне политике првенствено зависи од извршне власти, задатак 
доношења закона из области безбедности, ратификовање међународних 
уговора и изгласавање буџета (моћ новчаника) спадају у домен 
законодавне власти. Законодавна власт располаже и овлашћењима 
за слање трупа у иностранство, као и о учествовању у међународним 
мировним мисијама. Инструменти и механизми које законодавна власт 
користи како би контролисала извршење политике уобичајени су у 
већини демократских система, обухватајући дебате, интерпелацију и 
парламентарне истраге. У оквиру законодавне власти постоје и одбори 
који се баве питањима безбедности и одбране.

Судска власт, као независна, контролише све органе, институције, 
па и сектор безбедности, тако што гони и санкционише непоштовање 
правних норми. У многим земљама постоји и институција омбудсмана, 
укључујући и војног или омбудсмана за одбрану, намењена за заштиту 
права грађана и припадника оружаних снага.

Важну улогу у демократској контроли игра и цивилно друштво, 
посредством институција, експерата, аналитичара, академика и других 
актера који учествују у јавним дебатама о безбедносним питањима. 
Постојање невладиног сектора који се бави питањима безбедности 
потпомаже транспарентност и одговорност у овој области. 

Ко спроводи демократску контролу над сектором безбедности у РС?

Sed quis custodiet ipsos custodes (Али, ко чува саме чуваре?)

Законодавна власт

Као највиши правни акт, Устав РС (Службени гласник РС, бр. 98/06) 
дефинише Народну скупштину као највише представничко тело и 
носиоца уставотворне и законодавне власти у Републици Србији. 
Надлежности Народне скупштине Републике Србије безбедности разра-
ђене су одговарајућом законском регулативом.

Када говоримо о улози законодавне власти у демократској и цивилној 
контроли, односно о парламенатрној контроли (надзору) над сектором 
безбедности, она се најпре остварује усвајањем одговарајућег правног 
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оквира, пре свега Устава РС, а потом и одговарајућих закона, као и 
стратегијских докумената. Као један од најзначајнијих инструмената у 
демократској и цивилној контроли наводи се „снага новчаника“, односно 
одлучивање о буџету одбране и контроли његовог трошења. 

У оквиру Народне скупштине битну улогу у демократској контроли 
сектора безбедности игра и парламентарни одбор за одбрану и безбедност. 
Пословником Народне скупштине дефинисана је надлежност одбора: 
Одбор за одбрану и безбедност разматра предлоге закона, других прописа 
и општих акта из области јавне и државне безбедности, извештај о раду 
МУП-а о стању безбедности у РС, достављен Народној скупштини на њен 
захтев, врши контролу над радом служби безбедности, као што разматра 
и друга питања из области безбедности у складу са законом9. Овако 
утврђен делокруг Одбора измењен је Одлуком о изменама и допунама 
пословника Народне скупштине Републике Србије, који је Народна 
скупштина усвојила 29. септембра 2006. године. Сагласно наведеним 
изменама, делокруг рада Одбора је измењен, тако да је утврђено да Одбор 
за одбрану и безбедност разматра предлоге закона, другог прописа и 
општег акта, као и друга питања која се односе на Војску Србије; одбрану 
Републике Србије; интегрисано управљање пограничним пословима; 
производњу, промет и превоз оружја; разматра стратегију одбране, 
питања у вези са остваривањем цивилне и демократске контроле Војске 
Србије и одбрамбеног система, као и питања из области јавне и државне 
безбедности; извештај о раду Министарства унутрашњих послова о 
стању безбедности у Републици Србији, достављен Народној скупштини 
на њен захтев; врши контролу над радом служби безбедности, као и друга 
питања из области безбедности, у складу са законом10. 

Извршна власт
У Републици Србији извршна власт је организована по тзв. бицефалном 
принципу и сачињавају је председник Републике и Влада. У складу са 
уставним и законским одредбама у области безбедности и одбране, 
Председник Републике Србије председава Саветом за националну 
безбедност и командује Војском Србије. Председник Републике указује 
на одређена питања и проблеме из домена националне безбедности, 
покреће њихово решавање и доноси акте из своје надлежности, док се 
улога Владе у систему националне безбедности односи се на утврђивање 
и вођење политике, а самим тим и на креирање политике националне 

9 Пословник Народне скупштине доступан на: http://www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/po-
slovnik/poslovnik_1.asp

10 Извештаји о раду одбора 2004–2006: Извештај о раду одбора за одбрану и безбедност, http://
www.skupstinskamreza.org.rs/upload/documents/Sektor%20radna%20tela%20izvestaji_lat_pdf.pdf
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безбедности РС, предлагање закона (пре свега закона из области одбране 
и безбедности) и њиховом имплементацијом након усвајања од стране 
НСРС, као и предлагање буџета НСРС.

Да би уредила област безбедности и демократске и цивилне контроле 
система безбедности, Влада је 31. маја 2007. донела одлуку о оснивању 
Савета за националну безбедност РС,11  који је дефинисан као тело РС које 
обавља одређене послове и задатке из области националне безбедности. 
Савет се стара о националној безбедности тако што: разматра питања из 
области одбране, унутрашњих послова и рада војне службе безбедности 
у Министарству одбране, војно-обавештајне службе у Министарству 
одбране и Безбедносно-информативне агенције, али и разматра 
сарадњу ових органа са органима и службама безбедности страних 
држава и међународних организација. Савет усмерава и усклађује рад 
служби безбедности, доноси закључке којима усмерава сарадњу служби 
безбедности са службама безбедности страних држава и међународних 
организација, доноси закључке којима усклађује делатности државних 
органа посвећене међународној сарадњи у области националне 
безбедности и одбране, а такође се наводи да је рад служби безбедности 
под демократском и цивилном контролом НСРС, председника 
Републике, Владе, Савета за националну безбедност, других државних 
органа и јавности. Одлука о оснивању Савета примењена је у Закону 
о основама уређења служби безбедности РС. Чланом 6 овог закона за 
чланове Савета одређени су: председник Републике, председник Владе, 
министар одбране, министар унутрашњих послова, министар правде, 
начелник Генералштаба ВС и директори служби безбедности

Судска власт

Уставом РС судска власт је дефинисана као самостална и независна у 
свом раду и суди на основу Устава, закона и других општих аката, када 
је то предвиђено законом, општеприхваћених правила међународног 
права и потврђених међународних уговора (члан 142 Устава РС). Судска 
власт, као независна, контролише све органе, институције, па и сектор 
безбедности, тако што гони и санкционише непоштовање правних 
норми.

Државна ревизорска институција

Будући да је буџет један од најзначајнијих инструмената у демократској 
и цивилној контроли којим се остварује транспарентност и одговорност 

11 Одлука о Савету за националну безбедност доступна на: http://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/68211/
odluka_o_savetu_za_nacionalnu_bezbednost_cyr.doc
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у сектору безбедности, значајно је напоменути и потребу контроле 
трошења средстава буџета. Контрола утрошка буџетских средстава на 
државном нивоу налази се у домену Државне ревизорске институције 
(ДРИ). Државна ревизорска институција (ДРИ) јесте јавно тело државе 
које, како год било осмишљено, конституисано или организовано, 
законом извршава функцију највише јавне ревизије државе.12 Државна 
ревизорска институција је један од независних инструмената којим се 
контролишу истинитост и објективност финансијског извештавања 
о трошењу средстава буџета државе, тј. једна од њених основних 
надлежности јесте омогућавање јавности и поузданости извештавања о 
јавним финансијама.

РС је дуже времена била једина земља у окружењу која није имала ДРИ, 
а контролу над трошењем јавних средстава обављала је само Служба за 
буџетску контролу и ревизију у оквиру Министарства финансија. Закон о 
ДРИ усвојен је 14. новембра 2005, а према њему је ДРИ “највиши државни 
орган ревизије јавних средстава у Републици Србији”, који је независан 
од Владе, и за свој рад одговара искључиво Народној скупштини. Иако 
је Закон о ДРИ донет још 2005. године са формирањем ДРИ започело се 
тек у септембру 2007. године, док је Правилник о раду ДРИ усвојен тек 
почетком 2009. године.

Основни задатак ДРИ је да утврди и обавести Скупштину и јавност 
да ли се новац пореских обавезника прикупља и троши по закону, 
економично и у сврхе за које је намењен. Значај улоге ДРИ огледа 
се и у томе што она обавља ревизију јавних набавки. У поступку 
спровођења ревизије код субјеката ревизије наручилац је дужан да 
ревизорима односно овлашћеним лицима у ДРИ достави документе 
који имају поверљиви карактер и представљају пословну тајну како 
би се омогућило извршење ревизије (члан 36 Закона о ДРИ). На овај 
начин се, у Србији, први пут једној институцији овог карактера даје 
овлашћење да изврши контролу тзв. „поверљивих набавки“ како код 
Министарства унутрашњих послова, тако и код Министарства одбране. 
ДРИ је једна од најзначајнијих институција које треба да створе услове за 
сузбијање корупције у области јавних финансија, али и један од услова за 
прикључивање Србије ЕУ.

Заштитника грађана (омбудсман)

Иако је први омбудсман у свету установљен пре 200 година,13 ова 
институција је у Србији релативно млада. Први Заштитник грађана 

12 Дефиниција International Organisation of Supreme Audit Institutions.
13 Омбудсман је први пут уведен Уставом Шведске 1809. године, а почео је да функционише од 

1. марта 1810.
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установљен је 2003. године на покрајинском нивоу,14 а увођењем ове 
институције у уставни поредак Србије (члан 138 Устава РС) 2007. године 
установљена је институција Заштитника грађана на републичком нивоу. 
Приликом увођења ове институције Република Србија се определила за 
концепт парламентарног омбудсмана општег типа.

Заштитник грађана је независан државни орган основан са циљем да 
помаже грађанима у остваривању њихових права загарантованих уставом, 
законима и међународним документима. Према речима Саше Јанковића,15 
свугде у свету омбудсман постоји како би, заједно са другим институцијама 
заштите права, спречио да се суштина подвргне форми, а грађанин 
самовољној власти. Заштитом појединачних права омбудсман брани 
највиши општи, односно јавни интерес. Нема права и правде за све без 
права и правде за појединца, без обзира на његову или њену расу, пол, веру, 
етничку припадност, сексуално или друго лично опредељење или својство.

О значају постојања институције омбудсмана за сектор безбедности 
указује извештај Развојног програма УН,16 у којем су, поред осталог, 
наведене препоруке за његов даљи развој. Овом приликом навешћемо 
само неке од њих:

• ускладити законску регулативу која се односи на сектор безбедности са 
законском регулативом којом се дефинише институција омбудсмана, 
како би се обезбедило да институције сектора безбедности спознају, 
прихвате и омогуће коришћење овлашћења институције омбудсмана;

• пронаћи уставне основе за комуникацију и интеракцију омбудсмана 
и свих парламентарних тела, а нарочито оних са јурисдикцијама 
у сектору безбедности, и омогућити институцији омбудсмана да 
иницира парламентарне истраге;

• створити доступан механизам у сектору безбедности који ће омо-
гућити лакше подношење притужби;

• редовно комуницирати са организацијама цивилног друштва у 
циљу праћења потенцијалних кршења људских права у оквиру 
сектора безбедности;

• захтевати и очекивати конкретне и правовремене одговоре од 
институција сектора безбедности које су под истрагом. Активно 
тражити одговоре од званичника и службеника који не одговарају 
правовремено;

14 Скупштина АП Војводина 2002. године усвојила је Одлуку о покрајинском омбудсману 
(службени лист аПв, бр. 23/02), а крајем 2003. изабрала првог покрајинског омбудсмана.

15 Саша Јанковић, Заштитник грађана, Извештај за 2007. годину, Београд, http://209.85.129.132/
search?q=cache:evXP0TT5_dIJ:www.zastitnik.gov.rs/attachments/197_redovan_godisnji_izve-
staj_2007.doc+uloga+nvo+u+reformi+sektora+bezbednosti&hl=sr&ct=clnk&cd=40

16 Monitoring and Investigating the Security Sector, Recommendations for Ombudsman Institution to Pro-
mote and Protect Human Rights for Public Security, Democratising Security Issue 2, UNDP and DCAF, 
2007.
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• по потреби објавити истражне извештаје у медијима како би се 
повећао притисак јавности на званичнике који нису поштовали 
овлашћења и/или препоруке омбудсмана;

• посветити део годишњег извештаја институције омбудсмана опису 
и анализи стања људских права у оквиру сектора безбедности и 
активностима институције омбудсмана у сектору безбедности;

• учествовати у изради нове законске регулативе која има циљ да 
побољша заштиту људских права у сектору безбедности и ускла-
ђеност са међународним споразумима и стандардима;

• осмислити програм образовања за запослене у сектору безбедности 
ради упознавања са улогом, радом и овлашћењима омбудсмана.

Повереник за информације од јавног значаја

Из домена демократске контроле значајна је и институција Повере-
ника за информације од јавног значаја, која је установљена Законом 
о слободном приступу информацијама од јавног значаја (службени 
гласник Рс, бр. 120/04).17 Закон о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја у првом члану уређује права на приступ информацијама 
од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења 
слободног демократског поретка отвореног друштва. 

У надлежности Повереника у области доступности информација 
налази се да:

1) прати поштовање обавеза органа власти утврђених овим законом и 
о томе извештава јавност и Народну скупштину;

2) даје иницијативу за доношење или измене прописа ради спровођења 
и унапређења права на приступ информацијама од јавног значаја;

3) предлаже органима власти предузимање мера у циљу унапређивања 
њиховог рада уређеног овим законом;

4) предузима мере потребне за обуку запослених у државним орга-
нима и упознавање запослених са њиховим обавезама у вези 
са правима на приступ информацијама од јавног значаја, ради 
делотворне примене овог закона;

5) решава по жалби против решења органа власти којима су повређена 
права уређена овим законом;

17 Законом о допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (службени 
гласник Рс, бр. 54/07) од 13. јуна 2007. он наставља са радом као Повереник за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности. Извор: Информатор о раду, http://www.poverenik.
org.rs/images/stories/informator-o-radu/2009/jul2009/informatorjul09cir.pdf
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6) обавештава јавност о садржини овог закона, као и о правима 
уређеним овим законом;

7) обавља и друге послове одређене овим законом.18

Цивилно друштво
Организације цивилног друштва имају важну улогу у модерним 
демократијама. Она се огледа у томе да удружења и други облици 
цивилног друштва омогућавају грађанима да стално артикулишу, бране 
и заговарају легитимне интересе у јавном и политичком животу, а не 
само у време изборâ. У том смислу, цивилно друштво има кључну улогу 
у остваривању партиципативне демократије. Ова је улога потврђена и 
релевантним међународним документима. Тако се у другом поглављу 
Лисабонског уговора ЕУ из 2007. године репрезентативна демократија 
(политичке партије) и партиципативна демократија (улога цивилног 
друштва) наводе као основна начела на којима се заснива ЕУ.19 

Њу спроводе невладине организације, медији, академске институције, 
истраживачки центри, цивилни експерти итд. – иако ова контрола нема 
моћ одлуке, тј. цивилно друштво нема законска овлашћења за демократску 
и цивилну контролу. Његова улога се огледа у: промоцији безбедносне 
свести, безбедносне културе, мониторингу сектора безбедности, држању 
извршне, законодавне и судске власти одговорном и транспарентном.

У РС улога цивилног друштва у демократској цивилној контроли огледа 
се пре свега у иницирању и учествовању у јавним дебатама о безбедносним 
питањима, информисању о сектору безбедности и одбране, спровођењу 
квалитетних истраживања, организовању семинара и јавних скупова, 
чиме се потпомажу транспарентност и одговорност у овој области.

ЗАКЉУЧАК
Под демократском контролом (надзором) подразумева се подређеност 
сектора безбедности демократски изабраним политичким телима. Разне 
земље успостављају демократску контролу над сектором безбедности 
у складу са својим историјским искуством, културном традицијом и 
политичком културом. Међутим, постоје неки минимални заједнички 
елементи који би могли бити резимирани као: постојање одговарајућег 
уставног и законског оквира; одговорност снага безбедности влади, 
доминација парламента и контрола над сектором безбедности; транс-
парентност питањâ безбедности и одбране државе и учешће цивилног 
друштва у остваривању демократске контроле.

18 Информатор о раду, доступан на: http://www.poverenik.org.rs/images/stories/informator-
o radu/2009/jul2009/informatorjul09cir.pdf

19 Голубовић, Д., Анђелковић, Б., институционални механизми сарадње владе и цивилног 
друштва: упоредна искуства и препоруке за србију – нацрт, стр. 4–5.
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Демократска контрола у РС спроводи се на више нивоа. Она се 
спроводи на нивоу законодавне власти (Народна скупштина РС – 
скупштинска или парламентарна контрола), као и извршне и судске 
власти. Такође, значајну улогу у демократској контроли играју и независне 
институције, попут Државне ревизорске институције, Заштитника 
грађана и Повереника за информације од јавног значаја, али и цивилно 
друштво (НВО, медији, академске институције, истраживачки центри 
итд). Будући да је акцент рада био на приказу актера који спроводе 
демократску контролу, али не и реално остварено стање контроле, назнаке 
перспектива развоја демократске контроле (надзора), као и препоруке 
за њен даљи развој, увелико би превазишле домен овог рада. Стога се 
надамо да ћемо неком другом приликом приказати реално стање у овој 
области, њене недостатке, али и могућност успостављања ефикасног 
модела демократске контроле (надзора) над сектором безбедности.
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DEMOCRATIC CONTROL (SUPERVISION) OVER THE 
SECURITY SECTOR IN THE REPUBLIC OF SERBIA (RS)

Vanja Rokvić
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Abstract: Democratic control represents the key element of security sector 
reform. It may be introduced and maintained only in an appropriate framework 
of established civil society, democratic management and rule of law. Essential 
prerequisites for democratic control also comprise respect of the basic principles of 
democracy, adoption of international norms and standards, as well as recognition 
of own specificities, first of all being the existence of domestic regulations in this 
field, the degree of development of state institutions (especially those guaranteeing 
democracy, rule of law, human rights and respect and protection of minorities). 
In this paper, the emphasis was on the main actors (institutions) in charge of 
supervising the security sector in the RS, as well as on the basic terms relevant for 
this topic.
Key words: security sector, reform, democratic control, supervision, security sector 
management.
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Сажетак: Саобраћај представља једну од таквих привредних грана чије је 
функционисање незамисливо без безбедности, односно, није могуће говорити 
о „небезбедном“ саобраћају. Безбедност, према томе, представља једно од 
основних питања која треба разматрати приликом анализе развоја саобраћаја 
уопште. Постоји више приступа безбедносним проблемима, а у овом раду 
се нагласак ставља на систем безбедносног менаџмента, који на интегрисан 
начин разрешава безбедносна питања. С обзиром да се у последње време 
у Републици Србији све више пажње поклања развоју речног саобраћаја, 
било да је реч о теретном, путничком или туристичком, рад је фокусиран 
на безбедносни менаџмент у овој области. Описан је систем безбедносног 
менаџмента у водном саобраћају који се примењује у савременим државама, 
а који може послужити као модел за примену у нашој земљи.
Кључне речи: безбедност, безбедносни менаџмент, систем безбедносног 
менаџмента, водни саобраћај

УВОД

Савремене организације морају стално проналазити нове начине за 
постизање успеха ако желе да опстану у глобално повезаном свету.  
У таквом окружењу промењива природа безбедносних претњи поставља 
питања безбедности на дневни ред чак и оних организација које у 
делокругу свога рада никада нису имале безбедност. Уопштено гледано, 
неповољни безбедносни утицаји могу долазити из окружења, али и из 
самих организација. Они утичу на готово све организације, независно 
од тога којим се послом баве. Међутим, постоје привредне гране које 
су у великој мери зависне од безбедности, односно делатности у којима 
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организације не могу да опстану уколико нису безбедне. Неке од њих 
су саобраћај, туризам и угоститељство, инвестирање итсл. Поред тога, 
без доброг функционисања инфраструктуре, као што су саобраћајни 
и информационо-телекомуникациони системи, снабдевање енергијом 
и водом, људи, а самим тим и државе, тешко би преживели у високо 
технолошком друштву. 

У последње време, као последица раста светске економије и трговине, 
водни саобраћај представља један од основних и све значајнијих видова 
превоза. Све је већа потражња за бродовима, посебно прекоокеанским 
танкерима, контејнерима и теретним бродовима. Коришћење бродова, 
међутим, доноси нове проблеме који се тичу њихове безбедности. Тржи-
шна експанзија се одвија паралелно са одрживим развојем и глобалним 
загревањем, изазваним емисијом гасова с ефектом стаклене баште, што 
захтева смањивање коришћења фосилног горива, па, према томе, и 
смањење потреба за њима. То утиче на смањену потребу за употребом 
танкерâ за пренос нафте, али, с обзиром на околност да су бродови 
мање штетни за животну средину од осталих средстава превоза, многи 
сматрају да ће овим променама бити најмање угрожен баш водни вид 
саобраћаја. 

Треба напоменути да водни саобраћај обухвата речни, језерски и по-
морски саобраћај. Као део већег саобраћајног система, водни саобраћајни 
систем обухвата водне путеве, луке и њихове интермодалне везе са ауто- 
-путевима, железничким пругама и цевоводима. Међутим, одговорност 
за овај вид саобраћаја подељена је између владиних агенција, локалне 
управе, управе лука и приватног сектора.

Према подацима Министарства за инфраструктуру Републике Срби-
је, у нашој земљи пловни потенцијал износи 1688 километара унутра-
шњих пловних путева.1 Овај потенцијал је у великој мери неискоришћен2 
и пружа могућности за интензивнији развој речног саобраћаја, било да 
је реч о теретном, путничком или туристичком. Зато је пловни саобраћај 
један од актуелних проблема у Републици Србији.3

Безбедност водног саобраћаја условљена је лукама, имовином, бро-
-довима и системима за превоз путника, водним путевима, бранама и 
каналима и мрежом путева и гасовода који их повезују са другим гранама 
саобраћаја. Надзор и контрола пловила и терета напоран је и тежак, 

1 Од којих је 600 километара на реци Дунав, 211 километара на току реке Саве, Тиса је 
пловна на дужини од 164 километра, канал Дунав–Тиса–Дунав 599, а река Бегеј на 77 
километара.

2 Треба напоменути да пловни саобраћај у Србији износи свега 4,7% од укупног 
транспорта.

3 Прошле године је донета Стратегија развоја водног транспорта, којом је предвиђено 
да се до 2015. године стопа искоришћености пловних путева увећа за 7–15%. 
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али и скуп задатак. Поред тога, водни саобраћај отвара могућности за 
кријумчарење. Основни проблем, када је реч о овим питањима, лежи 
у чињеници да бродови припадају великом броју власника, тако да је 
и контрола пловила отежана. За безбедност овог вида саобраћаја од 
великог је значаја и обалска стража, али је најбитније да сами власници 
и корисници пловила примењују мере безбедности и заштите. Један од 
најприхваћенијих начина за решавање безбедносних проблема у водном 
саобраћају јесте увођење интегрисаног система безбедносног менаџмента 
(Safety management system, у даљем тексту: СМС).

1. СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА 
У ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ

Велики број истраживања спроведених у области водног саобраћаја 
показује да су најчешћи узроци ванредних догађаја заправо људске 
грешке у свим фазама животног циклуса брода. Ова чињеница је усмерила 
пажњу истраживача на проучавање активности и формулисање метода 
за процене ризика. Поред тога, у новије време се све више пажње поклања 
стандардима управљања и недостацима менаџмента као узроцима 
ванредних догађаја у водном саобраћају. Зато се развијају стандарди за 
оспособљеност и компетентност запослених и захтеви за систем без-
бедносног менаџмента који се односи на све идентификоване ризике и 
обезбеђује контролу управљања овим ризицима. Систем безбедносног 
менаџмента треба да обезбеди интегрисан поглед на безбедност и да 
утиче на смањење изазовâ, ризикâ и претњи.

Уобичајен начин за увид у стање безбедности представља прикупљање 
и анализа података о ванредним догађајима који угрожавају безбедност 
водног саобраћаја. Постоји више таквих база, а једна од најстаријих база 
података која прикупља и чува податке о ванредним догађајима налази се у 
власништву „Lloyds“-а. Она обухвата следеће категорије ванредних догађаја:

• потапање, које обухвата бродове потонуле због лоших временских 
прилика, пропуштања воде, преламања брода на два дела и других 
узрока који не спадају у остале категорије;

• пожаре и експлозије, који обухватају случајеве у којима су пожар 
или експлозија били први забележени догађај;

• сударе са другим бродовима;
• контакте, односно случајеве у којима је дошло до додира брода са 

неким спољним објектом које није брод нити дно;
• бродоломе или насукавање бродова који обухватају уништавање 

бродова због додира са дном;
• оштећења трупа или мотора.
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Анализама ових података је утврђено да је основни проблем који 
доводи до великог броја људских жртава потонуће брода. До ове ситуације 
може доћи због превртања, судара или неког сличног догађаја. Још један 
озбиљан проблем представљају структурни недостаци на броду, који 
могу довести до оштећења трупа, па тиме и тоталног уништења брода, 
и угрозити животе људи. Када је реч о танкерима, највећи проблем 
представља угрожавање животне средине услед испуштања нафте. Због 
тога код бродова који превозе опасне материје постоји низ регулатива и 
прописа везаних за заштиту животне средине.

Систем безбедносног менаџмента у водном саобраћају јесте 
структурисан, документован систем који је осмишљен са задатком да 
побољша безбедну примену пловних средстава, да спречи повреде или 
губитак људских живота и да избегне оштећења животне средине. Овај 
систем омогућава да се реше безбедносни проблеми пре него што дође 
до ванредног догађаја. Свеобухватан систем безбедносног менаџмента у 
систему водног саобраћаја треба да спецификује безбедносне процедуре 
за целу флоту, свако пловно средство и за сваку руту.

Систем безбедносног менаџмента у водном саобраћају мора бити 
документован и мора да идентификује сваки значајан ризик који постоји 
приликом пружања услуга. Овим системом се морају одредити контроле 
(ревизије, стручност, ресурси и особље) које ће се користити да би се 
управљало ризицима и пратило стање безбедности. Систем треба да буде 
сагласан са прописаним правилима и стандардима које одређује држава.

СМС помаже да бродови функционишу на безбедан начин и да 
компаније испуњавају своје дужности које се тичу превоза путника и 
робе, особља на бродовима и на копну, као и да се одреди одговорност у 
случају загађивања животне средине. Компаније које уводе СМС морају 
да имају јасну визију шта њиме желе постићи и веома је битно да се 
обезбеди подршка највишег руководства безбедносном менаџменту. 

Анализом су утврђени основни фактори који утичу на СМС, а то су:
1 стратегија и политика која укључује безбедносну политику и 

правила, као и владине прописе; правила која постави безбедносна 
комисија морају бити у складу са нормативним актима државе;

2 имплементација, која се односи на документацију, алате, фабрике, 
одржавање, сервисирање, спремност у случају непредвиђених дога-
ђаја и остале активности које директно утичу на безбедносни ниво 
организације;

3 људски фактори, који обухватају проблеме у комуникацији, упра-
вљање људским ресурсима, управљање одржавањем ресурсâ, без-
бедносну културу, почетну и сталну обуку, компетентност поје-
динаца;
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4 мониторинг и повратна веза, који обухватају управљање безбе-
дносним ризицима и истраживање и анализу ванредних догађаја.

1.1. Елементи система безбедносног менаџмента

Као што је речено, сврха система безбедносног менаџмента састоји се 
у томе да обезбеди структурисан систем управљања у обезбеђивању 
бродова и спречавању загађивања околине. У развијеним земљама свака 
компанија која се бави пружањем услуга превоза у водном саобраћају 
мора да развије, имплементира и одржава СМС, који обухвата следеће 
елементе:

• безбедносну политику и политику заштите животне средине;
• безбедносне процедуре и упутства за обезбеђивање бродова;
• дефинисане нивое ауторитета и линије комуникације између 

особља на бродовима и особља на копну;
• процедуре за извештавање о ванредним догађајима;
• процедуре за припрему и одговор на ванредне ситуације; и 
• процедуре за унутрашње контроле и ревизије менаџмента.

Безбедносна политика и политика заштите животне средине у во-
дном саобраћају морају бити дате у писаној форми. Оне треба да буду 
довољно детаљне и да јасно изражавају циљеве које треба постићи 
применом СМС-а. Запослени морају да буду свесни ових политика и да 
раде у складу са њима. Приликом развијања политика мора се узети у 
обзир и тестирање запослених на употребу алкохола и других средстава 
која су забрањена законом. Безбедносна политика треба да одражава 
посвећеност безбедној и здравој радној средини, и поштовање начина 
рада који не загађује животну околину и који је у сагласности са свим 
важећим законским прописима.

Политика безбедности и заштите животне средине треба да укључи 
мерљиве циљеве како би се обезбедило непрестано напредовање у 
тој области. Поред тога, СМС треба да укључи циљеве компаније да 
би се осигурала безбедна радна средина, установили консултативни 
аранжмани са особљем према законским прописима, успоставиле 
процедуре за заштиту од свих познатих ризика, стално побољшавале 
вештине свих запослених у погледу безбедности и непрестано пратиле 
активности СМС-а у односу на постављене циљеве. Средства којима ће 
се постизати циљеви треба да буду јасна, а она могу укључивати: 

• одржавање високог нивоа свести о безбедности и заштити животне 
средине кроз одговарајуће обуке;

• мотивисање запослених и промовисање њихове партиципације у 
управљању, одржавању безбедности и заштити животне средине;
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• информисање свих запослених о свим постојећим и потенцијалним 
опасностима које могу угрозити њихово здравље и здравље људи у 
околини, брод или животну средину;

• обезбеђивање да се све документоване процедуре стриктно 
поштују;

• узимање у обзир свих обавезних и битних правила, прописа, кодова 
и стандарда.

Компанија која се бави водним саобраћајем мора да обезбеди инфо-
рмације о организационој структури и системима извештавања, да укаже 
на улоге, одговорности и овлашћења која носи свако радно место. Ове 
улоге треба да укључе и одговорности у случају кршења законских прописа. 
Сваки запослени, било да ради на броду или на обали, мора бити потпуно 
свестан својих одговорности. Свака компанија мора да именује одређену 
особу као везу између брода, бродске посаде и менаџмента на копну. Та 
особа мора да буде позната свима и свима морају бити јасне одговорности 
које има, посебно у праћењу безбедног функционисања брода са копна.

Треба именовати одређену особу која ће бити заповедник одговоран 
за имплементацију и функционисање СМС-а на броду, укључујући једно-
значно дефинисање линије командовања и мотивисање посаде. Та особа 
треба да има врховни ауторитет за особље и путнике на броду, и да има 
овлашћења да предузме све мере које сматра неопходним за безбедност 
брода, путникâ и особља.

Успех СМС-а зависи од способности компаније да обезбеди одго-
варајуће ресурсе и особље које би било у стању да имплементира и 
одржава овако дефинисан систем. Такође је важно да се стално процењују 
значај и успешност система и да се о томе воде забелешке. Да би се то 
постигло, потребно је одредити квалификације и број запослених који 
управљају бродом и који утичу на остваривање циљева безбедносне 
политике, као и квалификације особља за функције које се обављају на 
копну. Потребно је осмислити и примењивати процедуру за обуку свих 
запослених који су одговорни за безбедност. Та процедура треба да се 
односи и на средства која се користе за процену потребе за обуком, 
методе које се користе за процену компетентности и процену потреба 
за подацима који ће се чувати, у којем облику, где и колико дуго. СМС- 
-документација мора да укључује и податке о обуци и захтевима у 
погледу квалификација запослених и процени њихове компетенције. 
Такви подаци морају да се прибављају о свим запосленима чији задаци 
могу утицати на безбедност брода, посаде, путникâ или животне средине 
те да се чувају у току дужег временског периода.4

4 Обично је тај период процењиван на најмање пет година. 
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Оперативне процедуре су суштина СМС-а. Оне треба да се развијају 
и документују за нормално функционисање брода како би се обезбедило 
да се остваре организациони циљеви и обавезе, обезбедила помоћ 
запосленима приликом обуке и током рада, као и да би се обезбедили 
подаци за спољну контролу. Документоване процедуре за потребе 
СМС-а не подразумевају увек писани облик. Оне се могу чувати и у 
облицима као што су видео-траке, графички симболи, фотографије 
итсл. За свако пловно средство се морају развити планови, налози, радне 
инструкције итд. које утичу на управљање безбедношћу током превоза. 
Ове процедуре морају да буду у складу да законским прописима.

Осим тога, врло је битно да се идентификују сви ризици и 
имплементирају одговарајући системи за контролу тих ризика. За 
следеће активности, али и за све друге за које организација сматра да су 
неопходне за спровођење и контролу безбедносне политике, потребно је 
да се чувају одговарајући подаци:

• извештавање особља и почетна безбедносна обука;
• извештавање путникâ;
• остала безбедносна обука;
• досипање горива;
• одстрањивање отпадних вода, чврстих отпадака, искоришћеног 

горива;
• извештавање о списку посаде;
• попис путникâ. 

СМС-документација мора садржати или указивати на локацију доку-
ментованих радних инструкција повезаних са функционисањем брода 
и активности на копну. Треба развити и документовати процедуре за 
ванредне ситуације тако да особље буде свесно шта може и шта треба 
да уради у случају ванредног догађаја. Потребно је сачинити планове 
за све потенцијалне ванредне догађаје. Планови се морају развити и за 
активности на копну, и то у складу да законским прописима. Такође, 
СМС треба да обухвати и редовно спровођење вежби за идентификоване 
процедуре. Ове вежбе морају да се обављају према утврђеном распореду 
како би се побољшали компетентност и самопоуздање запослених и како 
би се обезбедило да се поштују одређени стандарди. О свим вежбама за 
које се сматра да су од значаја за безбедност треба водити евиденцију, а 
нарочито о следећим:

• противпожарна заштита;
• напуштање брода;
• потрага и спасавање особа испалих са палубе;
• просипање горива/терета;
• озбиљна повреда.
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Ови подаци треба да се чувају током дужег временског периода, који 
износи најмање пет година. 

Приручник за СМС треба да садржи и податке о локацији доку-
ментованих инструкција који су повезани са ванредним ситуацијама, 
како за бродове, тако и за копнене активности. Резултати вежби за 
случај ванредних догађаја треба да се процењују по завршетку вежбе и 
приликом ревизије менаџмента. Промене у процедурама, или потребама 
за обуком треба да се инкорпорирају у одговарајуће системе.

Ниједан систем није савршен, односно, у сваком систему увек може 
доћи до грешака. Зато је важно да се о сваком инциденту и непредвиђеним 
околностима сачини одговарајући извештај ради анализе, одређивања 
узрокâ, промене процедура и спречавања поновног дешавања сличног 
догађаја. Резултати истраге, ревизија итсл. треба да се саопште запо-
сленима и осталим заинтересованим лицима. Такође је потребно водити 
евиденцију о ситнијим незгодама, ванредним догађајима, опасним 
појавама, њиховим анализама, корективним и превентивним акцијама 
које су примењене. Ови подаци исто тако треба да се чувају током 
одређеног периода, а најмање пет година.

СМС-документација мора евидентирати систем који се користи за 
извештавање о ванредним догађајима, а треба да обухвати методе које 
се користе за:

• анализу ванредних догађаја;
• утврђивање основних узрока;
• исправљање одговарајућих процедура;
• саопштавање резултатâ одговарајућим особама и обуку за нове 

процедуре.

Одржавање пловних средстава и њихове опреме мора се вршити 
редовно и мора се прилагођавати правилима и прописима. Опрема за 
ванредне догађаје и приправност мора се тестирати како би се обезбедило 
да ће функционисати у случају да дође до ванредне ситуације. Приликом 
набавке производа или услуга које могу утицати на безбедност путника, 
особља и животне средине компанија мора осигурати да су ти производи 
и услуге у складу са одређеним стандардима и да немају штетне последице. 
Одржавање мотора, трупа пловила, опреме, опреме за спасавање и 
противпожарне опреме и свих осталих средстава за која се сматра 
да могу утицати на безбедност треба да се врши на основу препорука 
произвођача и законских прописа. О активностима одржавања опреме 
такође треба водити евиденцију. СМС мора да укључи и методе које 
се користе за процену и одабирање добављача и да укаже на податке о 
процени добављача и производа.
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Сва СМС-документација се мора контролисати, па је зато потребно 
обезбедити начин на који ће се то вршити. У том циљу је потребно 
осигурати да одговарајући документи буду доступни на правим местима. 
Промене докумената треба да се ревидирају и одобравају од стране 
одговарајућег кадра, а да се застарела документација уклања на време. 
Документација може бити у било којем одговарајућем облику, али мора 
задовољавати наведене захтеве. Рачунарски системи су прихватљиви 
уколико се обезбеди одговарајући приступ и начин чувања података. 
У појединим случајевима се може чувати и видео-запис. За контролу 
документације се примењује одређена процедура, која се мора поштовати. 
Контролише се целокупна документација, тако да се обезбеди доступност 
одговарајућих докумената на одређеним локацијама и да све промене 
буду проверене и одобрене.

Периодичне ревизије СМС-а су од кључног значаја како би се осигурало 
да се испуњавају циљеви, да стварно стање одговара плановима и да се 
процедуре спроводе на исправан начин. Свака провера СМС-а мора 
бити евидентирана, а и подаци о томе се чувају за одређени временски 
период. Више руководство мора да обавља ревизију и, ако је потребно, 
врши поправке и побољшања СМС-а како би се осигурало испуњавање 
циљева.

Систем безбедносног менаџмента у водном саобраћају омогућава да 
се уведу режими контроле и надзора који би укључивали и могућност 
утврђивања правих узрока ванредних догађаја и допринели развоју 
метода за њихову превенцију и спречавање губитака. Кључне компоненте 
оваквог режима контроле укључивале би:

• увођење нових законских прописа;
• обавезу поштовања законских прописа по питању система безбе-

дносног менаџмента; 
• стандарде за: моторе, противпожарну заштиту, спасавање, превен-

цију загађивања, навигациону и комуникациону опрему, потребну 
документацију, надзирање и непрестано осматрање, обуку посаде и 
безбедност и здравље на радноме месту;

• вишеслојни систем за надзирање и провере, што комбинује уну- 
трашње контроле, које спроводе за то обучени запослени у орга-
низацији, и спољашње контроле менаџмента и пловних средстава, 
које обављају тела и организације законски овлашћене за те послове.

Да би се увео систем безбедносног менаџмента у систем водног саоб- 
раћаја, потребно је да се изврше промене организационе културе тако 
да безбедно функционисање постане основни циљ сваке одлуке и 
активности. Овај циљ мора бити прихваћен од стране свих запослених, 
и то како од оних који предвиђају процедуре, тако и од оних који их 
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спроводе. СМС доводи до стандардизованих, недвосмислених про-
цедура прописаних за сваког члана посаде, не само током рутинских, 
него и за време ванредних ситуација. Такође, јасно су одређене линије 
ауторитета и контроле. Треба имати на уму да су финансијске користи 
од побољшања безбедносне културе организације и увођења опреме, 
обука и квалификованих појединаца, исправног начина рада и поуздане 
опреме далеко веће од губитака током ванредног догађаја. Са појачањем 
саобраћаја на водним путевима умножавају се и потенцијалне опасности. 
Вероватноћа да дође до механичког квара, неусловних временских 
прилика, људских и организационих грешака које утичу на безбедност 
мора да се предвиђа и да се на време развијају и имплементирају 
безбедносне процедуре. 

1.2. Улога државе у безбедносном менаџменту водног саобраћаја

Због специфичности водног саобраћајног система – који повезује многе 
државе, па је стога у великој мери део међународног – улога државе је од 
великог значаја за безбедност овог вида саобраћаја. Преко законâ, својих 
органа, царинске и државне безбедности, обалске страже и полиције, 
држава у великој мери утиче на несметано функционисање и безбедно 
одвијање превоза на рекама и на мору и безбедност лука и пловних 
путева.

Сваки пловни пут представља јединствен безбедносни изазов. 
Морска животна средина и атмосфера, локални закони и повећан сао- 
браћај пловних средстава компликују пловидбу на мору, рекама и лу-
кама. Држава треба да обезбеди границе на води, с обзиром на илегалне 
имиграције, трговину дрогама и оружјем, али и на опасности од 
загађивања животне средине. Водним саобраћајем су угрожени рибни 
фонд и други природни ресурси. Осим тога, луке је потребно заштитити 
од терористичких аката, неопходно је пружити помоћ бродовима који 
су у опасности итсл. Све су то питања које се тичу безбедности система 
водног саобраћаја. Руководиоци у лукама морају надгледати простор 
који им је поверен и обезбедити потребну помоћ свим пловилима која се 
налазе на том простору. 

Путем законâ, безбедносних планова и програма држава може у 
великој мери допринети увођењу и правилном функционисању система 
безбедносног менаџмента у овом сектору. Основне мере које је пожељно 
законски регулисати требало би да обухвате:

• обуку запослених, 
• безбедносне обуке и вежбе,
• евидентирање и заштиту података од значаја за безбедност,
• одговор на промене у области безбедности на рекама и морима,
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• процедуре за сарадњу са пловним и другим капацитетима,
• одржавање безбедносног система и опреме,
• безбедносне мере за контролу приступа опреми и пловилима,
• безбедносне мере за заштићене зоне,
• безбедносне мере за руковање товаром,
• безбедносне мере за доставу горива и залиха за пловила,
• безбедносне мере за надзор,
• безбедносне процедуре за ванредне догађаје,
• безбедносне мере за привремено неупотребљавана пловила,
• безбедносне мере за руковање и превоз опасних материја и 

потенцијалних загађивача итд.

Држава би требало да уведе и обавезне годишње контроле како би се 
обезбедила сагласност са плановима безбедности.

Систем безбедносног менаџмента у водном саобраћају, према томе, 
треба да обезбеди процес кроз који би држава могла утицати на упра-
вљање ризицима и опасностима, односно мора обезбедити да ризици 
и опасности буду на најмањем могућем нивоу. Међутим, обим система 
безбедносног менаџмента мора бити јасно дефинисан. Неке операције и 
активности због своје природе припадају безбедносном менаџменту, али 
постоје и оне где то баш није превише јасно. Зато је битно тачно одредити 
које су то опасности и ризици, те које особље спада у овај систем.

У систему водног саобраћаја модели СМС-а треба да се примењују на:
• приватне јахте и друга пловила која се користе за одмор и рекреацију 

(где спадају све опасности које могу произаћи из коришћења, 
чувања и одржавања ових средстава на води или на копну),

• путничка/туристичка пловила (где спадају ризици и опасности 
приликом пловидбе и функционисања ових средстава),

• пловне објекте који се користе за извођење грађевинских и других 
радова (где спадају опасности и ризици који настају употребом, 
усидравањем или пловидбом таквих објеката),

• комерцијалне бродове, 
• рибарске бродове, 
• опасности и ометање пловидбе (СМС мора да обухвати све 

опасности и препреке на пловним путевима који би могли да угрозе 
пловна средства, људе или њихове активности),

• безбедност људи на земљишту у близини пловних путева (ту спада 
и заштита приобалног подручја и онемогућавање приласка људи 
небезбедним местима),

• безбедност пливачâ и људи који су ненамерно доспели у воду.
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Безбедност водног саобраћаја се првенствено заснива на методама за 
процену ризика, јер се сматра да такве методе представљају предуслов 
за дугорочан развој стандардâ и испуњење постављених циљева. 
Међународна поморска организација (International Maritime Organization 
– IMО) увела је стандарде засноване на циљевима (Goal-Based Standards 
[GBS]) који се односе на конструкцију бродова. Ту спадају:

• високо приоритетизовани стандарди безбедности и заштите 
животне средине који морају да буду задовољени током животног 
циклуса бродова;

• одређени ниво постављених захтева владиних агенција, админи-
страторâ и организације;

• јасни, уочљиви, проверљиви, дугорочни и достижни циљеви без 
обзира на дизајн брода и технологију;

• циљеви морају бити довољно јасно одређени да се не би могли 
интерпретирати на различите начине.

Систем безбедносног менаџмента мора да обезбеди безбедна радна 
места за запослене, што подразумева увођење политике заштите здравља 
и безбедности. Овим се мора обухватити и заштита животне средине. 
Прописи и правила које уводи држава, а који се односе на путничке 
бродове, морају да обухвате:

• категоризацију вода,
• правила за сигнализацију у случају опасности и спречавање судара 

бродова,
• локална навигациона правила,
• правила за безбедност и здравље на раду.

Потребно је развити једноставне процедуре за спровођење без-
бедносних мера приликом управљања бродом. Линије комуникације, 
ауторитета и одговорности морају бити јасно дефинисане, између 
посаде пловила и запослених за обављање функција на копну. Такође, 
неопходно је увести процедуре за извештавање о ванредним догађајима, 
које морају бити разумљиве и прихваћене од свих запослених, а тиме се 
побољшава безбедносна култура у организацији. Процедуре за одговор 
на ванредне ситуације треба да буду јасно изражене. Што се тиче здравља 
и безбедности на раду, потребно је имати лице које је задужено за 
заштиту на радноме месту. 

Одговорности морају бити прихваћене и схваћене и у складу са закон-
ским прописима. Сваки запослени мора бити обучен и упућен у правила 
за обављање одређених процедура. Овом обуком морају бити обухваћене 
неке од стандардних процедура. Ту спадају:

• сидрење и испловљавање,
• поринуће и опоравак пловила после ванредног догађаја,
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• – евакуацију са свих места у броду,
• – додељивање појасева за спасавање,
• – коришћење и употребу противпожарне опреме,
• – тестирање опреме,
• – рутине за одржавање,
• – стабилност брода итд.

2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КАО ЕЛЕМЕНТ 
СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА 

Неуспеси у обављању активности у водном саобраћају доводе до дога-
ђаја који могу захтевати хитан одговор – зато је веома важно да особље 
буде припремљено и òбучено за правилно руковање опремом. Ако се 
безбедност дефинише као прихватљив ниво ризика, онда је основни 
задатак менаџера у систему водног саобраћаја да минимизују ризике како 
би се постигао максималан ниво безбедности. То се постиже применом 
проактивног приступа који идентификује ризике (догађаје, вероватноћу 
њиховог дешавања и њихове негативне последице) повезане са водним 
саобраћајем, идентификује области у којима се могу увести побољшања 
и довести до смањења ризика и са њима повезаних ванредних догађаја.

Највише података о квантификованим нивоима ризика може се 
добити на основу статистика о ванредним догађајима. Тако се могу 
идентификовати временска еволуција нивоа безбедности на глобалном 
нивоу, различити нивои безбедности код различитих типова пловних 
средстава, величине пловила, старост итд.

Коришћење пробабилистичких метода за процену ризика није новина 
у бродарству, али је врло мало урађено у погледу развоја нових статистика 
о величини штете која настаје после инцидента. С обзиром на велике 
губитке бродова током ’90-их година протеклог века, дошло је до низа 
иницијатива у погледу оснивања различитих тела која би радила процену 
ризика, развијање различитих стандарда, техника и упутстава итсл.

За путнике се користе строжи критеријуми за прихватљивост ри-
зика, јер су они мање упознати са ризицима, не постоји одговарајућа 
компензација и нису у великој могућности да утичу на ситуацију. Посада 
на броду треба да има већи утицај на ризике и требало би да боље 
информише путнике или јавност близу луке. Индивидуални критеријуми 
ризика треба да буду засновани на законски прописаним стандардима. 
Социјетални критеријуми за ниво прихватљивог ризика треба да 
ограниче негативан утицај пловних средстава на друштво као целину 
и на локалне заједнице,5 што се може постићи бродским активностима. 

5 Као што су, на пример, лучки градови.
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Ови критеријуми се користе за ограничавање ризика од катастрофа, које 
могу угрозити много људи истовремено, с обзиром на то да се друштво 
првенствено бави овим догађајима. Тренутно се користе три нивоа 
друштвеног ризика: „нулта толеранција“ ризика, „што је могуће нижи“ 
ризик и „незнатан“ ризик.

„Нулта толеранција“ значи да се ризик не може оправдати, осим у 
посебним околностима; „незнатан“ подразумева да је ризик толико мали 
да нису потребне додатне мере; а „што је нижи могућ“ ризик обележава 
да је ризик негде између ове две крајности. Критеријуми прихватљивости 
ризика могу се повезати са економским значајем активности и мерити у 
односу на просечну стопу жртава у јединици економске производње. Значај 
активности се може мерити економским појмовима, под претпоставком 
да оно што се добија на отвореном тржишту представља „значај“, слично 
као што бруто национални производ представља индикатор економске 
активности. Социјетални ризик повезан са активношћу може да се 
прихвати у односу на значај те активности за друштво.

Када се идентификују потенцијални ризици, за сваки од њих се 
предвиђају општа стратегија и одређене активности које треба спровести 
да би се избегао ризик или смањио на најмању могућу меру. 

Истраживања узрокâ ванредних догађаја у водном саобраћају утичу 
на повећање знања о могућим узроцима, потенцијалним ризицима и 
опасностима. То омогућава да се осмисле и примене средства и мере које 
ће побољшати спасавање, комуникацију између бродова, безбедносне 
стандарде за заштиту од пожара у бродовима за крстарење, стриктније 
захтеве у погледу обуке морепловаца и чување података везаних за 
путовања итсл.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Специфичност саобраћајног система се огледа у пружању услуге пре-
воза, која, да би систем уопште функционисао, у првом реду мора 
бити безбедна. Зато је безбедносни менаџмент од суштинског значаја 
за опстанак и функционисање саобраћајних система. Будући да водни 
саобраћај представља део саобраћајног система који у укупном светском 
превозу игра значајну улогу, јасно је зашто је потребно да безбедност овог 
вида превоза буде основно питање којим се баве не само транспортна 
предузећа, произвођачи и власници бродова, већ и државе. 

Када безбедност није на довољно високом нивоу, могућности настанка 
штете су огромне. Није у питању само материјална штета која се наноси 
пловилима и товару, већ последице угрожавања могу бити катастрофалне 
за живот и здравље великог броја људи, али и за животну средину.  
То значи да је веома битно да те опасности буду избегнуте. Осим 
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угрожавања људских живота, безбедност и ефикасност су од великог 
значаја и за функционисање лука, а брига за заштиту животне средине 
посебно је битна за пристаништа на којима се врши пресипање гаса и 
нафте.

Да би се повећала безбедност елемената који чине водни саобраћај, 
потребно је:

• идентификовати слаба места, међузависности, најбоље начине и 
мере за враћање у претходно стање;

• развити јединствен план за увођење безбедносних мера које одго-
варају различитим претњама;

• развити процесе који повећавају отвореност за међународну са-
радњу;

• развити модел за побољшање физичке и операционалне безбе-
дности лука;

• развити основне идеје водиље за безбедност и заштиту и технологије 
за теретне и путничке бродове;

• побољшати безбедност водних путева мерама као што је праћење 
саобраћаја коришћењем електронских система за праћење.

За сваки од наведених проблема могуће је пронаћи решење. Постоји  
више начина за имплементирање ових решења, али је један од најцели-
сходнијих управо увођење јединственог, интегрисаног система безбедносног 
менаџмента. Безбедносни менаџмент који би био конципиран на такав 
начин био би у стању да проблемима приступа проактивно, односно да их 
решава пре него што се они манифестују као угрожавања. С друге стране, 
парцијални приступи безбедности могу довести до превиђања појединих 
проблема и неадекватне реакције, што неминовно утиче и на угрожавање 
здравља и безбедности.

У савременом свету је ова проблематика прилично помно истражена, 
систем безбедносног менаџмента успешно развијен и примењује се 
у великој мери. Међутим, с обзиром на међународни аспект водног 
саобраћаја, јасно је да су заправо државе те које имају највећу улогу у 
одређивању стандарда безбедности, конципирању, имплементацији 
и контроли безбедносног менаџмента у овој области. Самим тим је то 
питање којим би требало да се бави и Република Србија, имајући у виду 
потенцијал који има речни саобраћај Дунавом, Савом и Тисом.
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THE SYSTEM OF SECURITY MANAGEMENT 
IN WATER TRAFFIC

Kristina Z. Radojević
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: Traffic is one of the sectors of economy whose functioning is inconceivable 
without safety; that is, it is impossible to speak of “unsafe” traffic. Therefore, security 
is one of the essential issues to be considered when analyzing traffic development in 
general. There are several approaches to security problems, and this paper puts an 
emphasis on the system of security management that solves the security issues in 
an integrated manner. Since the development of river freight, passenger and tourist 
traffic has lately been gaining attention in the Republic of Serbia, the paper focuses 
on the security management in this sector. It describes the system of security 
management in water traffic implemented in modern countries, which may serve 
as a model for its implementation in our country. 
Key words: safety, security manageme,nt, security management system, water 
traffic.
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Сажетак: Употреба информационо-комуникационих технологија у савре-
меним сукобима добија све већи значај, не само у војној већ и у цивилној 
сфери. Ратовање у кибер-простору пружа значајне предности – нападач 
се не излаже лично опасностима а при том може лако и брзо угрозити 
противничке циљеве. Поред тога, ова форма сукоба најчешће не дозвољава 
да идентитет и одговорност актера буду јасно идентификовани. У овом раду 
описан је и анализиран руско–грузијски конфликт на глобалној рачунарској 
мрежи, који је 2008. године вођен упоредо са копненом офанзивом руских 
снага. Размотрена су питања идентитета нападача, њихове мотивисаности 
за извршење напада, коришћених средстава, али и друга значајна питања 
за разумевање суштине и специфичности кибер-ратовања – нове и све 
учесталије форме сукобљавања. 

Кључне речи: конфликт, интернет, кибер-ратовање, информационо-комуни-
кационе технологије, национална безбедност.

1. Увод

У свим досадашњим сукобима техничко-технолошки фактор је имао 
значајну улогу. Технолошка надмоћ значила је, у највећем броју случајева, 
и победу у рату. Ни данас није другачије. Тежње за освајањем нових 
технологија у циљу израде што деструктивнијег оружја не само да су 
опстале, већ су се и увећале. Може се рећи да је знање, као предуслов 
технолошког развоја, постало примарни и доминантни ресурс, неопходан 
за победу у сукобу.

Од Другог светског рата до данас, у оквиру међународних сукоба, 
испољена је тежња да се однос између технологије и исхода рата доведе у 



296
НЕНАД ПУТНИК

апсолутну корелацију, да технолошки супериорну моћ не може поразити 
инфериорна моћ. Када постоји асиметрија моћи, исход сукоба не може бити 
неизвестан. Такође је испољена и тежња да се скрати време ратовања, као 
и да се на страни најмоћнијих сила света, уједно и најразвијенијих земаља, 
број жртава приближи нултој стопи. Назначене тежње су, последњих 
деценија, водиле постепеном премештању борбених дејстава са копна и 
мора у ваздух и свемир. Убрзани развој информационе и комуникационе 
технологије1 у последњим деценијама XX века довео је до споја машине, тј. 
рачунара, и војника, којим се увећава дистанција између супротстављених 
страна, а самим тим и равнодушност према жртвама.

Паралелно са активностима на развијању и усавршавању могућности 
и средстава за вођење конвенционалних сукоба кинетичким оружјем, 
високо развијене земље су користиле своју технолошку предност за 
унапређивање способности вођења специјалног рата. Распрострањена 
употреба телевизијске и сателитске технологије отворила је од шездесетих 
година XX века нове могућности за вођење информационог рата.2 

Историјски посматрано, информационо ратовање није нова 
појава. Историја људске цивилизације сведочи о бројним примерима 
информационог ратовања, који указују на значај информације у 
постизању информационе супериорности у односу на противника. Израз 
информација у рату претходио је изразу информационо ратовање.3 
Данас се у војним доктринама већине Западних земаља синонимно 
употребљава и израз информационе операције.4 Алвин и Хајди Тофлер 

1 Информациона и комуникациона технологија – ИКТ (енгл. Information & Communica-
tions Technologies – ICT) – комбинација рачунарских система и телекомуникацијских 
веза. ICT је скраћеница која се најчешће користи у Европи, док се у САД користи 
само IT (Information technologies – информационе технологије). У европском 
истраживачком контексту ИКТ се понекад још дефинишу и као IST (информационо- 
-социјална технологија). Према: Regional Development Glossary, http://www.emergence.
nu/toolkit/glossary.php 

2 Термин информационо ратовање (енгл. information warfare) први је употребио др 
Томас Рона 1976. године. Информационо ратовање обухвата било коју активност 
уперену против знања и система вредности одређене земље или организације. 
Оно се, због пропагандних делатности, често повезује са психолошким ратовањем. 
Информационо ратовање се дефинише као вид специјалног рата који подразумева 
активности усмерене на заштиту, експлоатацију, запоседање, оповргавање или 
уништавање информација или информационих ресурса у циљу постизања значајне 
предности, циља или победе над противником. Према: Alger, J., “Introduction”, у: 
Schwartau, W., Information warfare: Cyberterrorism: Protecting your personal security in the 
information age, Thunder’s Mouth Press, New York, 1996, p. 8.

3 Први израз се односио на тактичко и стратешко заваравање, ратну пропаганду 
и уништавање командних и контролних система. Пример информације у рату је 
употреба пропагандних форми разгледница, памфлета, говора и постера које су 
растурали Американци и Немци током оба светска рата. Према: Милашиновић, Р., 
Милашиновић, С., Увод у теорије конфликата, Факултет цивилне одбране, Београд, 
2004, стр. 289–314.

4 Информационе операције су планске активности усмерене на пренос одабраних 
информација на страно становништво како би се утицало на јавно мњење, осећаје 



297
МЕСТО И УЛОГА ИНТЕРНЕТА У РУСКО–ГРУЗИЈСКОМ КОНФЛИКТУ

су, пак, употребили појам доктори за ефект (енгл. spin doctors) како би 
именовали стручњаке за информациони рат, тј. оне који стварају жељени 
ефект помоћу информације, проналазећи и измишљајући начине да се 
она уверљиво представи.5

Без обзира на плуралитет израза и непостојање консензуса у погледу 
њихове употребе, можемо констатовати да сви они истичу војни 
аспект пропагандних активности те да реферирају на офанзивну и 
дефанзивну употребу информација и средстава информисања у смислу 
искоришћавања, поткупљивања, кварења и уништења противничких 
информација и система који их преносе, уз истовремену заштиту 
властитих информација и система. У складу са овим одређењем, може 
се тврдити да се вођење информационог рата, тј. информационих 
операција, заснива на три принципа: сазнати, спречити другога да дође 
до сазнања, навести друге да дођу до неистинитог сазнања. Филијала 
Међународне асоцијације савета одбране (International Аssociation of 
Defense Counsel – IADC) разликује три вида информационог рата: рат 
за информацију; рат кроз информацију (помоћу дезинформације) и рат 
против информације.6

2. Појмовно одређење кибер-ратовања

Крај осамдесетих и почетак деведесетих година двадесетог века обележио 
је настанак савремених информационих система, чију основу чине 
персонални рачунари и рачунарске мреже.7 Распрострањена употреба 
рачунарâ и рачунарских мрежа у последњој декади XX века отворила 
је енормне могућности за вођење информационог рата. Нови борбени 
фронт информационог рата препознат је у тзв. кибер-простору,8 тј. 

и објективно просуђивање, те самим тим на понашање страних влада, организација 
и група. Сврха информационих операција је утицање на стране ставове и понашање 
у циљу постизања политичких и војних циљева иницијатора информационих 
операција. У овим операцијама се често користе и пропагандне методе из подручја 
психолошког ратовања, па се такве операције често називају и информационо-
пропагандне активности. Према: Greenberg, L., Goodman, S., Soo Hoo, K., Information 
Warfare and International law, National Defense University, Washington DC, 1998.

5 Тофлер, А., Тофлер, Х., Рат и антират, Paideia, Београд, 1998.
6 International Аssociation of Defense Counsel, http://www.iadclaw.org/books.cfm
7 Рачунарска мрежа представља скуп рачунара повезаних одговарајућом комуни-

кационом инфраструктуром. Она настаје повезивањем више рачунара, блиских 
или удаљених, помоћу мрежних контролера (мрежна картица) и/или специјалних 
периферијских уређаја за комуникацију (модем, рутер, бриџ итд). Према: Џигурски, 
О., информатика, Факултет цивилне одбране, Београд, 2002, стр. 85.

8 Кибер-простор (енгл. cyberspace) јесте виртуелни простор који настаје у контакту 
човека и рачунара. У свакодневном говору се под тим изразом најчешће подразумева 
дигитални свет конструисан уз помоћ рачунарских мрежа, попут нпр. интернета. То 
место, иако заиста постоји, могло би се описати пре као комуникацијски медијум него 
као потпуно другачија галаксија, јер се многе од свакодневних пракси и дискурса кроз 
њега преламају и структуришу га кроз известан однос узајамне повезаности. Иако се 
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интернету као његовом најексплоатисанијем репрезентанту. Због 
значаја који је кибер-простор попримио за вођење информационог рата, 
последњих година је све чешће у употреби термин кибер-ратовање.9

Експанзија кибер-ратовања, дакле, почиње у последњој деценији XX 
века са развојем савремених информационо-комуникационих технологија 
или, прецизније речено, са пуштањем интернета у комерцијалну 
употребу.10 Основна специфичност кибер-ратовања јесте да бојиште 
није физички, већ виртуелни свет. Кибер-ратовање се, према томе, може 
дефинисати као подврста информационог ратовања, којој није потребно 
традиционално бојно поље, већ се одвија у кибер-простору. На кибер-
простор може утицати било каква група што поседује рачунаре који се дају 
повезати у постојеће рачунарске мреже. Кибер-напади неке друштвене 
групе могу бити управљени на намерно убацивање дезинформација на 
одређене интернетске форуме, енциклопедије, блогове и web-сaјтове11 
сличног карактера, или могу бити строго усмерени према мрежној 
саботажи. Онемогућавање нормалног функционисања информационих 
система у савременом друштву, које је постало од њих зависно, може имати 

кибер-простор најчешће перципира као нематеријално краљевство података или као 
нека врста виртуелне стварности, он заправо има и сасвим физичку инфраструктуру, 
сачињену од жица које се налазе изнад и око наших глава, каблова који леже поред 
наших ногу и сателита на небу који круже око наше планете; све то омогућава 
интеракцију која на нивоу сензација материјализује квалитет нематеријалности 
којим кибер-простор најчешће описују његови конзументи. Кибер-простор је нова 
форма менталне димензије људске егзистенције, унутар које настаје симулирана 
реалност као последица интеракције између људског и артифицијелног интерфејса. 
Он представља алтернативну просторну димензију унутар које се успоставља 
веза између различитих персоналних рачунара, рачунарских мрежа, различитих 
виртуелних заједница и појединаца који могу, али и не морају да буду њихови чланови. 
Кибер-простор се налази у перманентном процесу промене и практично може бити 
бесконачан у „величини“, иако унутар њега просторна и временска димензија често 
добијају сасвим померена/измењена значења. Комуникација са кибер-простором 
и унутар њега успоставља се тренутно, при чему је физичка локација корисника у 
највећем броју случајева потпуно неважна. Има аутора који у појам кибер-простора 
(сајбер-простора) укључују и видео- и телефонску трансмисију. Према: социолошки 
речник, прир. Мимица, А., Богдановић, М., Завод за уџбенике, Београд, 2007, стр. 60.

9 Изрази информационо ратовање и кибер-ратовање (енгл. cyber warfare) у научној и 
стручној литератури често се употребљавају синонимно. Други појам је, међутим, 
ужи по обиму, јер снажно наглашава рачунарске и мрежне аспекте информационог 
ратовања. Према: Knapp, K., Boulton, W., Ten Information Warfare Trends, у: Janczewski, 
L., Colarik, A., Cyber Warfare and Cyber Terrorism, Information Science Reference (an im-
print of IGI Global), Hershey, 2008, p. 25.

10 Одлучујући потез у овом смислу представљало је дефинисање нове – World Wide 
Web (WWW) – архитектуре од стране CERN-a (Европски савет за нуклеарна 
истраживања) 1991. године. Нова архитектура је знатно поједноставила навигацију 
на интернету. Године 1993. створен је и први графички инструмент за претрагу 
интернета – програм Mosaic. Од 1994. World Wide Web је претворио интернет у 
инструмент масовне комуникације.

11 Web-сајт (енгл. web site, који се чешће назива само сајт) јесте скуп web-страница, 
односно докумената којима се може приступити путем World Wide Web-а у интернету. 
За приступ web-сајту неопходно је користити специјалне апликације софтвера зване 
web browser (на пример: Internet Explorer, Mozilla и Opera).
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врло озбиљне последице на све сфере друштвеног живота. Последице 
могу бити чак и фаталне уколико се угрозе критичне информационе 
инфраструктуре,12 као што су, на пример, системи за контролу копненог и 
ваздушног саобраћаја, хидро-брана, нуклеарних електрана, безбедносних 
и здравствених служби или, пак, системи за дистрибуцију електричне 
енергије. Дакле, последице борби у кибер-простору могу бити подједнако 
реалне као и последице конвенционалног рата, будући да могу изазвати 
материјалне и људске губитке.13

3. Почетак руско–грузијског конфликта

У априлу 2007. године Естонија је оптужила Русију за кибер-напад на 
њене информационе инфраструктуре, што је, посредно, довело до 
угрожавања националног суверенитета.14 Овај случај многи сматрају 
првим конфликтом који може бити назван кибер-ратом.15 Само годину 
дана пошто је оптужена за ове нападе, Русија је у августу 2008. године 
поново оптужена за извођење кибер-напада на Грузију. 

У новембру 1989. Јужна Осетија је прогласила аутономију од Совјетске 
Социјалистичке Републике Грузије. Од тада новонастала држава има 
напет однос са Грузијом, који се коначно претворио у оружани сукоб. 
Да би поново успоставила контролу, Грузија је 8. августа 2008. године 
покренула војну офанзиву против своје отцепљене области. Будући да 
већина грађана Јужне Осетије има руски пасош, Русија је на потез Грузије 
одговорила слањем тенкова да би одбранила оне које сматра својим 
грађанима. Док су се осетијске, грузијске и руске трупе бориле на земљи, 
сукоби су се разбуктали и на интернету.

4. Хронологија догађаја у кибер-простору

Први напад дистрибуираног лишавања услуге16 догодио се 20. јула 2008. 
године и циљао је wеб-сајт Михаила Сакашвилија (www.president.gov.ge), 

12 Критичне информационе инфраструктуре јесу информационе инфраструктуре 
које гарантују оперативност и тачност информатичких структура. Уништење 
упориштâ ових структура и њихове пратеће опреме, односно нарушавање њихове 
оперативности током дужег временског периода, може у значајној мери угрозити 
безбедност популације. Према: Regional Development Glossary, http://www.emergence.
nu/toolkit/glossary.php

13 Shimeall, T., Williams, P., Dunlevy, C., Countering cyber war, Nato review, No. 16–18, 2002.
14 О овом догађају видети више у: Путник, Н., сајбер-простор и безбедносни изазови, 

Факултет безбедности, Београд, 2009, стр. 86.
15 European Parliament. Session of the European Parliament of 9th of May 2007, http://

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20070509+ITEM-
012+DOC+XML+V0//PT (retrieved 2007).

16 Кибер-напади под називом дистрибуирано лишавање услуге (Distributed denial of ser-
vice – DDoS) имају циљ да онемогуће клијенте или организацију да користе услуге 
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председника Грузије. Дана  8. августа је на мети DdoS-напада био сајт 
Одбора за вести и медије владе Јужне Осетије (www.cominf.org), само 
неколико сати пошто је грузијска војска извршила нападе на осетијска 
села.

Затим је уследио дигитални напад на Грузију – координисан из 
домена www.stopgeorgia.info (сајт је био стациониран у Немачкој и брзо 
је затворен од стране власника wеб-сервера) и домена www.stopgeorgia.
ru. Овај последњи сајт је био стациониран у Великој Британији. Креиран 
је 9. августа 2008. године, био је активан до 13. августа, када је уклоњен, 
да би, након 24 часа, поново почео са радом, али без једног дела софтвера 
и са неисправним форумом. У прогласу публикованом на сајту могло се 
прочитати следеће:

„Ми, представници руског хакерског подземља, не можемо толерисати 
грузијско провоцирање у свим његовим манифестацијама. Ми желимо 
да живимо у слободном свету, без агресије и лажи у кибер-простору. Не 
треба нам усмеравање од стране власти или усмеравање неких других 
људи, већ желимо да делујемо у складу са убеђењима заснованим на 
патриотизму, здравом разуму и веровању у снагу правде. Можете нас 
називати кибер-криминалцима или терористима, који изазивају рат 
и убијају људе, али ћемо се ми борити, јер је неприхватљива агресија 
против Руске Федерације на интернету.

Захтевамо престанак напада и позивамо све медије и новинаре да 
објективно извештавају о догађајима. Док се ситуација не промени, ми 
ћемо заустављати пласирање лажних информација из влада Западних 
земаља као и из владе и медијâ Грузије. Апелујемо на све који нису 
равнодушни на лажи политичких сајтова Грузије, и који су у могућности 
да забране ширење црне пропаганде, да дају свој допринос.“17

рачунарске мреже или информационих ресурса. Опструкција електронских услуга 
постиже се нападом на системе који омогућавају те услуге (на пример, нападом на 
сервер на којем су ускладиштени web-сајтови или на сервер електронске поште). Ова 
врста напада циља на доступност информација, а не на њихову поверљивост. Након 
ових напада најчешће нема крађе информација или осталих губитака информација 
поверљиве природе. Основна штета узрокована DDoS нападом испољава се у 
времену које је потребно утрошити да би се нападнути систем поново оспособио. 
Најчешће коришћен метод за извођење ове врсте напада чини излагање рачунарâ или 
рачунарских мрежа огромном броју захтева концентрисаних у кратком временском 
периоду. Процес напада је аутоматизован и започиње тако што нападач присваја 
контролу над првим рачунаром који постаје „мастер“ напада. Преко мастера се 
хиљаде других рачунара инфицирају малициозним кодовима и они постају такозвани 
„зомбији“. Зомби-рачунар сада може да изврши било какву акцију предвиђену 
програмом малициозног кода, коју позивањем једне једине команде са даљине 
иницира нападач а да, при том, легитиман корисник рачунара тога не буде свестан. 
Коришћењем ове изузетно једноставне операције хиљаде инфицираних рачунара 
(који творе компромитовану рачунарску мрежу botnet) могу да истовремено покрену 
напад DDoS против циља који је изабрао нападач.

17 José Rios, M., Tenreiro de Magalhães, S., Santos, L., Jahankhani, H., „The Georgia’s 
Cyberwar“, у: Jahankhani, H., Hessami G., A., Hsu, F. (Eds.), Global Security, Safety, and 
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Са наведених сајтова било је могуће преузети алатке за извођење 
DDoS-напада, алатке за изазивање напада типа „ping-flood“,18 алатке за 
блокирање телефонског саобраћаја помоћу IP софтвера, као и алатке 
за блокирање саобраћаја мобилне телефоније засићењем телефонских 
линија генеричким СМС порукама. На овим сајтовима је, у периоду од 
13. до 25. августа 2008. године, била истакнута и листа препоручених 
циљева, потенцијалних мета кибер-напада. 

Већина руских сајтова ангажованих у конфликту ограничила је своје 
акције на ширење линкова ка сајту www.stopgeorgia.ru, али су неки 
отишли и даље од тога. Тако је, на пример, сајт http://clubs.ya.ru позивао 
на слање „ping“ захтева метама назначеним на сајту www.stopgeorgia.ru. 
Други сајт (http://aeterna.ru) садржао је html-фајл са приступом метама, 
који кроз аутоматско ажурирање странице (што је могуће у неким web- 
-претраживачима) загушује циљане сервере непотребним саобраћајем. 
Неки од руских сајтова су, такође, садржали и листу грузијских web-
сајтова који су рањиви на нападе типа „SQL injection“19, објашњавајући, 
за сваки случај, и начин за постизање најдеструктивнијег ефекта. 

Дана 11. августа били су на мети web-сајтови грузијског парламента 
(www.parliament.gov.ge), министарства спољних послова (www.mfa.gov.
ge) и Националне банке Грузије. Почетне стране ових сајтова биле су 
замењене фото-монтажама слика председника Сакашвилија и Адолфа 
Хитлера. Подухват је био потписан непознатом групом хакера који себе 
називају “Хакерска посада Јужне Осетије”.20

Сајтови грузијске владе постали су, као резултат поменутих DDoS- 
-напада, привремено недоступни. Техничку помоћ Грузији пружили су 
Естонија и председник Пољске, који је понудио простор на свом сајту, 
како би грузијска „перспектива“ могла бити доступна јавности. Грузијски 
министар спољних послова одржавао је комуникацију оснивањем 
посебног блога (georgiamfa.blogspot.com). Web-сајт председника Сака-
швилија био је од 9. августа смештен у Сједињеним Државама. Нино 

Sustainability, 5th International Conference, ICGS3 2009, London, September 1–2, Springer-
-Verlag, Berlin–Heidelberg, 2009, p. 45.

18 Напад типа „ping-flood“ (или само „flood“) јесте подврста DDoS-напада. Ова врста 
напада такође подразумева слање великог броја захтева web-серверу, са циљем да 
засити његов опсег и успори или потпуно прекине његов рад.

19 Техника напада под називом „SQL injection“ заснива се на рањивости појединих 
апликација рачунарског система. Рањивост се манифестује тако што апликација не 
филтрира корисничке податке на погодан начин пре него што их пошаље систему за 
управљање базама података (енгл. Data Base Management System). Корисник несвесно 
убацује злоћудан кôд у апликацију која користи SQL наредбе. Ако апликација не 
филтрира корисников унос на подесан начин, SQL наредба шаље се систему за 
управљање базама података и активира. Према: Antončić, V., Napadi s uskraćivanjem uslu-
ge (DoS napadi), http://os2.zemris.fer.hr/ns/2007_ Antoncic/index.html#G.SQL-ubacivanje

20 Ifrah, L., „The Georgia-Russia conflict: Internet, the other battlefield”, Défense nationale et 
sécurité collective, October 2008, Committee for National Defence Studies, Paris, 2008, p. 2.
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Доијашвили, директор система „Тјулип“ – провајдера интернет-услуга из 
Атланте – иначе, етнички Грузијац, тврдио је да су и његови сервери били 
нападнути од стране Москве и Санкт Петербурга. 

Дана 13. августа сајт грузијског председника поново је постао недо-
ступан, као и web-сајтови царинске службе, владе и Министарства 
одбране. Од 15. августа па надаље глобалном мрежом почео је да се 
шири спем заражен тројанским коњем,21 наводно послат од стране 
BBC-а. Написана на лошем енглеском језику, порука је тврдила да је 
председник Грузије хомосексуалац и нудила линкове са видео-записима и 
компромитујућим сликама. Отварањем линка би се на рачунар лаковерног 
корисника инсталирао вирус са именом „name.avi.exe“. Овај спем је дошао 
са неколико различитих IP адреса и указивао је на коришћење botnet-a. 
У то време су само 4 од 36 комерцијалних антивирусних програма била у 
стању да открију поменути вирус.22

Други спем се појавио са наизглед уверљивијом темом убиства новинара 
у Грузији. Овај и-мејл садржао је линк ка сајту који инсталира малициозни 
програм (Trojan.Popwin) на рачунар корисника. Главни напади су 
циљали на грузијске сервере како би преусмерили кориснике интернета 
ка неаутентичним сајтовима који садрже патворене информације или 
странице заражене малициозним кодовима. На крају, треба истаћи да 
је међународна заједница брзо и ефикасно реаговала како би сачувала 
грузијске сервере. 

У време напада Грузија је приступ интернету остваривала преко 
Турске и Русије. Међутим, од септембра 2008. године излаз на интернет 
Грузија остварује преко мреже оптичког влакна која испод Црног мора 
повезује грузијску луку Поти са Варном у Бугарској.23 Међутим, важно 
је напоменути да ниједан од ових напада није био једностран, пошто је и 
сама Русија била жртва неколико DDoS-напада.

Од почетка сукоба многи сајтови руских медија били су недоступни 
на неколико сати: RiaNovosti, Lenta, ITAR-TASS, Regnum, Russiatoday и 
Rian. Осим тога, влада Грузије је онемогућила приступ сваком домену са 
екстензијом „.ru“, спречавајући на тај начин било какав приступ руским 
сајтовима са своје територије. Исто тако су били одсечени и ТВ линкови, 
руска телевизија се није могла гледати у Грузији.

5. Актери напада

Збивања у Русији потврдио је и Роман Зхолус, први секретар амбасаде 
Руске Федерације у Паризу. Он је инсистирао на томе да је кибер-сукоб у 

21 О карактеристикама спема и тројанског коња видети више у: Путник, Н., op. cit., стр. 79.
22 Према: Garwarner.blogspot.com.
23 Ifrah, L., op. cit., p. 4.
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Русији (као и у Грузији) дело обичних грађана различитих способности, 
те да никако није дело ИТ професионалаца, а још мање специјалних 
јединица у служби државе. У том смислу је први секретар амбасаде 
званично негирао било какву умешаност Руске Федерације у ове нападе.

 Са друге стране, грузијска амбасада у Паризу децидирано је тврдила 
да је, осим идеолошки мотивисаних напада грађана, било и оних од 
стране руске војске.24 Да ли је разумно веровати у тезу да је Кремљ, 
пошто је одлучио да пошаље своје војнике и тенкове да физички нападну 
Грузију, имао интереса да пориче своју умешаност у врло мали кибер- 
-конфликт? Иако штета настала овим кибер-ратом није значајније 
угрозила националну безбедност Русије, а поготово не Грузије,25 важно 
је размотрити улогу државних и не-државних актера у овом сукобу у 
циљу бољег разумевања актуелног и, по свему судећи, будућег феномена 
кибер-ратовања. 

Резултати кибер-форензичке анализе, спроведене након конфликта, 
показали су да је домен www.stopgeorgia.ru, који је стациониран у Великој 
Британији, у власништву особе са и-мејл адресом anac109@mail.ru, са 
контакт-бројем телефона из Иркутска, у Сибиру.26 Додатна истраживања 
су показала да је ова и-мејл адреса коришћена за регистрацију других 
домена: dokim.ru и rakar.ru, оба са седиштем у Сједињеним Америчким 
Државама. Ова информација је ИТ форензичарима омогућила да дођу до 
детаљнијих података о власнику домена, попут његовог наводног имена: 
Андреј В. Угловатyј. Име је, готово сигурно, лажно, будући да је домен 
dokim.ru намењен продаји кривотворених пасоша из Руске Федерације, 
као и из Литваније, Летоније, Велике Британије и Немачке, по цени од 
3.000 до 3.500 €. Домен rakar.ru такође се користи у нелегалне сврхе – за 
продају фалсификованих кредитних картица по цени од 70 до 450 US$.27

Резултати спроведене анализе наводе на закључак да координатор 
кибер-напада на Грузију не може бити повезан са било којом званичном 
институцијом у Москви. Овом закључку иде у прилог и чињеница да су за 
извршење кибер-напада коришћене веома несофистициране технике,28 
што указује на несумњив дилетантизам нападача. 

24 CBC News, Georgia accuses Russia of waging cyberwar, 12. август 2008, http://www.cbc.ca/
technology/story/2008/08/12/tech-georgia.html

25 Статистика британске компаније „Renesis“, специјализоване за праћење преноса 
података на интернету, показује да је Грузија 74. земља на свету по бројности IP 
адреса, иза Нигерије, Бангладеша, Боливије и Сан Салвадора. Напади на њене мреже 
имали су минималан учинак на функционисање државе, у поређењу са Естонијом, 
када је била погођена већина онлајн сервиса.

26 José Rios, M., Tenreiro de Magalhães, S., Santos, L., Jahankhani, H., op. cit., p. 50.
27 Ibid., p. 50.
28 Тако се, на пример, напад ускраћивања услуге „ping-flood“ лако може осујетити 

једноставним заштитним зидом firewall, док је за извођење DDoS-напада коришћен 
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Очигледно је да су у случају руско-грузијског конфликта главну улогу 
имали појединци и друштвене групе, способне и мотивисане да мобилишу 
неопходна средства, како би успешно извршили напад на противничке 
сајтове. Реч је о новом облику герилске борбе, такозваном „хактивизму“, 
који се води на електронском пољу или, другачије речено, о идеолошки 
мотивисаним актерима чије је деловање усмерено против електронских 
контролних и информационих система и технологија непријатељских 
земаља. У прилог овом закључку иду и резултати истраживања Хозеа 
Назарија (Jose Nazario), експерта за ИТ безбедност у компанији „Арбор“. 
Анализирајући нападе усмерене ка Грузији, овај стручњак је открио да 
су пакети података садржали речи „win+love+in+Russia“, што потврђује 
политичку мотивацију агресора.29

У кибер-простору хактивисти виде инструмент којим не-државни 
актери могу да учествују у конфликтима ван националних граница. 
Према њиховим етичким начелима, не могу само државе бити овлашћене 
за започињање ратова или агресије. За разлику од државе, „хактивисти 
се не сматрају ограничени законом о оружаном конфликту или Повељом 
Уједињених нација“.30

Хактивисти користе исте методе и технике као и хакери, с тим што 
је њихов циљ да кибер-нападом привуку пажњу јавности на одређени 
друштвени или политички проблем. Методе и технике коришћене у 
руско–грузијском кибер-конфликту типичне су за хактивизам – мењање 
почетне странице сајта чији садржај нападач перципира као противан 
личним политичким убеђењима, истицањем видљиве поруке која 
је у отвореном контрасту са вредностима које заступа дотични сајт, 
као и коришћење DDoS-напада. Хактивизам пружа многе предности, 
првенствено визибилност по ниској цени, без географских ограничења и 
без потребе за излажењем на улицу и јавним демонстрирањем.

Интересантно је истаћи да је хактивизам заживео управо у Србији, 
1999. године, током агресије НАТО-а на Србију и Црну Гору. Најактивније 
су биле две хактивистичке групе, црна рука и српски анђели, чији су 
чланови нападали електронске базе података америчких, британских 
и албанских обавештајних, војних и државних служби и присвајали, 
мењали и брисали одговарајуће информације. 

Да се по наведеним, апстрахованим диференцијалним карактеристи-
кама – начину настанка, организацији, циљевима и борбеној тактици – 

комерцијални софтвер америчке компаније „Socketsoft“, који се употребљава за 
тестирање безбедности web-сајтова.

29 Ifrah, L., op. cit., p. 3.
30 Denning, D., Cyberwarriors, Activists and Terrorists Turn to Cyberspace, Harvard Interna-

tional Review, Vol. XXIII, No. 2, 2001, pp. 70–75.
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хактивистичка и војна герила31 практично не разликују, сведоче досадашње 
објаве и прогласи хактивиста. Осим прогласа руских хактивиста на сајту 
www.stopgeorgia.ru, важан аргумент пружа и проглас српских хактивиста 
у време агресије НАТО-а: „црна рука је устала у ‘електронску одбрану’ 
интереса ове земље и не одустаје од напада на сајтове који пласирају 
лажи о ситуацији у овој земљи“; и даље, припадници „Црне руке“ тврде 
да се залажу за „мир, љубав и благостање на целој планети“, а као доказ 
прилажу чињеницу да „никада нису непотребно обрисали податке, иако 
су били у прилици“.32 

„Нова герила“ се, дакле, ограђује од хакерâ чији је циљ искључиво 
малициозно и деструктивно деловање усмерено према „обичним“ 
корисницима интернета, већ заступа поменуту идеологију националног 
ослобођења, промовишући при том пацифистичку идеју општег мира и 
поштујући етичко начело ненаношења штете неутралним корисницима 
електронских ресурса. На крају, можемо истаћи тезу да је кључна разлика 
која квалификује актере у кибер-простору као претњу за безбедност 
државе њихова мотивација – од оних који је готово немају, као што су 
кибер-вандали, оних који се служе хакингом за остваривање политичких 
и идеолошких циљева, попут хактивиста и кибер-терориста, и оних који 
теже личној користи, попут „обичних“ кибер-криминалаца, до оних који 
се боре у служби државе за остваривање националних интереса, тзв. 
кибер-ратника.

6. Закључна разматрања 

Готово је извесно да су за анализирани кибер-конфликт одговорни 
руски и грузијски националисти – појединци и групе који су личним 
ангажманом желели да пруже подршку својој земљи. Управо се 
ова тенденција померања кибер-ратовања изван војних граница на 
индивидуалну, друштвену, па и комерцијалну раван сврстава у битно 
обележје ове савремене форме сукоба. Док је појмовно одређење 
информационог ратовања истицало његову војну димензију, данас већи 
део литературе о кибер-ратовању наглашава управо аспект његовог 
проширења ван војних области.

Проширење делокруга кибер-ратовања изван војних активности, у 
техничком смислу, омогућено је дифузном и децентрализованом струк-

31 О појму и суштини гериле видети више у: Милашиновић, Р., Путник, Н., „Герила 
као специфичан вид друштвеног конфликта“, у: герила на Балкану: борци за слободу, 
бунтовници или бандити, Tokyo: University Meiji, Institute for Disarmament and Peace 
Studies, Београд: Институт за савремену историју, Факултет безбедности, 2006, стр. 
327–339.

32 Дингарац, Д., Станчевић, Т., „Српски хакери Црна рука“, свет компјутера, новембар 
1998.
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туром глобалне рачунарске мреже – интернета. Сваки корисник рачунара 
је слободан да се у кибер-простору понаша у складу са властитим 
политичким уверењима и да учествује у псеудовојним акцијама ван било 
каквог формалног ланца команде. Суштински, феномен сукобљавања 
у кибер-простору помоћу оружја које нуди сâм кибер-простор, као и 
његово преливање у сфере „цивилног“ света, узроковано је противречном 
природом процеса глобализације и идеолошким, политичким, културним 
и социјалним диспаритетима које овај процес носи са собом.

Међутим, не би требало занемарити ни претње од организованог 
електронског или компјутерског ратовања. У савременим војним 
доктринама кибер-простор је стекао статус петог борбеног простора, 
заједно са копном, водом, ваздухом и космосом. Могућност да једна 
држава посегне за коришћењем кибер-оружја представља реалну претњу 
за друге државе – поготово за оне државе које су зависне од властите 
информационе инфраструктуре. Русија је, на пример, покушала да 
иницира забрану његовог коришћења на међународном нивоу. Два 
предлога у том правцу била су понуђена у УН 1998. и 1999. године, али 
нису прихваћена, због противљења САД.

Следствено томе, све више аутора сматра да је „инфо-сфера“ простор 
где ће се водити примарне борбе у будућности. Овакве претпоставке 
се не могу олако одбацити уколико се у обзир узме и чињеница да се 
поједине државе увелико припремају за такав концепт вођења ратова: 
САД, Русија, Кина и Пакистан.

Информационо-комуникационе технологије на глобалном нивоу 
увећавају улогу држава, организација, мултинационалних компанија, 
невладиних организација, транснационалних криминалних организација 
и, чак, појединаца у међународној арени. Савремене технологије 
омогућавају ширење информације, али и дезинформације, фаворизују 
културну и економску интеграцију (или дезинтеграцију) и пружају нове 
могућности за сукобљавање широм „глобалног села“. Природа кибер-
простора је таква да се токови информација не могу лако ограничити 
и контролисати. Може се рећи да кибер-простор не познаје политичке 
и географске границе. Две тачке у виртуелном свету увек су близу, без 
обзира на физичку удаљеност која их раздваја.

Из наведених разлога, државе које су се определиле за пут 
информатизације својих виталних процеса морају предузети мере 
за обезбеђивање властитог „сегмента“ кибер-простора као засебне 
државне границе. Случајеви Естоније и Грузије несумњиво су показали 
да суверенитет државе може бити угрожен и из „виртуелног“ света. 
Према томе, у једно од фундаменталних питања националне безбедности 
мора се благовремено промовисати и питање заштите информационих 
инфраструктура.
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THE PLACE AND ROLE OF INTERNET 
IN THE RUSSIAN-GEORGIAN CONFLICT

Nenad Putnik
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: The use of information communication technologies in modern 
conflicts has been gaining increasing significance not only in military sphere but 
also in the civilian one. Warfare in cyberspace offers significant advantages – the 
attacker does not expose oneself to danger but can easily and quickly endanger the 
opponent’s targets. Furthermore, this form of conflict does not allow the identity 
and responsibility of the actors to be clearly identified in most cases. This paper 
describes and analyzes the Russian-Georgian conflict on the global computer 
network led in 2008 at the same time as the land offensive of the Russian forces. 
It discusses the issues of attacker identity, their motivation for attacks committed, 
means used in the attacks as well as other issues significant for understanding the 
essence and specificity of cyber warfare – the new and increasingly frequent form 
of conflicts. 
Key words: conflict, Internet, cyber warfare, information communication techno-
logies, national security.
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Сажетак: Online социјалне мреже су изузетно популарне и имају стотине 
милиона корисника. Корисник се у online социјалним мрежама презентује 
тако што шаље велики број информација о себи и дели их са online 
пријатељима и колегама. Због велике популарности online социјалних мрежа, 
оне су окупиле велику количину информација о својим корисницима, као што 
су лични профил, ко су им пријатељи, фотографије, разне активности и друге 
податке. facebook, највећа online социјална мрежа, има огромну експанзију, 
са тенденцијом даљег ширења. У раду је приказано како персоналне инфор-
мације могу да цуре преко екстерних апликација ван facebook-а (нпр. до 
агрегатора) без знања корисника. На овај начин, поред тога што имају 
информације о томе шта прегледа корисник, могу да знају и идентитет online 
корисника.

Кључне речи: оnline социјалне мреже, персонално (идентификујуће) инфор-
мације, сигурност и заштита података

1. Увод

Online социјалне мреже (енгл. Online Social Networks, у даљем тексту OSN) 
данас су изузетно популарне и имају на стотине милиона корисника. 
Термин „социјална мрежа“ први пут се помиње 50-их година прошлог 
века, када је Барнс дефинисао социјалну мрежу као групу од 100 до 150 
људи (Barnes, 1954).

Корисник се у OSN представља, односно шаље велики број инфор-
мација о себи и дели их са online пријатељима и колегама. OSN могу бити 
оријентисане пословно (нпр. LinkedIn),1 оне с циљем да повежу оне који 

1 http://www.linkedin.com/
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имају слична интересовања за музику или политику (нпр. MySpace)2 или 
студенте (оригинална идеја настанка facebook-а)3 и друге категорије. Због 
велике популарности, OSN су сакупиле велику количину информација 
о својим корисницима, као што су лични профил, ко су им пријатељи, 
фотографије, разне активности итд.

Иако се у последњих 30 година спроводе истраживања на тему одавања 
информација, претходна истраживања су се фокусирала на појединца, 
који је био одговоран за своје информације (Pratt, 2009). У раду на 
конкретном примеру facebook-а, као највеће OSN, биће приказано како 
подаци могу да цуре ван OSN, а о чему корисник нема ни сазнања, па 
тиме ни контроле.

Рад је структуриран на следећи начин: следеће поглавље описује 
основне појмове. У 3. поглављу је објашњено и показано цурење личних 
информација. У 4. поглављу су предложене неке могуће мере заштите, 
док је у 5. поглављу дат закључак.

2. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА

Facebook (FB)
facebook (у даљем тексту FB), данас најпопуларнији OSN, омогућава 
људима да “ефикасно комуницирају са својим пријатељима, породицом 
и колегама. Свако може да се пријави на FB и директно комуницира са 
људима у поверљивом окружењу (енгл. trusted environment).”4

FB омогућава својим корисницима да се представе помоћу online 
профила, направе мрежу својих пријатеља којима могу да шаљу разне 
коментаре и прегледају њихове профиле. Такође, чланови FB-а могу да 
се придруже разним виртуелним групама базираним на заједничким 
интересима, прегледају шта имају заједничко са другима и сазнају више 
о њиховим хобијима, интересима, музичким укусима, статусима у 
романтичним релацијама преко профила online пријатеља (Ellison и др., 
2007). FB показује експлозиван раст, као што се види из Табеле 1. FB је 
настао 2004, већ у октобру 2007. имао је 50 милиона корисника, да би за 
наредне две године достигао 300 милиона корисника (септембар 2009).  
У Табели 2 су приказани неки статистички подаци о FB-у.

2 www.myspace.com
3 http://www.facebook.com/
4 Извор: http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet, приступано 18. 9. 2009.
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Табела 1. Број активних корисника FB5 

Месец и година Број активних корисника

Децембар 2004. 1.000.000
Децембар 2005. 5.500.000
Децембар 2006. 12.000.000
Октобар 2007. 50.000.000
Август 2008. 100.000.000
Јануар 2009. 150.000.000
Април 2009. 200.000.000
Јул 2009. 250.000.000
Септембар 2009. 300.000.000

Табела 2. Неки статистички подаци о FB-у6

FB има преко 300 милиона активних корисника.
Око 50% активних корисника конектује се на FB сваког дана.
Најбржи демографски раст је у категорији корисника од 35 година 
и старијих.
Просечан корисник има 130 пријатеља.
На FB-у се сваког дана проводи преко 6 милијарди минута (широм света).
Преко 10 милиона корисника постају фанови разних страна, сваког дана.

Преко 2 милијарде фотографија и 14 милиона видеа поставља се 
(енгл. upload) сваког месеца.

Преко 2 милијарде различитих садржаја размењује се сваке недеље 
(web links, blog posts, слика и других фајлова).

Сваког месеца се креира преко 3 милиона догађаја (енгл. events).
Постоји преко 45 милиона активних корисничких група.
Преко 70% корисника FB-а налази се ван САД.
Постоји преко 350.000 активних апликација.
Преко 250 апликација има више од 1 милион активних корисника месечно.

Преко 65 милиона активних корисника приступа FB-у преко 
својих мобилних уређаја.

Људи који користе FB преко својих мобилних уређаја активнији су 
око 50% на FB-у од “не-мобилних” корисника.

5 Извор: http://www.facebook.com/press/info.php?timeline приступано 18. 9. 2009.
6 Извор: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics, приступано 18. 9. 2009.
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Услови коришћења FB-а такви су да им је додељено право на коришћење 
података својих корисника, тако да ово обично укључује сагласност за 
приказивање и дистрибуцију свих садржаја корисника.

Предности Fb-а 
FB је посебно интересантна за истраживање у области социјалних 
мрежа, због великог броја његових корисничких узорака и технолошких 
могућности које премошћују online и offline повезивања. OSN подржавају 
постојеће социјалне везе, али и учествују у стварању нових. Већина 
првих истраживања у online заједницама указивало је на тенденцију да 
ће се појединци који су користили OSN повезати са другима изван своје 
иницијалне социјалне групе или локације (Wellman и др., 1996). Ellison и 
др. сматрају да online интеракције по правилу не уклањају људе из њиховог 
offline света, већ се могу користити да очувају постојеће релације и одрже 
људе у вези, чак и када их животне промене удаље једне од других (Ellison 
и др., 2007). То може бити од користи разним заједницама, укључујући 
професионалне истраживаче, запослене у компанијама и друге који 
имају интерес да одржавају везе. Ellison и др., 2007, открили су везу 
између коришћења FB-а и индикаторâ социјалног капитала (Ellison и др., 
2007). Када студенти заврше факултет, помоћу FB-а остају у контакту 
са својим друштвом (заједницом) са факултета, што им, поред осталог, 
може користити за животну и професионалну егзистенцију.

Персонално идентификујућа информација

Персонално идентификујућа информација (енгл. Personally Identifiable 
Information, у даљем тексту PII), према ОМБ Меморандуму 07-16,12 
(ОМБ), јесте “информација која се може користити да би се разликовао 
или пратио идентитет појединца, као што је његово име, SSN (енгл. 
Social Security Number), биометријски подаци и друге чињенице, поје-
диначно или комбиновано са другим личним или идентификујућим 
информацијама које су повезане са одређеним појединцем, као што су 
датум и место рођења, девојачко презиме мајке и други подаци.”

Неки примери PII који идентификују појединца јесу (НИСТ, 
2009): ИМЕ (име и презиме, надимак, девојачко презиме), лични 
идентификациони број (нпр. SSN, број пасоша, број текућег рачуна 
и друго), адреса (улица или e-mail адреса), број телефона, личне 
карактеристике (као што су фотографија лица или друге карактеристике, 
отисци прстију или друге биометријске слике). Такође у PII се убрајају 
и информације које су повезане са неком од следећих: датумом рођења, 
местом рођења, расом, религијом, запослењем, медицинске, едукативне 
или финансијске информације и друге.
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Показано је да се већина Американаца (87%) може јединствено 
идентификовати на основу датума рођења, петоцифреног поштанског 
броја и пола (Малин, 2005).

Приликом отварања налога на FB-у неопходно је да корисник 
наведе своје име и презиме, датум рођења, пол и e-mail адресу. Остале 
карактеристике – као што су: место, школа, фотографија, onlinе пријатељи, 
активности – иако нису неопходне, корисници углавном стављају, да би 
их onlinе пријатељи уочили. Такође, приликом пријављивања FB нуди 
могућност да се остави лозинка за e-mail, да би прикупио листу пријатеља 
из address-book-а и пронашао их на FB-у.

Иако постоји могућност подешавања или ограничавања приватности, 
Кришнамурти и Вилс су открили да 55–90% корисника OSN оставља 
иницијалну варијанту подешавања сопственог профила, а 80–97% 
корисника то оставља за прегледање својих пријатеља (Krishnamurthy и 
Wills, 2008). Међутим, подешавање приватности није довољно да PII не 
би цуреле преко OSN.

Проблеми приватности у OSN

Генерално посматрано OSN садрже велики број личних информација 
које потенцијални нападач може да користи како би импресионирао 
корисника и стекао његово поверење (Rabkin, 2008). Такође, корисник у 
OSN приказује који су његови пријатељи у реалном свету, што је значајна 
информација и усмеравање за оне који изводе “пецање” (енгл. phishing) 
(Jagatic, 2007).

Корисник шаље коментаре и фотографије на које OSN касније пола-
же право. Иако су легални, коментари и фотографије могу наудити 
кориснику у другом контексту (Randall, 2008), или изложити корисника 
уцењивању (Pilkington, 2007). Кришнамурти и Вилс су представили 
механизме помоћу којих цуре информације ван OSN и, поред тога што 
може да се прати шта је корисник прегледао, може да се и идентификује 
особа која је прегледала (Krishnamurthy и Wills, 2009).

Правила о чувању приватности својих корисника FB може да промени 
кад год жели. Политика приватности (енгл. privacy policy) FB-а има око 
3.752 речи и завршава се напоменом да се може променити у било којем 
моменту.7 Поставља се питање колико је чланова прочитало тај документ, 
а колико редовно чита и упознаје се са изменама. Легално, FB садржи 
све што су његови корисници поставили на сајт. А шта ће радити са тим 
подацима?

7 Извор: http://www.FB.com/policy.php, приступано 18. 9. 2009.
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3. ЦУРЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА 

FB користи јединствен идентификатор (у даљем тексту ID) да би 
идентификовао корисника, нпр. тај ID се приказује када корисник 
прегледа или мења свој FB профил. Слика бр. 2 приказује профил 
корисника, где се у јединственом идентификатору ресурсâ (енгл. Uniform 
Resource Identifier, URI) приказује ID корисника као “id=121107...”

Слика 1. Приказ профила корисника FB-а са ID-ом у URI-ју

Сáмо коришћење ID-а је потребно да би се у оквиру FB-а корисник 
идентификовао, али проблем настаје када се тај ID прослеђује и ван FB-а, 
нпр. преко екстерних апликација до других сервера ван OSN (енгл. third-
-party servers).

Доступност ID-а ван FB-а потребна је самим поставкама FB-а, нпр. за 
неке квизове је интересантна интеракција шта су ваши online пријатељи 
добили као решење. Ова размена је потребна тако да екстерна апликација 
може да користи API позив (енгл. API call) док је у интеракцији са FB-
-ом. Корисников социјални граф је омогућен у апликацији преко FB-а 
и корисници могу да интеррагују са другим корисницима FB-а преко 
апликације.

Ако интеракција укључује ID за корисника, онда други сервери 
ван FB-а (нпр. на којима се налази апликација) имају показивач на PII 
корисника. Third-party servers могу имати и друге информације које могу 
да се придруже PII, шпијунске колачиће (енгл. tracking cookies) са дужим 
периодом праћења.

Поред тога, као и већина комерцијалних сајтова, FB користе third-party 
tracking sites, такозване агрегаторе, да би сазнали о навикама прегледања 
својих посетилаца. Као последице цурења информација, агрегатори могу 
да повежу ID са прегледаним сајтовима и на тај начин да идентификују 
особу и њене online активности.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) не може препознати да ли су 
два захтева дошла од истог корисника, а да би се то премостило, уведен 
је колачић (енгл. cookie). Cookie је у оквиру Web browser-a и садржи 



317
ЦУРЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ПРЕКО FACEBOOK-A

информације које омогућавају да се евидентира које је web-сајтове 
посетио корисник. На основу тога, на пример, ако корисник често 
посећује сајтове о храни, може добити препоруку за нови кувар.

FB, као и друге OSN, поред тога што прослеђују које сте сајтове 
посетили, шаљу и ID, преко којег може да се повеже са конкретном 
особом. Док cookies, сами за себе, нису илегални ни неетични, праћење 
шта корисник гледа и идентификација корисника на основу ID-а 
вероватно је далеко више него што корисник жели.

Квиз

Квизови су једна од најпопуларнијих апликација које се користе на FB-у 
(FB QUIZZ). ACLU (American Civil Liberties Union, http://www.aclu.org/) 
иницирала је кампању о покретању значаја, свести, приватности око FB-
апликација, посебно у квизовима. Према овој групи, милиони корисника 
користе квизове и остављају знатно више персоналних информација 
него што су свесни, чак и информације које се у профилу постављају као 
приватне. Такође, ACLU извештава да се ваш профил објављује када неко 
од ваших пријатеља игра квиз.

Чак и када поставите да су ваше информације приватне преко квиза, 
анонимни програмер може да приступи вашем профилу (Слика 3.а), или 
већини профила ваших пријатеља (Слика 3.б).

Слика 2.  
а) приказ података корисника  б) приказ података  
      корисникових пријатеља

Једина заштита коју FB иницијално обезбеђује јесте услов коришћења 
(енгл. Terms of Service), где се наводи да програмери морају прикупити 
само оне информације које су им потребне и користити их искључиво 
повезане са FB-ом. Тешко је рећи шта ће се радити са овим подацима, које 
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се теоретски могу прикупити и продати у маркетиншким компанијама, 
или у компанијама за оглашавање.

Према CNET-у,8 FB не пориче да програмери апликација имају при-
ступ овој врсти информација. С друге стране, FB напомиње да корисници 
подешавањем приватности могу ограничити информације видљиве 
апликацији.

Кришнамурти и Вилс (Krishnamurthy и Wills, 2009) напомињу како 
није неопходно да tracking sites одају информације које су добили и питају 
се шта ако они не искористе те информације, да ли ће их даље проследити. 
FB је понудио 150 милиона корисничких података за истраживања 
маркетиншким компанијама, планирајући да на тај начин остваре добит 
(Davis, 2009).

Цурење преко екстерних апликација

Приказаћемо могућност цурења PII код коришћења једне од 
најпопуларнијих врста екстерних апликација – квиза. Екстерне 
апликације на FB-у, међутим, веома су популарне (видети Табелу 2).

Слика 3. Почетни екран екстерне апликације – иницијално упозорење

Приликом коришћења квиза корисник је на самом почетку упозорен 
да ће коришћењем квиза бити доступни његов/њен профил (ван мреже), 
слике, информације о његовим/њеним пријатељима и други подаци 
(Слика 4). Иако се апликације инсталирају преко FB-а, сáмо извршавање 
је на екстерним серверима које не припадају FB-у.

8 http://news.cnet.com/8301-13577_3-10318842-36.html?part=rss&tag=feed&subj=Webware
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Цурење идентификатора

По покретању квиза на FB-у анализирани су HTTP записи HTTP Header-а. 
Том приликом је коришћен додатак за Firefox LIVE HTTP HEADERS.9

Са Слике 5 може се уочити да и популарни квиз (као, на пример, “Који 
си лик из увода у анатомију”) одаје ID према агрегатору, као што је google-
analytics.com преко Request-URI-ја. На овај начин агрегатор добија не само 
аналитичке информације већ на основу ID-а може и да идентификује 
корисника. Треба имати на уму да се цурење ID-агрегаторима десило без 
експлицитне акције корисника.

GET/__...www.Facebook.com/profile.php?id=1211076164&ref=name&ut
mp=/kojisilikizuvodauana/quiz/questions?quiz_metric[activated_
at]=1253523606&quiz_metric[clicked_attribute]=...

Host: www.google-analytics.com

Referer:

HTTP://apps.Facebook.com/kojisilikizuvodauana/quiz/
questions?quiz_metric[activated_at]=1253523606&quiz_
metric[clicked_attribute]=feeds_clicked

Слика 4. Цурење ID-а корисника преко Request URI-ја

4. ЗАШТИТА

Једна од превентивних мера јесте да се подешавање приватности намести 
за апликације као на Слици 5.

Слика 5. Подешавање приватности код апликација10

9 Daniel Savard, LiveHTTPHeaders. Firefox Add-on, http://livehttpheaders.mozdev.org
10 http://www.FB.com/privacy/?ref=mb#/privacy/?view=platform&tab=other
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Постоје механизми помоћу којих корисници могу да се заштите 
како би смањили приступ информацијама, али већина корисника то 
не користи (Krishnamurthy, 2009). Корисници FB-а могу да се заштите 
ограничавањем информација које се шаљу и користе за заштиту сајтова да 
би смањили приступ информацијама. FB би могао да предупреди одавање 
информација, уколико се у Request URI-ју не би појављивао ID. Такође, 
сами корисници подешавањем неких опција могу спречити цурење, 
нпр. подешавањем неких browser-а, филтрирањем HTTP Header-а (нпр. 
Referer, Cookeis) и другим операцијама. Ове контроле могу онемогућити 
приступ, али не уклањају у потпуности цурење информација преко FB-а.

5. ЗАКЉУЧАК

facebook је данас најпопуларнија online социјална мрежа. Корисници 
се представљају помоћу online профила, креирају мрежу својих online 
пријатеља, и размењују разне врсте информација. Поред предности 
које има facebook, у раду је приказана могућност цурења персонално 
идентификујућих информација преко facebook-а. facebook одаје ID 
корисника према другим серверима ван facebook-а (нпр. агрегатору). 
На овај начин агрегатор не добија само аналитичке информације, 
већ на основу ID-а може и да идентификује корисника и има приступ 
персонално идентификујућим информацијама из facebook-а. У раду су 
такође предложене методе заштите од цурења информација.

Такође треба имати у виду да смо овде анализирали само један вид 
цурења код FB-а, али, поред тога, постоје и друге могућности цурења код 
OSN, а на другим сајтовима као нпр. e-commerce, news services и сличним 
местима.
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INFORMATION LEAK THROUGH FACEBOOK

Ana V. Kovačević
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: Online social networks are extremely popular and have hundreds of 
millions of users. In online social networks, a user presents oneself by volunteering 
a large number of information about oneself and sharing them with online friends 
and peers. Due to the high popularity of online social networks, they have gathered 
a large amount of data on all users, such as personal profiles, friends, photographs, 
various activities, etc. Facebook, the biggest online social network, has a huge 
expansion with the tendency of further growth. The paper presents how personal 
information may leak through external applications outside Facebook (e.g. to 
aggregators) without users’ awareness. In this way, others may learn the identity of 
online users, in addition to having information on what the user browses.
Key words: Online social networks, personal (identification) information, data 
security and protection.
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Сажетак: Савремени тероризам је себи прибавио репутацију вишедимен-
зионалног политичког феномена и релевантног чиниоца међународних 
односа. Свеобухватне анализе теоријских и операционалних дефиниција 
тероризма откривају неколико његових кључних димензија: он је исто-
времено политички чин, специфичан начин комуникације, али и акт 
колективног насиља који проузрокује страх као психолошки феномен и 
дубоке социо-психолошке последице. Тероризам се на тај начин сврстао у 
ред фундаменталних и модерних криза на које је веома тешко, чак немогуће 
утицати. Проблем није само у томe што је немогуће проценити све параметре 
потребне за припрему, већ и у чињеници да је на делу велика несигурност 
стручњакâ. Терористички напади на САД 11. септембра 2001. године били 
су најочигледнији пример модерних криза. Ови напади су били без премца 
по величини, смелости, нивоу координације, као и последицама које су 
терористи успели да остваре. Три од четири мете биле су погођене, око 3.000 
људи изгубило је живот, материјална штета била је огромна, а Америка 
је била свесна да ће тешко одговорити на питања о својој безбедности. По 
мишљењу аналитичарâ и стручњакâ, ови напади нису променили структуру 
међународних односа, али су били увод у доба новоопажене америчке 
рањивости и повредљивости. Министарство за националну безбедност, при 
планирању и примени нових мера у борби против тероризма, приступило 
је редефинисању концептуалног, стратегијског приступа овом савременом 
безбедносном ризику. Идентификовани су приоритетни циљеви: упо-
зоравање, превенција, заштита, одговор и рехабилитација као део инте-
грисаног националног одговора на тероризам и друге опасности које могу 
проузроковати тешке последице. 
Кључне речи: тероризам, рањивост, повредљивост, последице, планирање, 
управљање, интегрисани одговор



326
ЈАСМИНА ГАЧИЋ

УВОД

Савремени тероризам је, као вишедимензионалан политички феномен 
– иако присутан од самих почетака класног друштва у свим друштвено-
политичким системима – себи данас прибавио репутацију релевантног 
чиниоца међународних односа и постао константа актуелног 
безбедносног амбијента. О глобалном значењу и респектабилном значају 
тероризма као највећег безбедносног проблема најбоље говоре трајност 
и интензитет пажње коју он изазива, односно количина и разноврсност 
публицитета који му се придаје, по чему се с њиме у овом тренутку 
тешко може поредити било која друштвена појава. Тероризам је постао 
преокупација светске политике и националних влада, али и разлог 
забринутости и страха обичних људи у све већем броју земаља.1

Показатељи до којих се дошло научним истраживањима говоре да је у 
последњих тридесет година изведено 11.650 међународних напада. Близу 
85,5% напада завршило се кобно, са тешким цивилним и материјалним 
губицима, социјалнo-психолошким и социолошким последицама, а само 
6,5% напада завршило се без жртава и са малим материјалним штетама.2

Иако у домаћој и иностраној литератури постоји висок степен 
сагласности да је политичка димензија најрелевантнија компонента 
приликом јасног одређења и схватања тероризма, односно да је 
тероризам посебан правни појам (delictum sui generis), све више се 
могу уочити и мишљења појединих аутора да је тероризам пре свега 
специфичан, симболички акт преношења поруке светској јавности. 
Тако, П. Вилкинсон (P. Wilkinson), имајући у виду однос који терористи 
показују према објектима напада, односно комплексност последица 
насталих након терористичких аката, истиче: „Ради постизања одређених 
циљева терористичка организација, као пошиљалац терористичке 
поруке у систему социјалног комуницирања с другим учесницима у 
комуникацијској мрежи, упућује садржаје са којима истомишљенике 
позива и окупља, а противнике застрашује, дезорганизује и разједињaвa.“3

Слично схватање тероризма као акта комуникације изражава и 
В. Смит (W. Smith), који тврди да су терористи изразито усмерени на 
стварање атмосфере страха и панике, али и на много прагматичније 
циљеве, у чему долазе до изражаја комуникацијска умећа.4 П. Карбер (P. 
Karber) потврђује ову тезу и сматра да „као симболички акт тероризам 

1 Појављује се у приближно 54 државе, а регистровано је још 20 држава у којима делују 
милитантне религиозне групе – Terrorism Research Center, 2004.

2 Stohl, M., The Mystery of the New Global Terorism: Old Myths, New Realities, in: Kegley, 
Charlеs W. Jr (ed.), The New Global Terrorism: Characteristics, Causes, Control, New Jersey, 
Prentice Hall, 2003. 

3 Wilkinson, P., Political terrorism, London, 1974. 
4 Smith, W., International terrorism, A political аnalysis, Yearbook of World Affairs, 1977.
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може бити анализиран, као и други начини комуникације, анализом 
његова саставна четири дела: трансмитер (терориста), независни 
прималац (мета), порука (бомба, заседа итсл.) и повратна спрега 
(реакција одређеног дела слушалаца)“.5 „Тероризам је нарочито усмерен 
на изазивање далекосежних психолошких последица ван непосредне 
жртве или жртава терористичког напада“, сматра Б. Хофман (B. Hoffman). 
У својим каснијим анализама он истиче како је један од основних циљева 
терористичких аката да улију страх и да при том застраши широк круг 
циљног дела јавности.

Вајман и Вин (G. Weimann, C. Winn) метафорички описују тероризам 
као „позориште“ којим се изазива реакција посматрача.6 То намерно 
изазивање страха представља елемент по којем се тероризам разликује 
од обичног убиства или напада. В. Хелд (V. Held) тврди како није циљ 
свих терориста да застраше. Други циљеви су им да изнуде уступке, 
добију публицитет или да испровоцирају репресију. Али, терористи те 
циљеве покушавају да остваре помоћу страха као инструмента.7 Страх 
је у ствари психолошки феномен који може имати дубоке и далекосежне 
социолошке импликације. Ф. Хејман (P. Heymann), бивши заменик 
америчког јавног тужиоца, с тим у вези истиче: „Са психолошке стране 
гледишта може доћи до појаве свеопштег страха потпуно несразмерног 
реалној опасности и са значајним последицама по привреду и друштво, 
у којем ће људи избегавати путовања авионом и одласке у куповину и 
центар града, или се наоружавати без преке потребе.“8 Страх, дакле, 
изазива осећање опште несигурности, ремети јавни поредак и тако, 
било посредно, било директно, утиче на одлучиоце. Тероризам је у неку 
руку „унапређење рата схваћеног као ultima ratio у светским пословима, 
стратегија где слабији постаје озбиљан учесник на глобалној сцени“.9 

Догађаји из блиске прошлости – напади на Светски трговински центар 
(WTC), 11. 9. 2001. године, терористички акт секте „Аum Shinrikyo“ у Јапану, 
изведен марта 1995. године, као и напади на путничке возове у Мадриду, 
2004. године и Лондону, 2005. године – потврдили су теоријска промишљања 
аналитичарâ. Стручњаци из области безбедности и националних система 
заштите непосредно након утврђивања трагичних последица све више су 
износили тврдње да се овим нападима није пореметила структура међу- 
народних односа, односно, више се није постављало питање само полити-

5 Karber, P., Urban terrorism, Baseline Data and a Conceptual Framework, Social Science 
Quarterly, 1071, p. 527.

6 Weimann, G., Winn, C., The Theater of Terror, Longman Publication, New York, 1994.
7 Held, V., Terrorism, Rights and Political Goals, in: R. G. Frey and Christofer W. Morriss, 

eds., violence, terrorism and Justice, New York, Cambridge University Press, 1991.
8 Phillip Heymann, Terrorism and America: A Componence Strategy for a Democratic Society, 

The MIT Press, Cambridge, Mass., 1988.
9 Симеуновић, Д., Политичко насиље, НИРО Радничка штампа, Београд, 1980. 
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чког контекста тероризма, већ је, више него у ранијим случајевима, 
истакнута његова непозната социо-психолошка димензија. У знатно већој 
мери проучавана је нова концептуализација рањивости и повредљивости 
државе и друштва у целини. Показано је да феномен тероризма црпе своју 
снагу из способности да психолошки повреди, манипулише и контролише 
понашање појединца или дела становништва. Сваки терористички акт, 
дакле, има много већи утицај на целокупно друштво од онога што се 
наговештава у почетним проценама.

Савремени тероризам, нарочито у условима изразито неселективних 
напада, када је погођен велики број цивила, односно када је неселективно 
разрушена критична инфраструктура, подразумева стварање катастро-
фичне ситуације, која сама по себи проузрокује даље последице за 
заједницу. Зато су данас све актуелнија истраживања која их у „кризној 
матрици“, а на основу успостављених критеријума предвидљивости 
и могућности утицаја на кризу, сврставају у ред „фундаменталних 
криза“. Међутим, укупна повредљивост коју би појединац, већа група 
или друштво у целини показали након изведеног терористичког 
акта директно је условљена не само физичко-материјалном, већ и 
друштвено-организационом и мотивационом компонентом. Из тих 
разлога су државе, нарочито оне које су биле стално на мети терориста, 
редефинисале приступ тероризму као најактуелнијем безбедносном 
ризику и претњи. У савременом, концептуално новом оквиру САД су 
нагласиле суштинску улогу свих чиниоца интегрисаног система заштите, 
без којих су незамисливи национални напори да се редукује рањивост у 
односу на тероризам. 

1. ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАДИ НА САД 
11. СЕПТЕМБРА 2001. ГОДИНЕ

Терористички напади на Сједињене Америчке Државе 11. септембра 
2001. године били су без преседана по величини, смелости, као и нивоу 
координације који су терористи успели да остваре. Три од четири 
мете били су погођене, с трагичним и спектакуларним последицама: 
преко 3.000 људи је било убијено,10 материјална штета је била огромна, 
а цела Америка је схватила да ће тешко одговорити на питања о својој 
безбедности. Тог дана у 8.45 часова, авион „боинг 767“ на рутинском 
комерцијалном лету био је отет и ударио је у горње спратове северног 
торња Светског трговачког центра (WTC) у финансијском подручју 
Њујорка на јужном делу острва Менхетн. Само осамнаест минута касније, 

10 Kondrasuk, J., A US view of terrorism, Disaster Prevention and Management, Vol. 14, No. 5, 
2005. 
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други отети авион ударио је у јужни торањ. У 10.10 часова „боинг 757“ 
ударио је у војну команду, Пентагон у Вашингтону, док се у исто време 
још један авион срушио у поље у руралном делу Пенсилваније, очигледно 
промашујући мету коју су отмичари планирали да погоде. Путници, 
којих је било 266, заједно са 19 отмичара, страдали су при паду авиона.

Авионско гориво изазвало је велике пожаре у сва три објекта. 
Ватрена стихија појавила се на сваком од 110 спратова, док је пожар у 
Пентагону почео да се шири након неколико сати, јер га је задржавала 
масивна структура зграде. Светски трговачки центар био је изграђен 
је од челичних греда омотаних бетоном, са јаким средњим стубом, који 
је садржао окна за лифтове, степеништа и инсталације, из којег су се 
челичне греде шириле према споља и спајале се с остатком структуре. 
Снажна ватрена стихија достигла је температуру од 800 до 1100 степени 
C. Бетон се дословно претворио у прах и чађ, носеће челичне греде су 
се прво савиле, а затим растопиле. Шездесет два минута након удара 
срушио се јужни торањ, а северни торањ се срушио у 10.28, односно тачно 
103 минута пошто је на њега ударио први авион. Торњеви су били тако 
пројектовани да издрже удар мањег авиона, те да задрже ватру на два 
сата. Међутим, било их је тешко пројектовати да одоле удару, експлозији 
и ефекту ватрених лопти какви су били у том терористичком нападу.

Укупно је 189 људи погинуло у Пентагону и око 2.890 у WTC-у. Број 
погинулих у WTC-у био је мањи због настојања да се премести комплекс 
од седам зграда. Међутим, неке су жртве страдале скачући кроз прозор 
како не би изгореле у пожару. Међу погинулима је било 343 ватрогасца и 
78 полицајаца,11 који су одјурили на место догађаја одмах након удара, па 
су се у многим случајевима попели степеницама како би спасли људе или 
се борили са ватром. Иако се преседани за већину појединих аспеката 
могу пронаћи у неким претходним случајевима, у овом случају су без 
паралеле. То се односи како на питање опсега и координације служби, 
тако и на комплетан недостатак упозорења.

Ипак, постоји пар питања на основу којих би се могли развити 
конкретни сценарији и предложити будући модели превенције и реакције 
у условима испољавања терористичких аката. То се свакако односи 
првенствено на питање премештања људи који су били угрожени. Ова 
сложена мера је увек била спорна, нарочито у урбаним срединама, где 
високе зграде представљају велику концентрацију рањивости у случају 
попуштања структуре. Фотографије премештања цивилâ из WTC-а 
показују да су степеништа била преуска, а на неким местима и непроходна. 
Упутства и налози који су дати људима на горњим спратовима очигледно 

11 Alexander, D., From civil defence to civil protection, and back again, Disaster Prevention 
and Management, Volume 11, Number 3, 2002, pp. 209–213.
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су били у супротности. Зато, на пример, нису сви одмах отишли до излаза 
за хитне, ванредне ситуације. Видевши рушевине у улицама испод, 
осећали су се сигурније на висини.

Иначе, људима је било потребно око сат времена да би се спустили 
са седамдесетог спрата и изнад њега. За све то време дим и прашина 
летели су ваздухом, а делови зграде летели су унаоколо као киша. Ризик 
од рушења је овог пута очигледно био потцењен, па су се из тих разлога 
многи припадници редовних служби нашли у озбиљној опасности или 
су изгубили живот, а њихова возила су нестала под рушевинама. Такође, 
према мишљењу многих стручњака, Оперативни центар за ванредне 
ситуације требало је да буде смештен у самом WTC-у, с обзиром на 
околност да су лучке власти New York-New Jersey-а имале канцеларије 
на 2, 14. и 19. спрату у северном торњу. Било је неопходно поставити 
и неколико алтернативних оперативних центара за ванредне ситуације 
који би имали могућност проширења и трансформације у главни центар 
у време када је то неопходно. 

Повређени којима је био потребан болнички третман дистрибуирани 
су у 83 болнице у пет округа Њујоркa и три ванградска округа. Од 5.284 
човека која су збринута и којима је пружена медицинска помоћ за 7,9% 
била је неопходна хоспитализација. Па ипак, ова у медицинском смислу 
највећа ванредна ситуација успешно се решила за око осам сати. Међутим, 
када се анализира урбано спасавање, проблеми су били велики. Укупно 
450.000 тона рушевина WTC-а створило је врло компактну масу на месту 
догађаја. Из тих разлога прокопавање се одвијало отежано, а та маса 
је надаље била нестабилна и подложна повременим пожарима. У току 
урбаног спасавања откривен је врло мали број преживелих. Сâм опсег 
рушења учинио је нужним коришћење тешке опреме, и то оне врсте која је 
обично противна деликатним операцијама потребним у циљу избегавања 
даљег угрожавања преживелих. Услови на месту догађаја били су изузетно 
тешки и опасни, због сталне претње да се нешто може накнадно урушити. 
Подручје истраживања подељено је на квадрате, па је током првог дана 
рашчишћавања рушевина уклоњено 90.000 тона рушевина. 

Каснија проучавања терористичког напада, нарочито аспекта 
комуникација и реаговања у ванредним ситуацијама, показала су да се, 
упркос честом тестирању, локални састав за упозоравање у ванредним 
ситуацијама тог јутра није активирао. Већина становника града је 
информације и упутства о томе шта треба да ураде добила од масовних 
медија, чија тумачења нису одражавала службену политику управљања. 
Чини се да је у неким деловима, како сматрају поједини аналитичари, та 
политика била потпуно неформулисана. Тако, на пример, шеф кабинета 
градоначелника, не могавши да ступи у контакт с градском управом 
ради преоптерећења телефонских фиксних и мобилних линија користио 
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је e-mail како би наредио премештање. Али, неколико минута касније 
градоначелник је дао супротно наређење, такође e-mail-ом. Први налог 
био је реакција на погрешну информацију да још три авиона надлећу 
Вашингтон, а друго на одлуку да власти наставе са функционисањем у 
току ванредне ситуације.

Уз очигледне недостатке упозорења и обавештавања која се темеље 
на интернету, преоптерећење је одмах утицало на брзину слања порука 
путем интернета. Као последица те ситуације, много службеника за које се 
сматрало да нису неопходни послато је кућама, што је даље проузроковало 
масовне саобраћајне „чепове“, затварајући тако путеве за ванредне ситу-
ације. Таква ситуација је трајала пуна три сата, пре него што се успоставило 
импровизовано саобраћање намењено оваквим ситуацијама. У циљу боље 
комуникације, службеницима су били намењени сателитски телефони како 
би могли да их користе у циљу надвладавања ситуације с преоптерећењем 
система јавне телефоније. Али, телефони су остали закључани у ормарима. 
Командир ватрогасне службе пропустио је шансу да успостави радио-
везу у згради.12 Такође, градски одсек за здравство није поседовао радио-
уређаје који су могли да надзиру комуникације у болницама, па су зато 
имали смањену способност учествовања у доношењу одлука које се тичу 
медицинске подршке. 

Полицијска управа градске полиције округа Колумбија, која иначе 
броји 3.800 полицајаца, није имала антитерористички план ни смернице 
за обавештавање командира и полицајаца када и где реаговати. План 
је заправо био импровизован док је напад трајао. Полиција није била 
информисана да су савезни службеници послати кућама, што је уносило 
додатну конфузију у разумевање целокупне ситуације. Амерички Конгрес 
и Сенат нису били евакуисани ни премештени, а све из разлога што 
нису увежбали поступке, док ни планови и смернице евакуације нису 
били у потпуности јасни. Након свих анализа утврђено је да је систем 
вашингтонског метроа одмах применио поступке високе сигурности и 
да је неометано функционисао током целог дана. Међутим, убрзо након 
главног терористичког напада, у САД је дистрибуцијом узрочника 
антракса, спорама B. Anthrax-а, путем писама покушан биотерористички 
напад на САД. Мете, односно објекти напада биле су новинске агенције, 
поште и конгресна зграда. Заражене су 22 особе, у највећем броју 
случајева са испољеном плућном формом антракса, од којих је 5 особа 
умрло.13 Велики број људи примао је постекспозициону антибиотску 
профилаксу, што је вишеструко увећало потрошњу антибиотикâ.  

12 Alavosius, M., Unity of purpose/unity of effort, private-sector preparеdness in times of 
terror, Disaster Prevention and Management, Vol. 14, No. 5, 2005.

13 Navaj, E., Problem associated with potencial massive use of antimicrobial agents as pro-
phylaxis or therapy in a bioterrorist attack, Clin. Microbiol. Infect. 2002. 
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У том периоду у САД је анализирано више од 125.000 клиничких узорака 
и око милион узорака из спољне средине. У испитивању ових узорака 
учествовало је више од 100 микробиолошких лабораторија.14

На основу анализе свих доступних података и чињеница може се 
закључити да је могућност терористичког напада на САД потпуно 
потцењена. Планови и сценарио на који су се службе ослањале били су 
прескромни. Главне службе, NYPD, FYPD и PAPD, деловале су неповезано 
у тражењу затрпаних цивила и у дистрибуцији информација.15 Једно од 
главних тела, Управа за ванредне ситуације града Вашингтона, коју је 
успоставио градоначелник Рудолф Џулијани и чије су главне функције 
биле праћење најважнијих градских комуникација, одговорност у 
реаговању на главне ризике (укључујући и терористичке акте), као и 
управљање ванредним ситуацијама,16 није имала довољно запослених и 
средстава како би применила постојећи план.17 

Без обзира на то да ли ће ужаси који су се десили 11. септембра 2001. 
године остати јединствени низ догађаја, или ће представљати нову 
магнитуду таквих опасности, намеће се неумољива чињеница да је период 
непосредно након изведеног терористичког акта био праћен низом 
проблема. Драматични социо-психолошки, медицински, економски и 
други проблеми које је изнедрио овај терористички акт трајаће годинама, 
а највише последица поднеће породице погинулих и повређених, као и 
америчка заједница служби за ванредне ситуације.18 

2. РЕДЕФИНИСАНИ СТРАТЕГИЈСКИ ПРИСТУП САД 
САВРЕМЕНИМ ТЕРОРИСТИЧКИМ ПРЕТЊАМА

Нови стратегијски концептуални приступ САД у управљању теро-
ристичким претњама19 добио је своје прве, формалне оквире убрзо након 
терористичких напада 11. септембра 2001. Неколико година касније 

14 Ibid,
15 Alavosius, M., Unity of purpose/unity of effort, private-sector preparedness in times of 

terror, Disaster Prevention and Management, Vol. 14, No. 5, 2005. 
16 Alavosius, M., Houmanfar R., Unity of purpose/unity of effort: private sector preparedness 

in time of terror, Disaster Prevention and Management, Vol. 14, No. 5, 2005.
17 У првим анализама трагичног догађаја у САД амерички војни аналитичари изнели 

су своје мишљење како је цивилне службе требало да успоставе и примене врло 
конкретне планове, као што је план „Threatcon“, threatening conditions – претећи 
услови. То је један од планова америчке војске који детаљно описује задатке које 
треба предузети у читавом низу безбедносних ризика и претњи.

18 Burke, J., Effects of 9/11 on individuals and organizations: down, but not out, Disaster and 
Prevention Management, Vol. 14, No. 5, 2005.

19 Haddow, G., Bullock, J., Coppola, D., Introduction to Emergency Management, Emergency 
Management and the New Terrorist Threat, Strategic goals for protection and response from 
the U.S. Department of Homeland Security Strategic Plan, Second Edition, 2006. 
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Министарство за унутрашњу безбедност (Department of Homeland 
Security – DHS) редефинисало je неколико суштинских и приоритетних 
циљева који су замишљени како би заштитили становништво и ресурсе 
државе од постојећих и потенцијалних терористичких претњи. Убрзо су 
ови циљеви постали део стратегијског превентивног плана у заштити од 
тероризма, али и део новог интегрисаног управљања у свим ванредним 
ситуацијама. Као суштински циљеви плана који треба да допринесу 
бољој заштити и бољем одговору на тероризам наводе се:

1. УПОЗОРАВАЊЕ подразумева на првоме месту идентификацију 
и разумевање постојећих претњи, процену рањивости, детерминисање 
потенцијалних претњи и обезбеђивање правовремених информација за 
све учеснике националне безбедности, као и за јавност. У том контексту 
неопходно је:

а) Објединити и анализирати све релевантне податке добијене од 
стране обавештајно-безбедносног система који се односе на потен-
цијалне терористичке претње. Анализе информација које су спровели 
обавештајно-безбедносни органи интегрална су компонента националних 
напора да се држава заштити од терористичких претњи и аката, односно 
да се редукује рањивост у односу на тероризам. У информативном 
смислу подједнако су важни и подаци који се добијају од званичних 
органа, али и од локалне заједнице и нетрадиционалних државних и 
приватних субјеката, који могу да допринесу заштити од тероризма. 
Кључна информација коју могу обезбедити сви субјекти интегрисаног 
система заштите јесу подаци о свим лицима која су идентификована као 
потенцијални терористи и метама које су пројектовали и предвидели као 
могуће објекте терористичких аката.

b) идентификовати и проценити рањивост и повредљивост кри-
тичне инфраструктуре и кључних области. Држава мора да на све-
обухватан и одговарајући начин обезбеди процену рањивости и 
повредљивости критичне инфрастуктуре и основних ресурса друштва. 
Користиће се процес моделовања, симулација и анализа хазардâ и ризикâ 
како би се омогућило потпуно саглéдање приоритета који су неопходни 
за превенцију настанка ванредних ситуација, као и за отклањање 
последица и катастрофичних ситуација које оне проузрокују. Да би се 
потпуно разумеле улога главне инфраструктуре, њена независност у 
односу на друге области, али и њена корелација са другим сферама, она 
се мора посматрати с аспекта њеног значаја за националну безбедност и 
јавних потреба становништва. 

c) Обезбедити, развити и дистрибуирати ефикасну и правовремену 
размену оперативних информација које ће се базирати на анализама 
обавештајних органа и процени рањивости. Сви субјекти уложиће 
напоре да остваре сарадњу на националном и међународном нивоу, како 
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би се обезбедили обједињени релевантни подаци политичким лидерима 
који су одговорни за доношење одлука, као и другим доносиоцима одлука 
на нижим нивоима. 

2. ПРЕВЕНЦИЈА се односи на откривање, идентификацију и 
ублажавање претњи које су потенцијална претња националној безбе-
дности. У том циљу је неопходно:

а) Осигурати националне границе у смислу заштите од терориста, али 
и од свих других илегалних, криминалних активности. Сва министарства 
надлежна за област безбедности улажу напоре како би се на целој 
територији обезбедила интегрисана заштита граница од тероризма 
и других облика претњи. У сарадњи са партнерима на међународном 
нивоу интензивно се ради на осигурању граница и отклањању претњи 
пре него што се оне испоље.

b) Ојачати законе који се односе на трговину и законе о имиграцији. 
Потребно је да се спроведу све неопходне мере како би се спречила свака 
врста незаконитих активности које терористи могу илегално да спроводе. 
Држава ће уложити максималне напоре како би изградила повезану и 
интегрисану нормативноправну регулативу чији је крајњи циљ активно 
праћење и координација свих безбедносних и заштитних операција.

c) набавити и обезбедити свим субјектима који чине безбедносно-
-заштитни систем државе савремену технологију у циљу откривања 
и праћења терористичких и других незаконитих активности. Опре-
мљеност државе у технолошком смислу један је од услова успеха у борби 
против тероризма и остваривању националне безбедности. Зато се 
морају учинити сви напори како би се ојачали технолошки капацитети 
федералне владе, приватног сектора, академске заједнице, невладиних 
организација и других институција. Нарочито се треба фокусирати 
на развој технологије која ће бити укључена у откривање и праћење 
нуклеарног, хемијског и биолошког оружја, и његове потенцијалне 
употребе у терористичке сврхе.

d) Осигурати спровођење националне и међународне политике и 
стандардâ, законске регулативе и других активности како би се обезбедиле 
координисане превентивне активности у борби против тероризма. 
Важно је радити на сталном појачавању сарадње и координације 
између различитих националних нивоа у смислу размене података и 
информација, али и низу других активности као што су едукативни и 
програми тренинга. Такође, развијање нових заједничких стандарда у 
свим областима безбедности чини императив за остваривање успеха у 
заштити од тероризма. 

е) Ојачати безбедност националних транспортних система. 
Транспортни системи су у великој мери могу бити искоришћени и 
злоупотребљени за пренос терористичких средстава и оружја, али 



335
НОВИ КОНЦЕПТУАЛНИ ПРИСТУП САД У ПЛАНИРАЊУ И УПРАВЉАЊУ ТЕРОРИСТИЧКИМ ПРЕТЊАМА

такође могу бити директна мета терористичког напада. Због огромног 
значаја који ти системи имају у очувању виталног снабдевања, морају 
се се предузети све мере адекватне заштите од свих потенцијалних 
терористичких претњи, као и последица које они могу проузроковати. 

f) Осигурати безбедност и интегритет система имиграције. Држава 
мора пратити сва лица која остваре могућност да користе социјалне и 
економске бенефиције које им друштво пружа. У том циљу је неопходно 
ојачати информационе и друге механизме који омогућавају ефикасно 
праћење лица која су имигрирала из других држава.

3. ЗАШТИТА обухвата безбедност и сигурност људи, њихових домова, 
критичне инфраструктуре, добара и економије од терористичких аката, 
природних опасности и других облика угрожавања. Због значаја овог 
аспекта, држава треба да обезбеди:

а) Заштиту становништва од терористичких аката и других 
илегалних активности. Претња од терористичких аката постала је део 
свакодневног живота. Зато је неопходно открити терористичку претњу 
пре него што се она испољи. Обавештајно-безбедносни систем мора 
да усмери своју пажњу на идентификацију и кретање терориста и свих 
сумњивих лица која могу да изведу нелегалне активности. Кроз сарадњу 
и партнерство са свим агенцијама и секторима безбедности и заштите 
спроводиће се размена и координација средстава и знања. Једино на 
тај начин постоји сигурност да становништво и ресурси друштва буду 
заштићени од тероризма. 

b) Редуковати рањивост инфраструктуре на све облике терористи-
чких претњи. Веома је значајно објединити све нивое, од савезног до 
локалног, како би се заштитила национална критична инфраструктура. 
Заједничка брига свих органа јесте да на федералном, државном, 
локалном нивоу поделе активности у циљу заштите и да активно сарађују 
са приватним сектором, с обзиром на то да је у његовом власништву близу 
85% добара. Да би се утврдила рањивост инфраструктуре, неопходно је 
користити методе моделовања, симулације и аналитичке инструменте 
који ће даље идентификовати приоритете и могућности сопствених 
капацитета и њихово прилагођавање многобројним изазовима. 
Неопходно је применити свеобухватни, интегрисани план у заштити 
националне инфрастуктуре, који би у знатној мери осигурао смањење 
рањивости и показао могућности државног и приватног сектора у 
остваривању њихових одговорности. 

c) Предузети мере заштите против финансијског и електронског 
криминала. Суштинска копмпонента националне безбедности јесте 
економска безбедност, нарочито област националног монетарног 
система. Министарство за националну безбедбост зато партиципира у 
свим активностима на федералном, државном и локалном нивоу како 
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би се истражили сви облици криминалних активности који су усмерени 
на стабилност и сигурност финансијског система. Да би се открили, 
идентификовали и спречили различити облици елекронског криминала, 
неопходно је успоставити континуирану сарадњу са специјалним снагама 
које су надлежне за борбу против електронског криминала. 

d) Обезбедити физичку сигурност председника државе, његовог 
заменика, све манифестације и догађаје у којима је предвиђена посета 
високих страних државних представника. У овим активностима 
неопходна је блиска и ефикасана сарадња са свим нивоима државе, 
али и међународна сарадња у најширем смислу. Размена и процена 
информација и података које поседују обавештајне агенције и сви други 
органи који учествују у спровођењу мера заштите спадају у најважније 
активности 

е) Обезбедити континуитет функционисања владе у свим ванре-
дним ситуацијама. Министарство за националну безбедност може 
да допринесе остваривању ове функције само у сарадњи са другим 
партнерима који имају мандат да помогну несметан рад владе, њених 
органа и агенција у условима природних, технолошких, терористичких 
и других опасности. У том циљу, неопходно је ослонити се на додатна 
расположива средства и опрему. Само на тај начин стећи ће се сигурност 
да влада и њени органи могу у континуитету остваривати своју функцију. 

f) Заштитити животну средину мора и очувати морске ресурсе. 
У реализовању овог задатка неопходно је обезбедити партнерство са 
другим државама и широку сарадњу на националном нивоу, нарочито 
са сектором који је надлежан за одржавање и заштиту ресурсâ мора. 
Потребно је оснажити и појачати националне законе, као и билатералне 
и мултилатералне уговоре у овој области, и доследно их применити.

g) Ојачати националну припремљеност за све врсте ванредних 
ситуација и ублажити њихове последице. Припрема за случај свих врста 
опасности основна је компонента у адекватном одговору на последице 
које оне могу проузроковати. Зато је важно да постоји спремност органа 
на свим нивоима да ће у оквиру управљања ванредним ситуацијама 
правилно применити пројектовану стратегију. Ова стратегија инкорпо-
рира процену свих хазарда и бројне активности владе, агенција, првих 
респондера и локалне заједнице уопште. Да би систем функционисао, 
неопходно је установити и имплементирати националне стандарде 
у овој области, заједнички систем помоћи и одговарајуће протоколе 
које ће примењивати сви учесници интегрисаног система заштите и 
спасавања. Важно је уложити напоре како би се редуковале рањивост 
и повредљивост становништва на акте тероризма и друге претње, кроз 
правилну процену ризика и програме њиховог управљања.
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4. ОДГОВОР подразумева управљање свим мерама и активностима 
које је неопходно предузети у случају природних опасности, технолошких 
несрећа или аката тероризма. У оквиру тих мера потребно је: 

а) смањити евентуалну могућност губитка живота људи и њихо-
вих добара јачањем свеукупних способности друштва да се суочи са 
ванредним ситуацијама. Држава може да створи снажан националан 
систем за одговор на ванредне ситуације јачањем Министарства за 
националну безбедност и путем његове интеграције са другим органима 
и субјектима, као и доследном применом планова за ванредне ситуације. 
Важан део одговора и редуковања последица јесте ефикасан медицински 
систем који ће бити оспособљен да примени предвиђене планове и да 
помоћу својих капацитета буде ефикасна логистичка компонента у 
интегрисаном планирању ванредних ситуација. 

b) Обезбедити потребне капацитете за одговор на све хазарде. 
За остваривање тог циља нужно је објединити све ефективне капацитете на 
федералном, државном и локалном нивоу. Такође, неопходно је проценити 
који су капацитети и ресурси у већој мери потребни у одређеном 
подручју, како би се омогућила сва логистичка подршка Министарству 
за националну безбедност. Потребно је повезати све партнере у процесу 
одговора на ванредне ситуације кроз стварање Националног инцидентног 
управљачког система и свих дисциплина које имају улогу и место у 
Националном плану за одговоре на ванредне ситуације.

c) Употребити јавне службе и тимове за трагање и спасавање. 
Ове службе су опремљене и оспособљене да у склопу својих редовних 
активности обављају активности трагања и спасавања. За наведене 
активности потребно је у одређеним ситуацијама остварити сарадњу са 
бројним партнерима, као што су међународне организације, различите 
професионалне организације, локалне агенције.

5. САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА се односи на управљање 
националним, државним, локалним капацитетима и приватним секто-
ром како би се поново успоставило функционисање јавних служби и 
обновила заједница након изведених терористичких аката, природних 
опасности и других несрећа. У том циљу потребно је: 

а) Омогућити употребу националног плана за рехабилитацију 
заједнице и осигурати коришћење широког круга ресурса. У остваривању 
ових активности значајне су кооперација са партнерима на националном 
и међународном нивоу те имплементација краткорочних и дугорочних 
планова рехабилитације.

b) Обезбедити свеобухватну помоћ у свим врстама ванредних ситу-
ација како би се ревитализовало погођено подручје. Држава мора да 
обезбеди поново функционисање јавних служби и свих других ресурса, 
и да омогући ефикасан рад штабова и тимова за управљање ванредним 
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ситуацијама. Потребно је пружити потребну помоћ државној и локалним 
владама да би се ефикасно управљало ванредним ситуацијама и ублажиле 
њихове последице.

ЗАКЉУЧАК

Велики део популарне и стручне литературе која је објављена о тероризму 
сведочи о њему као о феномену вредном нарочите пажње. Тероризам се 
помно, стручно и аналитички посматра из различитих углова, проучава 
са различитих аспеката, у нестрпљивом настојању да се одгонетну 
правилност и закономерност у његовом настајању и испољавању, те на 
тај начин повећају шансе за његово сузбијање. Садржај домаће и стране 
литературе одражава чињеницу да се тероризам данас сматра главном 
претњом људским правима и безбедности, те политичкој и економској 
стабилности у многим земљама, са значајним последицама за добробит 
шире друштвене заједнице.

Иако је политичка димензија и данас доминантна у потпуном 
разумевању и схватању тероризма, све више преовладавају оријентације 
да о њему треба размишљати на далеко шири и свеобухватнији начин. 
Овакав став није битан само у погледу академског бављења тероризмом 
као друштвеном појавом. Начин на који се према њему односи 
интелектуална заједница утицаће на разумевање трендова у тероризму и 
на способност друштва да предвиди будућност. Начин на који схватамо 
и разумемо тероризам утиче на укупну реакцију на њега.

Данас све више преовладава тумачење тероризма као специфичног акта 
комуникације који има циљ да застраши шири круг циљног дела јавности 
и који даље има намеру да проузрокује значајне последице по ширу 
друштвену заједницу. У новим анализама савремених безбедносних ризика 
и претњи тероризам се сврстава у ред фундаменталних криза. Ове кризе 
представљају најопаснију врсту криза, због тога што су непредвидљиве 
и што је на њих немогуће или тешко утицати. Одговори на њих су 
непознати и често недовољни, а припрема за њих је практично немогућа. 
Проблем код ове врсте криза није само у томе што је тешко проценити 
све параметре који су неопходни за припрему, већ и у чињеници да је на 
делу велика несигурност стручњака који се баве питањем безбедности и 
заштите. Услед трајања и ширине кризе, многи појединци, заједнице или 
организације улазе на сцену као жртве или спасиоци. 

Истраживања новијег датума која се баве социјалним кризама као 
појавама и феноменима уводе и појам „модерне кризе“ и објашњавају је 
типичним производом друштва у којем живимо. Терористички напади на 
САД, у Јапану, Шпанији и у Великој Британији управо су најочигледнији 
пример ових криза, који недвосмислено показује да ће се будуће кризе 
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разликовати од оних које познајемо данас. Тероризам као модерна криза 
ствара ситуацију која је заправо период озбиљних претњи и која се шири 
до нивоа високе политике. Ствара се атмосфера високе несигурности, која 
ремети широк круг социјалних, политичких и организационих процеса. 

Након напада на Светски трговински центар, 11. септембра 2001. 
године, САД су биле суочене са бројним питањима која су се тицала 
рањивости и угрожености америчког друштва. Тероризам је дефинисан 
као најважнији савремени безбедносни ризик, а држава се определила 
за концептуално савременији приступ терористичким претњама. 
Идентификовано је неколико суштинских сегмената без којих се не може 
реализовати интегрисани национални одговор не само на тероризам, 
већ ни на остале облике угрожавања становништва, материјалних и 
културних ресурса. 

Први сегмент интегрисаног одговора на тероризам односи се на 
упозоравање, за чију је реализацију неопходно обједињавање свих 
података које дистрибуирају обавештајно-безбедносни систем, као и 
локална заједница и нетрадиционални државни и приватни субјекти. 
За адекватно и правовремено упозоравање неопходна је процена рањи- 
вости и повредљивости цивилâ и кључне инфраструктуре, као и њихо- 
вог значаја у остваривању националних потреба. Други сегмент 
подразумева превенцију, у чијој је реализацији неопходно адекватно 
легислативно супротстављање тероризму, али и осигурање националних 
граница и осавремењавање технологије коју субјекти безбедности имају 
на располагању. Део превентивних активности јесте и спровођење 
националне и међународне политике и стандардâ како би се обезбедиле 
координисане мере у борби против тероризма. Због великог значаја 
који транспортни системи имају у снабдевању виталним ресурсима, 
њихова безбедност је такође постала део превентивних активности 
у супротстављању тероризму. Велики значај посвећен је праћењу 
имиграната, њихових активности и коришћењу информационе техно-
логије у остваривању тог циља. Како је претња од тероризма постала део 
свакодневног живота и како су у подједнакој мери угрожени и цивили 
и критична инфраструктура друштва, предвиђено је предузимање свих 
неопходних мера заштите.

Анализирана је опасност од финансијског и електронског криминала, 
а у том циљу дефинисана је улога Министарства за националну 
безбедност и других специјалних снага које имају надлежност у борби 
против електронског криминала. Заштита председника државе, његовог 
заменика, националних и међународних манифестација и догађаја такође 
има приоритет у планирању и остваривању заштитних активности. 
Министарство за националну безбедност, у сарадњи са другим партне- 
рима, задужено је да брине о континуитету функционисања државних 
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органа и институција политичке власти, као и о националној 
припремљености да реагује на све врсте опасности и њихове последице. 
У сегменту одговора је од суштинског значаја обезбедити све неопходне 
капацитете на федералном, државном и локалном нивоу који ће бринути о 
редуковању могућих последица. У том контексту приоритетну улогу имају 
јавне службе које су оспособљене да у оквиру својих редовних делатности 
обављају задатке заштите и спасавања. Санација и рехабилитација се 
односе на употребу свих расположивих кадровских и материјалних 
капацитета како би се обновило функционисање есенцијалних служби 
и како би се обновили друштвени односи у заједници након изведених 
терористичких аката.
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A NEW CONCEPTUAL APPROACH OF THE U.S.A. 
TO THE PLANNING AND MANAGEMENT  
OF THE TERRORIST THREAT RESPONSE

Jasmina Gačić 
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: Modern terrorism has gained a reputation of a multidimensional political 
phenomenon and of a relevant factor in international relations. Comprehensive 
analyses of theoretical and operational definitions of terrorism reveal several 
of its key dimensions: it is simultaneously a political act, a specific manner of 
communication, as well as an act of collective violence causing fear, as a psychological 
phenomenon, and deep socio-psychological effects. Terrorism has thus joined the 
ranks of fundamental and modern crises that are very difficult, if not impossible, to 
influence. The problem is not only in the impossibility to assess all the parameters 
necessary for preparation, but also in the presence of great insecurity of experts. The 
terrorist attacks against the U.S.A. on September 11, 2001, were the most evident 
example of modern crises. These attacks were unparalleled in extent, audacity, level 
of coordination and impact that the terrorists achieved. Three out of four targets 
were hit, 3,000 people lost their lives, the material damage was immense, and the 
United States became aware that it will be difficult to answer the questions about 
its security. In the opinion of analysts and experts, those attacks did not change the 
structure of international relations, but were an introduction into the age of newly 
perceived American vulnerability and injurability. In planning and implementing 
new measures for combating terrorism, the National Security Agency has begun 
redefinition of the conceptual, strategic approach to this modern security risk. 
Priority goals – warning, prevention, protection, response and rehabilitation – have 
been identified as a part of an integrated national response to terrorism and other 
threats that may cause serious consequences. 
Key words: terrorism, vulnerability, injurability, impacts, planning, management, 
integrated response.
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Сажетак: Чланак је посвећен разматрању института скривљене неура-
чунљивости, који представља важан изузетак од општих правила о 
утврђивању урачунљивости и кривице. Институт је у правној теорији познат 
под латинским термином actiones liberae in causa (радње слободне у узроку) и 
њиме се обележава радња којој законодавац даје карактер кривичне упркос 
чињеници да јој у тренутку предузимања недостаје основна претпоставка 
одговорности. Централна тема чланка је анализа правне природе и 
криминалнополитичке утемељености института у српском кривичном праву. 
Аутор пружа кратак преглед настанка и развитка ове специфичне правне 
конструкције у светској и домаћој правној историји, након чега се фокусира 
на упоредну анализу савремених европских кривичних законодавстава, 
класификујући их на основу модела регулисања проблема скривљеног 
довођења у неурачунљиво стање. Аутор затим пружа нормативну анализу 
српског позитивноправног решења, указујући на његове предности и мане у 
односу на изабрана упоредна законодавства, као и на теоријска питања која 
отвара примена овог института. Коначно, у чланку се истичу алтернативе 
садашњој законској регулативи и разлози за њихово евентуално усвајање.

Кључне речи: скривљена неурачунљивост, actiones liberae in causa, правна 
фикција урачунљивости, кривица, неурачунљивост.

Увод

Чланом 24 Кривичног законика Републике Србије предвиђен је посе-бан 
случај кривичне одговорности, којим се, из криминалнополитичких и 
социјално-етичких разлога, одступа од правила да се кривица не може 
приписати лицу које се у моменту извршења дела налазило у стању теже 
душевне поремећености, услед које није могло да схвати значај свог 
понашања или управља сопственим поступцима. Нужан услов за примену 
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поменутог изузетка јесте да се извршилац у стање неурачунљивости 
довео употребом алкохола, дрога или на други начин за који му се може 
упутити прекор. Институт којим се омогућава да се, под прописаним 
условима, казни неурачунљив учинилац српски законодавац је назвао 
скривљена неурачунљивост.

Ова нормативна концепција је у правној теорији позната и под 
називом actiones liberae in causa. Поменути латински термин се може 
превести као „радње слободне у узроку“. Тим изразом се покушава 
описати специфична кривична радња, којој недостаје један од основних 
елемената у моменту извршења дела, што се „компензује“ чињеницом да 
је извршилац делао са слободном вољом у тренутку доношења одлуке и 
започињања узрочно-последичног ланца.

Скривљена неурачунљивост, или actio libera in causa, представља, 
дакле, правно правило којим се лицу без основног предуслова за 
заснивање психичког односа према делу кривица приписује на бази 
негативне вредносне оцене његовог претходног понашања. Тачније, 
овде је реч о регулисању кривице лица која се скривљено доведу у стање 
привремене душевне поремећености, сна или друго психичко стање у 
којем је свест или моћ управљања поступцима битно ограничена, па у 
њему изврше кривично дело.

Правило actiones liberae in causa, на основу свега реченог, може се 
окарактерисати као изузетак од општег принципа да се урачунљивост 
учиниоца процењује по времену извршења кривичног дела. Према њему, 
учинилац који је био неурачунљив у време извршења у очима права 
постаје кривично одговоран уколико се скривљено довео у такво стање. 
Законодавни мотиви за кршење општих правила кривичног права о 
одговорности учиниоца углавном су јасни и могу се правдати једино 
криминалнополитичким разлозима, потребом друштва за сузбијањем 
девијантних појава и одређеним етичким принципима о сношењу 
консеквенција за сопствено понашање.

Злоупотреба алкохола, дрога, медикамената и других средстава 
која утичу на акутни или хронични поремећај психичких функција 
представља комплексан друштвени проблем. Кривично право, као 
основни инструмент криминалне политике, има улогу постављања 
прецизног и чврстог нормативног оквира за борбу против ове врсте 
патолошких појава. Кажњавање неурачунљивих учинилаца који су под 
дејством ових фактора дошли у стање привремене поремећености, па 
потом извршили кривично дело, само је један од начина на који кривично 
законодавство санкционише девијантна понашања настала у вези са 
коришћењем дрога, алкохола и лекова, јер, осим овог правила, постоје и 
инкриминације везане за употребу, производњу и продају, омогућавање 
уживања и дистрибуцију алкохола и дроге, као што су: омогућавање 
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уживања опојних дрога (члан 247) и неовлашћена производња, држање 
и стављање у промет опојних дрога (члан 246).

Такође, КЗ предвиђа и могућност изрицања мера безбедности – 
обавезно лечење алкохоличара и обавезно лечење наркомана, када су за 
то испуњени законски услови. По члану 83 КЗ: „Учиниоцу који је учинио 
кривично дело услед зависности од употребе опојних дрога и код којег 
постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље да врши 
кривична дела, суд ће изрећи обавезно лечење.“ Даље, члан 84 предвиђа: 
„Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе 
алкохола и код којег постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности 
и даље да врши кривична дела, суд ће изрећи обавезно лечење.“1

Социјални и криминалнополитички мотиви за увођење поменутих 
кривичноправних мера, укључујући и проучавани институт, свакако 
су довољни да оправдају њихово постојање. Ипак, скривљена неура-
чунљивост није само средство друштвене борбе против злоупотребе 
опасних супстанција већ је и израз етичког императива што захтева 
кажњавање извршилаца који су сопственом кривицом покренули узрочно-
последични ланац чија је резултанта криминални акт, иако су у моменту 
извршења, посматрани из угла стандардних правила о одређивању 
урачунљивости, били неспособни или у битној мери ограничено способни 
да схвате значај дела или контролишу сопствену вољу.

Правило из члана 24 КЗ осмишљено је са снажном социјалном и 
етичком аргументацијом. Вредносни суд о учиниоцу који себе, свесно 
или нехатно, доводи у стање неурачунљивости изразито је негативан, 
те је законодавац имао моћну социјалну основу за увођење правне 
конструкције којим се одступа од класичних правила о одређивању 
урачунљивости и кривице. Али, чињеница да постоје довољно јаки 
криминалнополитички разлози за кажњавање скривљено неурачунљивих 
учинилаца не пружа, сама по себи, гаранцију да је српски законодавац 
уредио ову осетљиву материју на оптималан начин.

Правна норма из члана 24 КЗ није једино могуће решење за 
санкционисање криминалних појава ове врсте. Питање је, пре свега: 
постоје ли боље правне конструкције за решавање проблема скривљене 
неурачунљивости, тј. могу ли се наћи праведније, рационалније или 
утилитарније опције за кривичноправни третман оваквих извршилаца? 

Одговор на ово питање захтева двојаку анализу. Прво, треба 
извршити кратак преглед настанка и развитка правила којима се 
регулише кривичноправни статус извршилаца чија је психа била 
под дејством алкохола или психоактивних супстанција у утицајним 

1 Кривични законик РС, службени гласник Рс, бр. 85/2005, 88/05, 107/05, 72/09.
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светским правним системима и у српској правној историји. Друго, треба 
се осврнути на упоредна законодавства и њихове моделе кажњавања 
скривљено неурачунљивих и битно смањено урачунљивих извршилаца. 
Тек се након такве анализе може дати „последња реч“ о квалитету и 
утемељености правила из члана 24 КЗ.

Настанак и развитак института скривљене неурачунљивости  
у светској и домаћој правној историји

Институт скривљене неурачунљивости почео је да се формира у правној 
мисли и законодавству тек у модерно доба. Његови прапочеци се, ипак, 
могу пронаћи у античким и средњовековним правним изворима.2

У најранијем периоду кривичноправне историје суверено је 
владао принцип објективне одговорности по којем веза између радње 
извршења и њене посредне или непосредне последице представља 
довољан разлог за осуду учиниоца, без обзира на садржај психичког 
односа извршиоца према делу. У таквим условима не можемо говорити 
о постојању института скривљене неурачунљивости, јер он подразумева 
постојање субјективних претпоставки кривичне одговорности. Ипак, 
иако су ови системи били исувише неразвијени да би наговестили 
могућност стварања сложених кривичноправних концепција, уочава 
се постојање свести о штетном дејству алкохола и могућности вршења 
злочина у опијеном стању, па тако у старим правним споменицима, као 
што је хамурабијев законик, постоје инкриминације везане за употребу 
алкохола. Члан 110 хамурабијевог законика, тако, санкционише намеру 
посвећенице која нема право удаје да користи алкохол.

У античкој правној и етичкој мисли долази до развијања концепција 
о алкохоличарској делинквенцији које су у знатној мери утицали на 
касније обликовање института. У старој Грчкој развила се идеја о 
строгом кажњавању алкохоличара делинквената.3 Аристотел је сматрао 
да преступника треба прекорити како због самог кривичног дела тако 
и због чињенице да се скривљено довео у такво стање, те га треба 
казнити двоструком санкцијом. Насупрот њему, римски правници су 
дозвољавали могућност блажег кажњавања учиниоца, тј. извршилац се 
кажњавао за довођење у стање пијанства, али не и за кривично дело које 
је учинио у таквом стању. У античком периоду, дакле, правна мисао се 
већ приближила стварању овог института.

2 Морамо нагласити да постоји велика разлика у облицима које је попримао институт 
у овим периодима, али их посматрамо заједно, јер ни у једном од њих није дошло до 
јасне формулације института.

3 Кокољ, М., Actiones liberae in causa – кривична одговорност привремено неурачунљивих 
лица, Прва књижевна комуна, Мостар, 1981, стр. 16.
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У раном средњовековном праву није било много правних извора 
који су озбиљније регулисали положај алкохолисаних учинилаца 
кривичних дела. У познатом салијском закону помиње се убиство на 
пијанци којој је присуствовало више од пет лица.4 Шеријатско право, у 
складу са религиозним нормама ислама о забрани употребе алкохола, 
санкционише опијање муслимана телесним казнама.5 У овом периоду 
долази до одређеног назадовања у регулисању питања кривичне 
одговорности уопште.

Видан напредак у периоду развијеног феудализма примећује се 
у енглеском праву, у којем, на основу принципа које је развио Тома 
Аквински, постоји разликовање вољног и невољног пијанства и у 
оквиру првог на умишљајне и нехатне облике извршења кривичног дела. 
Аквински је сматрао да коришћење алкохола не може бити олакшавајућа 
околност за учиниоца, осим у случају слабе отпорности организма и 
невољног пијанства.

Најстарији српски правни споменик у којем се помиње кривично-
правни третман алкохолисаних преступника јесте душанов законик. У 
члану 166 санкционишу се наношење телесне повреде, увреде и деликти 
против имовине извршени у пијаном стању. Тежина казне се одређује 
сразмерно тежини извршеног деликта, док се сáмо стање алкохолисаности 
не узима у обзир ни као олакшавајућа, ни као отежавајућа околност. Ово 
је типичан случај казуистичког приступа регулисању алкохоличарског 
криминалитета, без постављања општег правила о кривичној одгово-
рности алкохоличара, што је и била карактеристика овог периода развоја 
кривичног права у општој правној историји. душанов законик је, дакле, 
на истом нивоу регулисања као и остали законици у Европи тог времена.

Након проласка кроз описане фазе развоја, у модерно доба историје 
ствара се савремени облик института скривљене неурачунљивости. 
Током 19. и 20. века долази до инкриминације овог института у многим 
кривичним законицима и његове јасније теоријске обраде.

У аустријском правном систему развој института је прошао кроз две 
главне фазе. У првој је аустријско право прописивало оштрије казне за 
лица која под дејством омамљујућих средстава изврше кривично дело.6 
Међутим, у следећој фази, законом од 1803. године, уводи се и појам 
случајног пијанства, без јаснијег одређења на које се тачно случајеве 
односи, што је довело до различитих тумачења у пракси и теорији.7 

4 Кандић, Љ., Практикум из опште историје државе и права, салијски закон, Београд, 
1968, стр. 85.

5 Кокољ, М., op. cit., стр. 18.
6 Ibidem, стр. 18.
7 Постављало се, између осталог, питање да ли се једино случајно пијанство третира 

као самосталан прекршај или то важи и за нехатно пијанство.
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Суштину увођења овог облика представља стварање могућности да се 
одговара за сáмо пијанство када нема условâ за кажњавање по правилу 
actiones liberae in causa. Општи проблем законодавстава тог периода био 
је управо недостатак правила о нехатним actiones liberae in causa.

Француски Code pénal није остављао могућност истицања стања 
алкохолисаности као узрочника неурачунљивости, мада се у пракси 
дозвољавало браниоцима да пред поротом истичу пијанство свог 
клијента, што је порота евентуално могла да квалификује као 
олакшавајућу околност, с обзиром на то да није морала истицати своје 
разлоге за доношење одлуке.8

 Шведско кривично право се одликовало одређеним специфично-
стима. Наиме, оно није правило разлику између акутних и хроничних 
алкохоличара, већ их је све посматрало као урачунљиве. Изузетак је 
била ситуација у којој је дошло до настанка трајне душевне болести као 
последице алкохолизма. У том случају се учинилац кажњавао блаже.9

Енглеско кривично право је прво увело смештај алкохоличара 
који су у стању пијанства извршили кривично дело у посебне заводе, 
уколико су осуђени на тешки затвор или принудни рад. Тада се, изгледа, 
почело размишљати о томе да казна није једина адекватна санкција за 
алкохоличаре делинквенте.

Немачко кривично законодавство признавало је само умишљајне 
actiones liberae in causa, што је довело до захтева за реформом у складу 
са аустријским правом, што је покушано пројектом Кривичног закона 
из 1908.

Српски Казнени законик из 1860. поставља опште правило о искљу-
чењу кривичне одговорности неурачунљивих учинилаца. Изузетака 
везаних за скривљено довођење у стање неурачунљивости нема, што 
значи да још не постоји могућност примене правила actiones liberae in 
causa.10 Црногорски Кривични законик из 1906. такође нема формулацију 
института actiones liberae in causa. Једина разлика у односу на казнени 
законик из 1860. огледа се у јасној одредби о утврђивању урачунљивости 
у време извршења кривичног дела.

Кривични закон о злочинима и преступима на територији Војводине 
преузимао је решења из угарског Казненог законика. Према њему, узроци 
неурачунљивости су несвесно стање и стање умне поремећености. 
Несвесно стање искључује урачунљивост у случају настанка потпуне 
бесвести, док у случајевима велике узбуђености и растројства, као и 
сна, само у одређеним случајевима долази до искључења кривичне 

8 Авакумовић, Ј., теорија казненог права, Београд, 1887, стр. 155.
9 Кокољ, М., op. cit., стр. 25.
10 Ibidem, стр. 28.
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одговорности.11 Ни овде нема јасне формулације института, али се по 
тумачењима казненог законика сматрало да скривљено довођење у 
поменуто стање не ослобађа одговорности, те се може рећи да је до прве 
примене правила actiones liberae in causa у српским земљама дошло у 
Војводини у време важења овог законика.

Кривични законик Краљевине Југославије из 1929. године не познаје 
институт actiones liberae in causa, већ једино пијанство као самостално 
кривично дело. Ипак, извесни домаћи теоретичари су разматрали 
проблематику тог института.12

Након Другог светског рата материја кривичног права делимично је 
регулисана Кривичним законом из 1947.13 У његовим одредбама се први 
пут озакоњује институт actiones liberae in causa. У члану 6 се регулише 
кривична неодговорност неурачунљивих учинилаца и описују стања 
која је изазивају, док се у ставу 3 наводи изузетак од утврђеног правила. 
У том ставу се јасно одређује да се учинилац који се скривљено ставио 
у стање неурачунљивости са намером да изврши кривично дело сматра 
кривично одговорним. Проблем ове формулације састоји се у томе што 
искључује одговорност за нехатне actiones liberae in causa, иако се став 
о потреби увођења тог облика већ усталио у домаћој и страној теорији. 
Овде се, у ствари, говори само о намерним actiones liberae in causa, дакле 
појму ужем и од умишљајних actiones liberae in causa.14

 Кодификација југословенског кривичног права довршена је доно-
шењем јединственог кривичног закона 1951. године. У овом закону се 
први пут помињу класични умишљајни и нехатни облици actiones liberae 
in causa. Формулација из овог законика задржала се све до 1976. године, 
када је донет нови кривични закон.

Савезни кривични закон из 1976. године обликовао је овај институт 
на модеран начин, па се његова дефиниција одржала у нашем праву све 
до данас, уз измене које су више реченичког и стилског него суштинског 
типа.15 У члану 12, ставу 3, Кривичног закона СФРЈ налазимо следећу 
формулацију института: „Кривично је одговоран учинилац кривичног 
дела који употребом алкохола, дрога или на други начин доведе себе у 
стање у коме није могао схватити значај свог дела или управљати својим 
поступцима, ако је пре него што се довео у то стање дело било обухваћено 

11 Карољи, Е. И., тумачење угарског казненог законика, Сомбор, 1937, стр. 87.
12 Живановић, Т., Основи кривичног права Краљевине југославије, Београд, 1937; 

Аћимовић, М., Кривично право, Суботица, 1937; Šilović, J., Kazneno pravo, Zagreb, 1920.
13 Само материја општег дела.
14 Умишљајни облик обухвата случајеве директног и евентуалног умишљаја, а намерне 

actiones liberae in causa могу се односити само на директни умишљај.
15 Ово не значи да је формулација из члана 12 КЗ СФРЈ била идеална, већ да је била 

довољно квалитетна да се одржи у дужем временском року. 
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његовим умишљајем или је у односу на кривично дело код њега постојао 
нехат, а закон у таквом случају предвиђа одговорност и за нехат.“16

Промена формулације у односу на дотадашње законе огледа се у 
неколико елемената. Прво, ова формулација јасно решава питање кривичне 
одговорности за нехат код actio libera in causa тако што ову одговорност 
везује за конкретно кривично дело – уколико закон предвиђа одговорност 
за нехат у датом кривичном делу, онда ће и учинилац који потпада под 
примену института бити кривично одговоран за нехатно поступање.17

Друго, закон не помиње термин „неурачунљивост“ или „привремена 
душевна поремећеност“, већ само стање немогућности схватања значаја 
свог дела и управљања својим поступцима. По Кокољу, ово решење је 
подесно, јер омогућава да институт обухвати и нормална психичка 
стања у којима долази до губитка свести или воље, као што је стање 
сна. Ово решење сматрамо релативно квалитетним и из другог разлога 
– у одређеним случајевима човек себе може довести у стање које 
карактеришу само физички симптоми, као што су болови, успореност 
покрета и слабљење видног поља а да при том очува свесност и вољу. 
Формулација, међутим, говори о немогућности управљања поступцима 
без обзира на физиолошко или психичко порекло тог поремећаја, те 
омогућава подвођење оваквих случајева под опсег института, што 
сматрамо потпуно оправданим.

Треће, отклоњене су сумње око питања времена утврђивања ура-
чунљивости учиниоца. Наиме, јасно се одређује да се урачунљивост 
цени по времену које је претходило довођењу у стање немогућности 
управљања поступцима и схватања значаја дела. Четврто, осим алкохола, 
помиње се и дрога као средство довођења у поменута стања.

Кратак упоредноправни преглед законске регулативе института

Савремени кривичноправни системи могу се, обзиром на приступ 
проблему скривљене неурачунљивости, класификовати на две кате-
горије: 1. земље које познају институт actiones liberae in causa и 2. земље 
које на другачији начин регулишу проблем скривљеног довођења у 
стање привремене душевне поремећености. Законодавства Швајцарске, 
Грчке, Италије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе представљају 
пример за прву групу земаља, док се други тип кривичноправног 
регулисања анализираног проблема може посматрати кроз кривичне 
законе Шведске, Норвешке, Румуније, Мађарске, Француске и Немачке.

16 Вуковић, Ш., Кривични закон сФРј са посебним кривичним законодавством, Савре-
мена администрација, Београд, 1987, стр. 19.

17 Кокољ, М., op. cit., стр. 44.
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Швајцарско кривично право садржи одредбе о кажњивости за actiones 
liberae in causa, као и за самостално кривично дело пијанства. Према 
члану 12 швајцарског Кривичног законика одредбе о некажњивости 
душевно поремећених лица не примењују се на оне који се у такво стање 
доведу сами, уз намеру да у њему изврше конкретно кривично дело.18 
Оваквом формулацијом швајцарски законодавац предвиђа одговорност 
само за намерне actiones liberae in causa. Ова одредба подводи и стање 
смањене урачунљивости под дејство института, чиме оправдано шири 
домен његове примене. Недостатак регулативе нехатних actiones liberae 
in causa швајцарско право надокнађује инкриминацијом кривичног дела 
пијанства. Чланом 236 Кривичног законика Швајцарске предвиђа се: „Ко 
у стању неодговорности проузрокованом пијанством или употребом 
омамљујућих средстава учини дело које је кажњиво као злочин или 
преступ, казниће се затвором до 6 месеци или новчано, ако је својом 
кривицом себе довео у такво стање.“19 За одговорност по овом основу 
довољно је да је учинилац поступао из нехата. Чини нам се, међутим, 
како ова инкриминација није у стању да у потпуности замени постојање 
нехатних actiones liberae in causa, пре свега због малог распона казне, који не 
омогућава довољну индивидуализацију казне, као и због њене висине, коју 
сматрамо неадекватном. Сматрамо да је највећи недостатак швајцарског 
кривичног права неподвођење нехатних дела под опсег института.

Кривични законик Грчке у члану 35 поставља правило actiones liberae 
in causa, али се задржава на умишљајним облицима института. Наиме, тај 
члан предвиђа одговорност учиниоца који се скривљено ставио у стање 
неурачунљивости или смањене урачунљивости уколико је у време док је 
био трезан решио да изврши кривично дело. Ако учинилац не изврши 
конкретно кривично дело, већ неко друго, биће блаже кажњен.20 Грчко 
право, тако, показује одређене предности у односу на наше – кажњавају 
се и смањено урачунљиви учиниоци и решава се питање скретања 
узрочног ланца у поремећеном стању, али и одређене недостатке – нису 
регулисане нехатне actiones liberae in causa. Као и у швајцарском праву, 
постоји алтернатива за нехатни облик – инкриминација пијанства као 
засебног дела.

Босанскохерцеговачки КЗ регулише проблем скривљене неура-
чунљивости на истоветан начин као и Кривични закон СФРЈ из 1976. 
године. Члан 34, став 3, КЗ БиХ предвиђа да је „казнено одговоран 
починитељ казненог дјела који се упорабом алкохола, дрога или на други 

18 Јовановић, Љ., Кривичноправни третман делинквената алкохоличара у савременом 
законодавству, 13. мај, бр. 12, Београд, 1965, стр. 267.

19 Кокољ, М., op. cit., стр. 67.
20 Ibidem.
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начин довео у стање у којем није могао схватити значење својег дјела 
или управљати својим поступцима, ако је у вријеме довођења у то стање 
казнено дјело било обухваћено његовом намјером или је гледе казненог 
дјела код њега постојао нехај а закон за такво казнено дјело прописује 
казнену одговорност и за нехај (самоскривљена неубројивост)”.21 
КЗ БиХ, за разлику од КЗ бивше СФРЈ, забрањује и ублажавање казне 
по основу битно смањене урачунљивости у случају да се извршилац у то 
стање довео употребом алкохола, дрога или на други начин.

КЗ Црне Горе садржи, у члану 14, ставу 3, дефиницију института 
скривљене неурачунљивости која се не разликује од оне из српског законика. 
Став 4 предвиђа немогућност ублажавања казне по основу битно смањене 
неурачунљивости уколико је она наступила под условима из става 3.22

Хрватски КЗ у члану 41, под насловом “Самоскривљена неубро-
јивост”, прописује класичан облик института actiones liberae in causa, 
формулишући га на истоветан начин као и босанскохерцеговачки 
законик: “Не сматра се неубројивим починитељ који се својом кривњом 
довео у стање у којем није могао схватити значење својег поступања или 
није могао владати својом вољом упорабом алкохола, дрога или другим 
средствима, ако је у вријеме кад се доводио у такво стање казнено дјело 
што га је починио било обухваћено његовом намјером или је гледе тог 
казненог дјела код њега постојао нехај, а закон прописује кажњивост и за 
тај облик кривње.“23 Члан 42 хрватског КЗ под домашај института подводи 
и битно смањену урачунљивост. Хрватски, босанско-херцеговачки и 
црногорски законик не предвиђају пијанство као посебно кривично 
дело, што се правда чињеницом да познају и нехатни облик института 
скривљене неурачунљивости.

Попут швајцарског и грчког, и италијански Кривични законик предвиђа 
институт actiones liberae in causa, као и самостално кривично дело пијанства.24 
Према члану 87 Кривичног законика учинилац који се својом вољом довео 
у стање неспособности расуђивања или доношења одлука или је пристао 
да буде доведен у такво стање, а хтео је да у њему изврши кривично дело, 
биће кажњен као да је био урачунљив у време извршења деликта. Као што се 
види, и италијанско право познаје само умишљајне actiones liberae in causa и 
кривично дело пијанства као замену за нехатни облик.

Шведска спада у групу земаља у чијим кривичним законицима не 
постоји изричита одредба о институту actiones liberae in causa. Према 
члану 2 шведског Кривичног законика: „Ако је дело извршено у стању 

21 Kazneni zakon Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, br. 03/03, 32/07.
22 Кривични законик Црне Горе, службени лист Рцг, бр. 70/03.
23 Kazneni zakon Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 110/97. 
24 Кокољ, М., op. cit.
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самоизазване интоксикације или уколико се извршилац на други начин 
довео у стање привременог губитка разума, то неће имати за последицу 
да се извршено дело не сматра кривичним делом.“25 Ова формулација 
је знатно другачија од класичне формулације института actiones liberae 
in causa, јер не садржи неке од његових основних елемената. Наиме, за 
кривичну одговорност учиниоца не захтева се умишљај или нехат у односу 
на забрањену последицу проузроковану у стању „привременог губитка 
разума“, већ се установљава својеврсна правна фикција о непостојању 
одређених чињеница, то јест, фингира се постојање урачунљивости у 
моменту извршења дела. Интересантна је и одредба шведског законодавца 
о инкриминацији пијанства. За разлику од других законодавстава, у 
Шведској се не тражи објективан услов инкриминације, то јест да је у 
пијаном стању извршено кривично дело, већ је довољно да учинилац 
ремети јавни ред и мир показивањем знакова пијанства. Особености 
шведског законика су занимљиве и на њих ћемо се вратити касније.

Сличну одредбу садржи и члан 45 норвешког Кривичног закона, који 
гласи: „Неурачунљивост (несвесност) која је узрокована самоизазваном 
интоксикацијом употребом алкохола, дрога или на други начин, не 
искључује кажњивост.“ Смисао наведене норме је исти као и оне из 
шведског законика.26

Румунски Кривични закон у члану 32, под насловом „Пијанство“, 
регулише ситуације извршења кривичног дела у стању „потпуне 
опијености“. Румунски законодавац прави разлику између вољног и 
невољног пијанства. Став 1 прописује да лице које се, услед околности 
изван његове контроле, нађе у стању потпуне опијености и изврши 
кривично дело неће бити кажњено, тј. да се у оваквом случају кривица 
искључује. Став 2., пак, предвиђа случај вољне опијености, која 
извршиоца не ослобађа кривичне одговорности. Лице које се употребом 
алкохола или другог средства доведе у стање потпуне опијености 
посматраће се као урачунљиво, а пијанство може бити олакшавајућа 
или отежавајућа околност, у зависности од околности под којима је дело 
извршено.27 Румунски Penal Code, дакле, не познаје институт actiones 
liberae in causa, већ, уместо њега, слично шведском, уводи правну фикцију 
да је опијено лице било урачунљиво у моменту извршења кривичног 
дела. Правно фингирање урачунљивости је једноставније решење од 
примене института actiones liberae in causa. Његовом применом се не 
залази у комплексна питања узрочно-последичне везе између радње 
довођења у стање неурачунљивости и последице дела, јер законодавац 

25 http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/sweden. 2. 10. 2009.
26 http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/norway. 2. 10. 2009.
27 http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/romania. 2. 10. 2009.
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забрањује позивање на привремену душевну поремећеност и налаже 
да се извршилац посматра као урачунљиво лице, те нема потребе да се 
утврђује његов психички однос према делу у моменту пред стављање у 
опијено стање.

Члан 45 мађарског КЗ прописује да се одредба члана 44 о некажњивости 
неурачунљивих учинилаца не примењује на извршиоце који су дело 
починили у стању опијености или уколико су у такво стање дошли 
сопстевеном кривицом. Факултативно неограничено ублажавање казне, 
које члан 44, став 2, предвиђа за битно смањено урачунљиве извршиоце 
не може се применити на категорију извршилаца обухваћену чланом 45 
Законика.28 

КЗ Руске Федерације у члану 23 предвиђа да је лице које је извршило 
кривично дело у стању интоксикације изазване употребом алкохола, 
наркотика или других супстанција које доводе до умањења менталних 
моћи кривично одговорно. Овом одредбом руски законодавац се, као 
што је, уосталом, био случај и у бившем совјетском кривичном праву, 
опредељује за правно фингирање урачунљивости код скривљено неура-
чунљивих извршилаца.29

Фински Penal Code садржи интересантну одредбу о кажњавању 
скривљено неурачунљивих извршилаца у члану 4, став 4: „Интоксикација 
или други привремени ментални поремећај индукован од стране самог 
извршиоца неће се узети у обзир приликом утврђивања кривичне 
одговорности, осим уколико не постоје нарочито важни разлози за 
то.“30 Фински законодавац се, слично норвешком и шведском, определио 
за правну фикцију урачунљивости, али је, попут румунског, оставио 
простор и за другачије решење, када то захтевају околности.

У француском кривичном законику није јасно решено питање 
скривљене неурачунљивости.31 Међутим, постоје посебни закони и 
судске одлуке, као и развијена правна теорија на основу којих је изграђен 
став француског права према институту actiones liberae in causa. У 
Француској се у великој мери препушта суду да утврди утицај алкохола 
и дрога на учиниоца и његову кривица. Према Кокољу, ставови теорије и 
праксе подударни су у погледу кажњивости за умишљајне actiones liberae 
in causa. Што се тиче нехатних actiones liberae in causa, разликују се два 
случаја. У првом је реч о учиниоцу који није познавао дејство алкохола 
и није предвидео последице које су наступиле његовим коришћењем. 
Овде, према усаглашеном ставу теорије, нема одговорности. У другом 

28 http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/hungary. 2. 10. 2009.
29 http://www.russian-criminal-code.com/. 2. 10. 2009.
30 http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/finland. 2. 10. 2009.
31 Јовановић, Љ., op. cit., стр. 32.
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случају учинилац зна ефекте које производи алкохол, али нема намеру 
да изврши кривично дело. Око одговорности оваквог учиниоца постоје 
размимоилажења. Дакле, може се тврдити да у Француској постоје 
одређене нејасноће у кривичноправном третману алкохоличарâ и 
наркоманâ.

Институт Аctiones liberae in causa
у српском кривичном законодавству

Доношењем Кривичног законика 2005. године законска формулација 
института actiones liberae in causa делимично је измењена. Институт 
је, уместо у оквиру става 3 члана којим се регулише неурачунљивост 
уопште, издвојен у посебан параграф под насловом „Скривљена 
неурачунљивост“. Ипак, разлика у односу на одредбу успостављену 
још Кривичним законом Југославије из 1976. године није суштинске 
природе. У члану 24, став 1, КЗ Србије прописано је да се „кривица 
учиниоца кривичног дела који се употребом алкохола, дрога или на други 
начин довео у стање у којем није могао да схвати значај свог дела или 
да управља својим поступцима утврђује ... према времену непосредно 
пре довођења у такво стање“.32 У ставу 2 забрањује се ублажавање казне 
по основу битно смањене урачунљивости уколико се учинилац довео 
у такво стање под околностима наведеним у претходном ставу. Став 2 
представља значајну новину у односу на ранија законска решења, која 
нису регулисала проблем скривљеног довођења у стање битно смањене 
урачунљивости, чиме су отварала простор за настајање својеврсног 
парадокса – лице које се употребом дрога и алкохола доведе у стање 
неурачунљивости сматрало се потпуно одговорним, док се оном које је 
из истих разлога постало смањено урачунљиво казна могла ублажити, 
као и сваком другом битно смањено урачунљивом извршиоцу кривичног 
дела. КЗ је, срећом, „покрио“ ову правну празнину.

Законска дефиниција института скривљене неурачунљивости састоји 
се из неколико елемената: радње којом се учинилац доводи у стање у 
којем извршава кривично дело; радње којом се непосредно производи 
забрањена последица; стања немогућности схватања значаја свог дела 
и управљања својим поступцима; померања момента процењивања 
урачунљивости и немогућности позивања учиниоца на неурачунљивост.

Радња којом се извршилац доводи у стање неурачунљивости поста-
вљена је алтернативно и може се испољити кроз било какву делатност којом 
се лице ставља у стање привремене душевне поремећености. Уопштено 
говорећи, средства чија злоупотреба најчешће провоцира поремећај психи-

32 Кривични законик РС, службени гласник Рс, бр. 85/2005, 88/05, 107/05, 72/09.
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чких функција јесу алкохол, дрога и одређена фармаколошка средства. 
Све ове групе супстанција међу собом показују разлике у дејству, начину 
конзумације, потрошачима и њиховим психичким карактеристикама, 
доступности, последицама апстиненције и предиспонираности за подсти-
цање на насилничко или друго криминално понашање. Алкохолизам, и 
употреба алкохола уопште, ствара соматске и психичке компликације за 
конзумента и може оставити акутне и хроничне последице на психофизичко 
стање човека.33 Исто се може тврдити и за опојне дрогe.34

Радња којом се врши деликт најспорнији је елемент института. О томе 
шта заправо чини радњу извршења код actiones liberae in causa постоји 
више становишта. Као основну недоумицу у теоријским расправама 
Кокољ наводи то да ли је радња извршења она којом се учинилац доводи 
у стање неурачунљивости или она којом се непосредно производи 
забрањена последица. Пре него што изнесемо различите ставове, 
размотрићемо неколико најпознатијих теорија о радњи кривичног 
деликта уопште, како бисмо добили јаснију слику о њој, пре анализирања 
радње код actio libera in causa.

Према традиционалном, класичном схватању радња кривичног 
дела састоји се из вољног телесног покрета или вољног непредузимања 
покрета којим се производи инкриминисана последица. Намера, мотиви 
и, уопште, психички однос према последици учиниоца не спадају под 
појам радње.35 Замерке овом схватању, које се назива и објективно-
-субјективном или каузалном теоријом, састоје се у свођењу радње на 
њене физиолошке карактеристике.36

Насупрот овој теорији појавила се она коју је развио Тома Жива-
новић. Он сматра да је радња кривичног дела телесни покрет или 
његово пропуштање, без обзира на то да ли је учинилац вољно или 
невољно извршио покрет. Ово је такозвана објективна теорија радње.  

33 Гачић Б., алкохолизам – болест појединца и друштва, Завод за издавачку делатност 
“Филип Вишњић”, Београд, 1985, стр. 76–81.

34 Масовна употреба наркотикâ у свету почела је након Другог светског рата, а преломни 
моменти у њеној популаризацији јесу експеримент хемичара Алберта Хофмана којим 
је синтетизована лисергична киселина, чиме је створен основ за каснију масовну 
конзумацију ЛСД-а, и покрет који је 1960. основао универзитетски професор са 
Харварда Тимоти Лири, који је практично покренуо тзв. психоделичну револуцију, 
праћену коришћењем марихуане, мескалина и ЛСД-а. Лири је касније, након свог 
хапшења и саглéдања последица које је међу адолесцентима оставила употреба 
психоделичних дрога, променио становишта о њиховом коришћењу и залагао се 
против њихове конзумације међу младима, већ искључиво у научне и медицинске 
сврхе или међу зрелим и психички стабилним лицима (и то повремено). Међутим, 
времена за повратак није било и наркоманија је већ постала масовно зло и светски 
здравствени проблем. Петровић, С., дрога и људско понашање, Дечје новине, Београд, 
1986, стр. 19–25.

35 Стојановић, З., Кривично право – општи део, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 
104–109.

36 Ibidem.
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У модернијим теоријама, као што су социјална или персонална, радња 
се не описује физиолошким моментима, већ друштвеним значајем 
одређеног чињења или нечињења, или испољавањем личности.

Финална теорија, коју је развио Велцл, радњу одређује преко 
субјективних елемената, дефинишући је као понашање усмерено ка 
постизању извесног циља. Ова теорија ставља нагласак на сврховитост 
понашања извршиоца, комбинујући субјективне и објективне елементе 
бића кривичног дела у оквиру појма радње.37 Радња кривичног дела, 
дефинисана у маниру финалне теорије, обухвата у себи умишљај и нехат, 
а кривица се одређује преко нормативних елемената.

Према Стојановићу, најбоље је усвојити комбинацију социјалне и 
персоналне теорије, и радњу дефинисати као друштвено релевантно 
испољавање воље. Ми се нећемо опредељивати између понуђених 
схватања радње, али ћемо изнети консеквенције прихватања било које 
од њих за конструкцију посматраног института.

По ставу неких аутора, радња извршења код actio libera in causa јесте 
радња којом се непосредно врши кривично дело.38 Уколико је тако, онда 
би радња из actio libera in causa морала да одговара општем појму радње 
кривичног дела. Ако радњу схватимо као вољни телесни покрет или његово 
пропуштање, онда запажамо да радњи код actio libera in causa недостаје 
битан елемент – воља за предузимањем покрета, јер се у стању описаном 
у институту губи контрола над свешћу и управљањем поступцима, те о 
постојању воље нема ни говора. Ова теорија је дакле неподобна да подржи 
поменуто становиште о радњи код actio libera in causa.

Овде би се могла ставити примедба да учинилац у неурачунљивом 
стању нема психички однос према последици радње, али да је предузима 
вољно, мада је та воља искривљена. Међутим, сматрамо да то не стоји, 
јер се по законској дефиницији лице налази у стању у којем не схвата 
своје поступке или њима не управља у тренутку вршења деликта, па, 
према томе, не можемо његове покрете карактерисати као вољне, јер они 
то нису. Уколико прихватимо персоналну теорију радње, примећујемо 
да радња коју посматрамо не може бити израз испољавања личности, 
јер је она потиснута деловањем одређених средстава или довођењем у 
одређена стања, те ни по овом схватању радње не стоји горе поменути 
став о радњи код actio libera in causa.

Из истих разлога, ни комбинована, социјално-персонална теорија 
радње не подржава ово становиште. Социјална теорија говори о потреби 
вредновања неке радње према друштвеним стандардима, то јест о 

37 Делић, Н., Свест о противправности као конститутивни елемент појма кривице, 
анали Правног факултета, 2/2008, Београд, 2008, стр. 168.

38 Кокољ, М., op. cit., стр. 120.
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неопходности социјалне оцене радње. Тешко да би се радња практично 
неурачунљивог лица по друштвеним стандардима сматрала скривљеном, 
па сматрамо да ни ова теорија не даје ослонац поменутом становишту. 
Финална теорија радње захтева још више „психичког супстрата“ у 
појму радње, па је готово незамисливо прогласити радњу привремено 
неурачунљивог лица као радњу извршења деликта у оквирима овако 
схваћене кривичне радње.

Једина теорија која би могла да подржи ово становиште јесте Жива-
новићева, јер она једина елиминише све психичке елементе из појма 
радње. Ипак, ова теорија данас готово да нема заступника.

По другоме мишљењу радња код actiones liberae in causa јесте она 
којом се учинилац ставља у неурачунљиво стање.39 Ова радња је 
очигледно и свесна и вољна, па испуњава услове које траже поменуте 
теорије. Замерка која се упућује овој теорији односи се на посредност 
и удаљеност те радње у односу на последицу. Ова радња, несумњиво, 
покреће узрочни ланац који доводи до последице, а, с обзиром на то да је 
последња извршена у нормалном психичком стању, сматрамо да је једина 
која може понети епитет радње извршења. Питање које се овде намеће 
гласи: шта уколико учинилац изврши друго кривично дело, а не оно које 
је намеравао, то јест уколико је дошло до скретања узрочно–последичног 
тока? За наше кривично право одговор је лак, јер по законској одредби 
учинилац одговара само за кривично дело које је било обухваћено 
његовим умишљајем или нехатом у моменту пред стављање у стање 
привремене психичке неспособности.

Постоји и треће, комбиновано становиште о радњи код actio libera 
in causa. По њему, радња извршења је непосредна радња, али она у 
себи обухвата и радњу стављања у неурачунљиво стање, па оне заједно 
чине радњу извршења.40 Радња извршења је комбинација једне, у 
кривичноправном смислу, реалне, али сувише посредне радње и друге, 
која се радњом може сматрати само у фиктивном смислу. Прва радња 
даје другој недостајући елемент – психички однос према радњи, а друга 
првој – непосредност проузроковања последице. Тек у овом јединству 
оне чине радњу извршења кривичног дела. Ова теорија испољава исте 
слабости као и претходне, јер стоје сви приговори везани за обе.

Каузалитет код actio libera in causa има своје специфичности. Уколико 
пођемо од претходно поменутог става о постојању две радње, које тек у 
свом јединству представљају радњу извршења, остаје отворено питање 
начина утврђивања узрочне везе између њих и последице кривичног 
дела. Наиме, стављањем у неурачунљиво стање учинилац започиње 

39 Кокољ, М., op. cit., стр. 120.
40 Ibidem.
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узрочни ланац, који се наставља радњом непосредног извршења. Уколико 
дође до прекида узрочног ланца, поставља се питање да ли се уопште 
може применити правило из института. Кокољ наводи пример возача 
који се својим нехатом довео у неурачунљиво стање, али је сама несрећа 
проузрокована другим фактором, рецимо, самоубилачким скоком 
жртве који се не би могао предвидети ни спречити чак и у урачунљивом 
стању. Аутор сматра да у овом, као ни у осталим случајевима прекидања 
узрочног ланца, нема говора о примени института.

Actiones liberae in causa могу бити умишљајне и нехатне. Прве су, у 
теорији и законодавству, неспорне, јер се кривица извршиоца базира 
на чињеници да је себе користио као оруђе за извршење кривичног 
дела. Потоње, пак, нису предвиђене као облик извршења у свим 
законодавствима која познају институт. Ипак, њихов практични значај 
је већи у односу на умишљајне, јер се оне појављују далеко чешће.

Постоје два облика умишљајног извршења actio libera in causa. Први је 
директан умишљај. Директни умишљај постоји када учинилац у моменту 
пре настајања неурачунљивости хоће да произведе забрањену последицу 
и свестан је могућности њеног настајања. На пример, возач аутобуса се 
намерно опија како би изазвао судар. У овој ситуацији учинилац се опија 
са умишљајем и извршава кривично дело које је желео.

Евентуални умишљај је психички однос који се састоји из јасне свести 
учиниоца о могућности наступања последице и релативно безобзирног одно-
са према њој. КЗ прецизно формулише евентуални умишљај као ситуацију у 
којој је „учинилац био свестан да може учинити дело па је на то пристао“.

Овде учинилац само пристаје на последицу, без активног односа 
према њеном наступању. На пример, возач је свестан да ће, услед 
коришћења барбитуратâ можда заспати и проузроковати несрећу, па 
на такву могућност, иако је не жели, пристаје, тј. узима средство без 
обзира на то што је свестан да тиме ствара рискантну ситуацију, из које 
ће, вероватно, произаћи кривично дело. Или, лице се опија у намери 
да у алкохолисаном стању повреди супругу, а свесно је да би у таквој 
ситуацији могло повредити и дете, али га свест о томе не спречава да 
се доведе у поменуто стање. У овом случају постоји директан умишљај 
у односу на наношење тешке телесне повреде супруге и евентуални 
умишљај према повређивању детета.

Облици нехатног извршења деликта јесу свесни и несвесни нехат. 
Свесни нехат постоји када учинилац има свест о могућем наступању 
последице, али сматра да до ње неће доћи. Такав је случај возача који 
испија велику количину алкохола пред саму вожњу, олако држећи да то 
неће оставити последице на управљање возилом, јер се неоправдано узда 
у своје возачко искуство. О несвесном нехату говоримо када учинилац 
није био свестан могућности наступања последице, али је према 



360
МЛАДЕН МИЛОШЕВИЋ

околностима и својим личним својствима био дужан да их предвиди.  
На пример, извршилац није свестан да ће постати агресиван и евентуално 
нанети тешку телесну повреду одређеном лицу након узимања велике 
дозе кокаина иако је, на основу чињенице да је исти наркотик користио и 
раније, могао и био дужан да предвиди последице његове употребе.

Међутим, управо се на плану кривице испољавају недостаци инсти-
тута. Проблем настаје у случајевима када учинилац не изврши кривично 
дело које је било или требало да буде обухваћено његовом кривицом, већ 
неко друго, јер у таквим случајевима нема говора о примени института. 
Овде је суштински реч о ситуацији у којој не постоји одговарајући 
психички однос извршиоца према последици у моменту довођења у 
стање неурачунљивости, тј. не постоји кривица, док у тренутку извршења 
не постоји психичка способност за кривицу, те јасно произлази да нема 
ни кривичног дела. Познато је, на пример, да се сексуални деликти 
често врше под дејством алкохола или одређених дрога. Замисливе су 
ситуације у којима лице тек у стању битно смањене урачунљивости или 
неурачунљивости донесе одлуку о извршењу деликта. По решењу нашег 
законодавства, оно не би било одговорно.

Слична је и ситуација у којој је извршилац, у моменту пред довођење 
у стање привремене душевне поремећености, обухватио дело нехатом, 
а у питању је злочин који се може извршити само умишљајно. Рецимо, 
извршилац је свестан да би у стању тешке алкохолисаности могао 
извршити разбојништво или крађу, али олако држи да до тога неће доћи, 
а затим у опијеном стању изврши поменути деликт. Уколико доследно 
применимо институт, овде нема одговорности. Српско законодавство, 
пак, не познаје кривично дело пијанства, те би извршилац из описаног 
случаја остао некажњен.

Коначно, интересантне су ситуације у којима нема места приписивању 
кривице по основу actio libera in causa услед постојања одређених 
извињавајућих фактора. Случајеви такозваног патолошког пијанства 
представљају основ за кривичну неодговорност.41 Патолошко пијанство 
је стање тешке акутне алкохолисаности проузроковане неочекивано 
бурном реакцијом организма услед слабе отпорности, умора или 
других узрока. Ова ситуација несумњиво представља ваљан основ за 
искључење одговорности, јер кривично дело очито није било обухваћено 
кривицом учиниоца, а сáмо пијанство је нескривљено. Изузетак би 
били извршиоци који су патолошку реакцију на алкохол већ искусили, 
па га поново користили у сличним ситуацијама. Могуће је говорити и 
о патолошким реакцијама организма на друга средства. Последице за 
кривичну одговорност су и у овом случају исте.

41 Кокољ, М., op. cit., 189–193.
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Занимљив је и проблем такозваног апстиненцијалног синдрома.  
Он настаје као последица неузимања одређеног средства од стране особе 
која је зависник. Код неких зависника од дроге или алкохол може доћи до 
озбиљних психичких поремећаја, па и настајања тешких душевних болести. 
Ова лица су неурачунљива независно од чињенице да ли су под дејством 
алкохола и дроге, или тренутно пате од апстиненцијалног синдрома, па се 
ни у једном од два случаја не може говорити о њиховој кривици.42

Све наведене слабости института доводе у питање његову оправданост 
и корисност. Ова констатација се нарочито односи на случајеве из-
вршења деликта који није био обухваћен кривицом или њеним одго-
варајућим обликом у моменту пред довођење у неурачунљиво стање, 
јер у њима извршилац остаје некажњен иако се понашао неадекватно 
и у социјалном и у етичком смислу. Чини се да је једноставније, пра-
ктичније, па и праведније, поставити – слично румунском, руском, 
мађарском, финском, норвешком или шведском законодавцу – фикцију 
урачунљивости, чиме би се и описани случајеви могли подвести под 
домашај кривичне одговорности.

Ипак, уколико пођемо од чисто психолошког појма кривице, институт 
actio libera in causa утемељеније је решење од правног фингирања 
урачунљивости, јер кривици даје известан психички супстрат који не 
постоји код фикције урачунљивости. У складу с тим, југословенски и, 
касније српски законодавац, који су усвајали психолошки појам кривице 
опредељивали су се, ради одржавања конзистентности тако заснованог 
система, за институт actiones liberae in causa.

Али, доношењем КЗ 2005. године српски законодавац се определио 
за мешовиту, нормативно-психолошку концепцију кривице. Овако 
постављен појам кривице, по нашем мишљењу, дозвољава и другачији 
кривичноправни третман скривљено неурачунљивих извршилаца. 
Објективно посматрано, скривљено неурачунљив извршилац се кажњава 
због негативног вредносног суда о његовом претходном делању, па му се 
у кривицу приписује радња које, у тренутку вршења, није био свестан 
или је није могао својевољно спречити. Када законодавац захтева да 
извршилац својом кривицом обухвати будуће кривично дело, он, по 
нашем суду, покушава да вештачки створи објективно непостојећи 
психички супстрат. На овај начин се потпуно занемарује суштински 
мотив кажњавања скривљено неурачунљивих извршилаца – негативан 
етички и друштвени суд о вредности њиховог понашања. Мислимо, 
дакле, да је скривљена неурачунљивост, као и несвесни нехат, доказ да 
у савременом праву кривица није и не може бити само психички однос 
извршиоца према бићу дела. Кривица је одступање од нормативног 

42 Ibidem.
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стандарда на основу којег се извршиоцу може упутити негативан 
вредносни суд и, на темељу овога, социјално-етички прекор.

Сматрамо, стога, како у појму скривљене неурачунљивости треба да 
у потпуности превладају нормативни елементи. Ситуације које нису под 
домашајем деловања института, због његове ограничености, довољан су 
разлог за његову замену правном фикцијом урачунљивости.

Наше мишљење је да су решења предвиђена финским и румунским 
законицима боља у односу на наше. Прво, они уводе поменуту фикцију 
урачунљивости, чиме омогућавају проширивање примене института 
на све спорне ситуације (ситуације извршења кривичног дела које није 
било обухваћено кривицом извршиоца у моменту довођења у стање 
привремене душевне поремећености; случај нехатног обухватања де-
ликта који се може извршити само умишљајно). Друго, за разлику од 
осталих анализираних законодавстава која примењују правну фикцију 
урачунљивости, омогућавају да се, када то захтевају одређени разлози, 
ипак дозволи суду узимање у обзир чињенице да је извршиоцу свест била 
помућена. Румунски законодавац омогућава да се опијеност посматра, у 
зависности од околности, као отежавајућа или олакшавајућа околност, док 
фински дозвољава чак и да се, када постоје нарочито важни разлози, то 
узме у обзир приликом процењивања постојања кривичне одговорности.

Солидно је и решење швајцарског права, које, осим нехатних и уми-
шљајних actiones liberae in causa, познаје и самостално кривично дело 
пијанства. Ова инкриминација омогућава кажњавање извршилаца који 
су у стању пијанства починили деликт а нема основа за њихово ка-
жњавање по основу actiones liberae in causa.

На основу свега реченог, мислимо да би формулација института 
скривљене неурачунљивости за наше право могла гласити: „Лице које се 
у стање неурачунљивости или битно смањене неурачунљивости довело 
својевољном употребом алкохола, дрога или на други начин, па у том 
стању извршило кривично дело, сматра се потпуно урачунљивим. Када 
за то постоје нарочито важни разлози, везани за околности под којима 
се извршилац довео у стање неурачунљивости или битно смањене 
урачунљивости и околности под којима је дело извршено, извршиоцу се 
казна може ублажити.“

Сматрамо да би, de lege ferenda, требало поставити формулацију 
на трагу горе поменуте, јер она представља комбинацију неких од 
поменутих упоредноправних решења и, чини нам се, покрива „празнине“ 
које оставља доследна примена позитивноправног решења проблема 
скривљене неурачунљивости. Једину праву алтернативу, по нашој 
процени, представља инкриминација пијанства као посебног кривичног 
дела на начин на који је то осмислио швајцарски законодавац (наравно, 
уз задржавање института скривљене неурачунљивости у умишљајном и 
нехатном облику).
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ACTIONES LIBERAE IN CAUSA

Mladen Milošević
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: The article discusses the institute of actiones liberae in causa which is an 
important exception to the general rules of establishing sanity and guilt. In legal 
theory, the institute is known under its Latin term actiones liberae in causa (actions 
free in cause) and it denotes actions given the character of criminality by the 
lawmaker, despite the fact that, at the moment of its commitment, it lacks the basic 
presumption of responsibility. The central topic of the article is the analysis of the 
legal nature and criminal-political basis of this institute in Serbian criminal law. The 
author provides a brief overview of origins and development of this specific legal 
construct in the international and national legal histories. The author then focuses 
on the comparative analysis of modern European criminal legislations, classifying 
them based on the models of regulating the problem of deliberate causing of the state 
of insanity. The author provides a normative analysis of the Serbian legal solution, 
indicating its merits and shortcomings as compared to the chosen comparative 
legislations, as well as to the theoretical issues opened by the implementation of 
this principle in practice. Finally, the article highlights alternatives to the present 
legal regulations and the reasons for their possible adoption.
Key words: deliberate insanity, actiones liberae in causa, legal fiction of sanity, guilt, 
insanity.
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КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ И 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ СУБЈЕКАТА

Љубинка Катић
УнивеРЗитет У БеОгРадУ – ФаКУЛтет БеЗБеднОсти

Сажетак: У овом раду дали смо преглед утицајнијих концепата безбе-
дности, од традиционално реалистичког, преко (нео)либерално-институ-
ционалистичког, па до приступа критичких безбедносних теорија. Указали 
смо на њихова основна полазишта и неке импликације везане за однос према 
релевантним објектима безбедности и природи претњи које се последично 
сматрају значајним.
Проширени концепт безбедности ублажава неравнотежу која је владала 
између бриге за безбедност државе и бриге за појединца. Такав концепт, 
међутим, подразумева да одговорност за достизање безбедности почињу да 
деле традиционални субјекти безбедности и нови безбедносни субјекти, па и 
сви грађани. Како би они то били способни да чине, неопходна је „револуција 
у вичности“, која подразумева грађанина заинтересованог, информисаног и 
знањима снабдевеног за безбедносна питања.
У раду посебно указујемо на одговорност образовног система у развијању 
способности критичке анализе извора знања, било да потичу од образовног 
система, средстава масовних комуникација или међународне информатичке 
мреже, као и пожељних етичких и емоционалних капацитета појединца.
Кључне речи: државоцентрична безбедност, људска безбедност, субјекти 
безбедности, компетенције, знања, умећа, ставови

Увод

Промењиву природу безбедности у XXI веку британски професор 
међународних односа Хајд-Прајс метафорички представља посредством 
познате поеме Луиса Керола, код нас преведене као „Каразубијада“.1 

1 Charles Lutwidge Dodgson, познатији под псеудонимом Lewis Carroll, аутор алисе у 
земљи чуда, британски писац и (што је мање познато) математичар, поему тешко 
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Већ избором тако особеног аутора и још чудноватијег дела, за које је 
Керол дословно измишљао нови речник, читаоцу је сугерисано да се у 
безбедносном дискурсу догађа нешто битно ново и другачије.

Безбедност глобално промењивог света све више излази из лими-
тираности насталих у времену доминације држава-нација на међународној 
сцени и у међународним односима. Као што у традиционалним књи-
жевним делима постоји јасна структура и линеарност поступка, тако и 
у традиционалном, реалистичком приступу безбедности постоји јасна 
преокупација националном безбедношћу и претежно војним претњама. 
Међутим, поема о претњи од стране Црнозуба, Каразуба, Худодрака, или 
немани познате под другачијим именом некој другој традицији, називана 
је од истих књижевних критичара и бесмисленом и величанственом, и нè 
дā се лако лоцирати у познате књижевне категорије. Аутор (Hyde-Price, 
2001) тако нас вероватно наводи на помисао да ћемо у дешифровању 
широке нове безбедносне агенде наићи на многа питања постављана 
и поводом садржаја, речника, смисла и стила мистериозног Кероловог 
поетског света.

Концептуализација безбедности

Испреплетеност многих приступа безбедности, од традиционално 
реалистичког, преко (нео)либерално-институционалистичког, приступа 
критички оријентисаних студија, „енвиронменталног“ до феминистичког 
и бројних других међуваријација, јасно упућује на настојање разноврсних 
теоријских оријентација да обухвате, у савременим условима све 
комплекснији, садржај безбедности. Разноликост оријентација је про-
узрокована како дубински измењеним стањем стварности и њене 
перцепције, тако и стањем које влада или је затечено на подручју научне 
мисли у различитим, пре свега друштвеним наукама. Неки од поменутих 
приступа наизглед су еклектички, спајају понекад противречне и 
неспојиве погледе на свет, али и настоје да обухвате појаве чија је 
природа једнако дифузна, разграната и неодређена. То чини концепт 
безбедности вишеструко спорним и нејасним. Математичким речником 
говорећи, обухват предмета интересовања различитих релевантних 
теоријских оријентација чини унија њихових скупова, а њихови пресеци 
чине вишеструке фокусе сложене природе безбедности.

Своје прве значајније резултате академска концептуализација студија 
безбедности дугује напорима који су учињени на подручју истраживања 
међународних односа почетком двадесетог века. Несумњиво постојање 

преводивог наслова Jabberwocky написао је 1855. године, а касније ју је уврстио у дело 
алиса с оне стране огледала. На српско-хрватском језичком подручју преведена је као 
Каразубијада (И. Лалић) и још нејасније као худодрак (А. Шољан).
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историјског интелектуалног ослонца у делима Сун Цу Вуа, Тукидида, 
Макијавелија, Клаузевица, Канта и многих других значајних мислилаца 
било је резултат индивидуалних прегнућа тих аутора, неретко насталих 
услед предоминантног интересовања за друга научна или практична 
подручја. У свету који се убрзано мења и та релативно нова дисциплина, по 
мишљењу многих теоретичара, све ургентније тражи измену парадигме, а 
свакодневно се концептуализацији неких питања безбедности, с правом, 
придружују и друге научне дисциплине. Иако постоје они који тврде да 
је кључ безбедносних питања и даље увек актуелно питање рата и мира, 
све су бројнији и артикулисанији гласови по којима су питања рата и 
мира само један од многих, једнако важних аспеката тога проблема. 
Они истичу да је за промишљање и остваривање дугорочно одрживе 
безбедности једнако важно и спознавање узрокâ рата, али и услова који 
омогућавају стварање и одржавање мира. Ти услови, што је најзад постало 
јасно у савременом добу, увелико надмашују традиционални, претежно 
војни приступ питањима безбедности. Заговорницима традиционалног 
приступа опоненти с фином иронијом указују на различитост савремене 
ситуације познатом лаконском реченицом: „Не можете да упуцате 
озонску рупу.“2

 Тешкоће у концептуализацији студија безбедности не настају толико 
због евентуалне стваралачке оскудности теорија, колико услед чињенице 
да је готово немогуће избећи бар неке произвољности у дефинисању 
тако сложеног друштвеног феномена, који, уз то, има и разноврсне 
индивидуалне, субјективно обојене аспекте. Субјективно „бојење“ стања 
безбедности може значајно изменити перцепцију стања које објективно 
није претња, или је то у минималној мери, или, насупрот томе, не уочити 
стварну, реалну, чак и временски блиску претњу. Можда је чак могуће 
поставити питање да ли је у одређеном контексту реч о безбедности у 
атрибутивном смислу, као јединственом својству једнаком свим људима, 
или о безбедностима (у множини) које се могу дистрибуирати на 
различите објекте, као што су држава, социјеталне групе или појединци.

Традиционално-реалистички приступ и приступ (нео)либералних 
институционалиста имају нека заједничка полазишта. Једно од њих 
је уверење о хаотичној и анархичној природи међународног система, 
насупрот могућности уређених односа унутар држава. Први из тога 
изводе закључке, карактеристичне посебно за хладноратовски период, 
по којима су државе дужне да балансирањем и равнотежом снага, пре 
свега војном моћи, обезбеде позиције које ће им гарантовати сигурност.  

2 Често коришћена реченица након документарног филма “Top Guns & Toxic Wh-
ales”, снимљеног 1991. године (сценарио: Lawrence Moore). Gwyn Prins и Robbie Stamp 
аутори су студије Top Guns and Toxic Whales: The Environment and Global Security (Ear-
thscan Publications, Chelsea Green Publ. Co, London, 1991).
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Они тврде да се рат, у крајњој линији, не може искључити ни као концепт  
ни као пракса. Пошто нема снажног заједничког (над)ауторитета, раз- 
мишља се у обрасцу такозване „безбедносне дилеме“ у којој се акте-
ри, сматрајући то дефанзивним поступцима, надмећу у врсти, снази 
и убојитости оружја који треба да омогуће безбедност државе, 
њених граница, територије и грађана. Грађанину појединцу остаје да 
извршава обавезе према држави и да јој верује како ради и у његовом 
интересу. Размишљањем у обрасцу безбедносне дилеме могло би се 
сматрати и актуално надметање у о(не)могућавању приступа кључним 
енергетским ресурсима, који, у лошем сценарију, могу да буду пандан 
оружју. Доживљавање неког од поменутих поступака, са становишта 
конкурентске стране, као претње доводи до сличне синхроничне (ре)
акције којом се отвара спирала могућег насиља. Стални притисак, такође, 
ствара и унутар тако организованих друштава услове за ауторитарност 
правдану „вишим интересима“.

Либерални институционалисти не споре анархичност међународног 
система, а у том делу су сагласни са претпоставкама традиционалиста, 
али не сматрају да то мора водити до јачања војне моћи и ослањања сваке 
државе само на сопствене војне потенцијале или одговарајуће војне 
алијансе. Нарочито инсистирају на постојању могућности превазилажења 
таквог стања кроз јачање потенцијала које поседују мултилатерализам и 
институционалне интеграције. Од њих потиче разликовање такозване 
„тврде“ и „меке“ моћи, што је последица увиђања важности међународних 
економских и политичких односа за јачање безбедности. По том концепту 
је рационалан и одговоран рад тзв. не-државних, наддржавних и 
поддржавних актера на проналажењу модела односа на међународном 
нивоу којима би се неутралисало неповерење међу државама, једнако 
значајан у односу на, пре свега војна, настојања (све лабавије) суверених 
држава. Тиме се не занемарују одлучујућа улога, значај и међународни 
субјективитет држава, али се истиче њихова, са становишта безбедности 
једнако важна, улога у обезбеђивању развоја и консолидације демократије, 
решавању економских и еколошких проблема, као и остваривању 
културних, социјалних и људских права (Симић, Д., 2002, 40).

Моћ неке државе исказује се више кроз привлачност њеног уну-
трашњег уређења, технолошког развоја, образовних и демографских 
карактеристика становништва, перцепције коју о њој имају други, који 
тако постају вољни да је следе и прихватају њена полазна уверења. (Под)- 
-свесна жеља за идентификацијом од стране других чини је снажнијом 
и утицајнијом него што би било постигнуто путем тврде моћи. 
Либерални институционалисти су различитим модалитетима својих 
учења охрабрили удаљавање од стриктно војног детерминизма и извели 
безбедносни из искључиво стратегијског дискурса.
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Суштински измењене околности на глобалној сцени, везане првенствено 
за технолошке промене, ширење демократских идеја, објективно веће 
могућности за материјалну и духовну добробит и глобална неразмрсивост 
света довели су и до повећаних напора на укључивању нових, до сада 
занемариваних аспеката безбедности људског друштва и појединца у 
њему. „Кратки XX век“, како га назива Хобзбаум,3 век екстрема, у којем је 
пречесто ликовало насиље, довео је (можда управо због тога) и до готово 
општег прихватања, раније селективно примењиваних, идеја хуманости 
као основних начела вредновања и смисла. Чак и када су чинили сасвим 
супротно, и актери насилних дела позивали су се на хуманистичке идеје, 
чиме су им посредно јачали дигнитет.

Настојања да се нове околности обухвате новим теоријским конце-
птима довела су и до савремених утицајних приступа. У оквиру 
критичких теорија безбедности (Симић, Д., 2002, 55; Хајд-Прајс, 2001, 32) 
обухваћен је широк спектар реорганизованих приступа безбедносним 
питањима. Они се простиру по огромном теоријском пољу од мировних 
студија, преко низа префиксацијом нео- и пост- наглашено нових 
модернистичких, марксистичких, родних, феминистичких и других 
приступа. Основна замерка таквом приступу тиче се управо превелике 
распршености, дифузне природе посматрања релевантних безбедносних 
појава, што концепт чини мање аналитички јасним и употребљивим.

Критичке безбедносне студије више су упућене на питања соци-
јеталних и индивидуалних објеката безбедности, на искључене, 
маргинализоване слојеве друштва, на све бројније аспекте безбедности 
везане за не-војне претње, еколошке проблеме, проблеме сиромаштва, 
бесперспективност, демографске и здравствене претње. Они указују 
на потребу хармоничног саглéдања тоталитета људског живота, 
свих аспеката који могу да допринесу безбедности или удаљавању 
од ње. Будући динамична и променљива категорија, безбедност се 
посматра и као нека врста могућности стално растуће социјалне, 
политичке, економске, колективне и индивидуалне еманципације. Нови 
сензибилитет критичких безбедносних студија улази у нова подручја 
људског искуства и поједина, доскора тако не доживљавана, питања уводи 
у безбедносни корпус, попут еколошких, економских, питања људских 
права, родне једнакости и структуралних друштвених стратификација. 
Поборници овог приступа не преиспитују само закључке који произлазе 
из релативно сличних претпоставки о проблемима рата и условима 
мира, него и саме те претпоставке. Нека од питања која они сажимају 

3 Хобзбаум сматра да је прави почетак XX века везан за почетак Првог светског рата, а 
његов крај за деведесете године и крај биполарне поделе света, „одузимајући“ му тако 
читаву четвртину. (Hobsbawm, E. [1994] Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 
1914–1991; London, Michael Joseph.)
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у центар интересовања тичу се односа и околности што представљају 
генераторе, услове и дугорочне гаранте мира и све више пролазе кроз 
мембране граница националних држава.

Њихову неодређеност, замагљеност линије међу безбедносним и 
темама које то постају само уз вишак политизације, недовољну инсти-
туционалну подршку, могуће злоупотребе и остале евидентне слабости – 
ови концепти надокнађују важношћу, виталношћу и значајем проблема 
које третирају, развијајући „у ходу“ прецизније аналитичке процесе 
и методе. Склони смо да, парафразирајући Маслова,4 подсетимо како 
научник пре мора да се пита који су најбитнији и суштински проблеми 
за решавање него да калкулише какве би проблеме могао решавати 
техникама које има на располагању. Бирајући усредсређеност на проблем, 
а тек онда на метод, шири се и бреша међу често оштро подељеним 
научним дисциплинама, а сами научници из тих различитих области 
постају сарадници на истом послу користећи своје специфичне методе 
и процесе. Академско промишљање питања безбедности тако настоји да 
укључи стварна животна питања сваког појединца и глобална планетарна 
питања, која су неретко ван интересовања класичних безбедносних 
структура, у домен наука о безбедности.

Од државоцентричне ка антропоцентричној безбедности

Међу првима који је аргументовано елаборирао да не мора неминовно 
постојати хармонија између индивидуалне безбедности и безбедности 
државе био је британски професор Базан.5 Наглашавајући разлику 
између безбедности државе и „малог и крхког универзума индивидуалне 
безбедности“ (Buzan, 1991, 48) њених грађана, он наглашава потребу 
одвојених нивоа анализе тих двају подручја. То је један од разлога, 
поред промене природе претњи, који концепт националне безбедности 
и чини тешко применљивим у савременим условима. Ту мањкавост су 
покушале да превладају критичке теорије безбедности, укључујући у 
своја разматрања и нека специфична индивидуална, мањинска, расна, 
родна и слична питања. По неким ауторима тиме су се квалификовале 
у круг оних који теже стварној промени постојећих односа и установа, а 
не само побољшању стања унутар неприкосновених постојећих оквира.

Приступи људској безбедности, антропоцентричкој безбедности 
(Хаџић, 2003, 11), или безбедности са људском ликом, условно су 
груписани у три категорије: приступ УНДП-а, приступ заснован на 
људским правима и хуманитарни. Концепт људске безбедности, као нови 

4 Маслов, А. (1986) Мотивација и личност, Београд, Нолит.
5 На видео-снимку професор Barry Buzan дословно каже да је он аутор прве књиге о 

концепту безбедности (http://www.youtube.com/watch?v=ZwNfIWnMHu4).
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безбедносни концепт (Дулић, 2006, 11; Kerr, 2006, 46), још је у развоју, али 
је све утицајнији и у академској заједници6 и у спољној политици неких 
земаља (Канада, Јапан).

Кључне премисе концепта промовисаног у оквиру УН налазимо у 
Извештају УНДП-а из 1994. године (UNDP, 1994, 25). Ту је безбедност 
посматрана мултифункционално, комплексно и свеобухватно кроз 
почетних седам димензија: личну, еколошку, економску, политичку, 
социјалну, здравствену и безбедност хране. Овај концепт настоји да 
усклади стремљења која су понекад у пракси супротстављена, као 
што су, на пример, очување животне средине и остварење економске 
безбедности, што је често везано с неопходношћу исцрпљивања ресурсâ. 
Он такође нужно сједињава различита интелектуална прилажења 
питањима људске безбедности и чини безбедност пољем интересовања 
бројних научних, а не само уже безбедносних дисциплина.

Концепт настоји да на холистички начин обухвати и подручја која 
су за науку и праксу државоцентричне безбедности била периферна 
и запостављена, а за свакодневни живот појединца фундаментална. 
Приступ људској безбедности који је заснован на јачању људских права 
настоји да развојем нормативне регулативе ојача позиције појединца. 
Иста исходишта и мотиви чине заштиту људских права и безбедност 
људи уско везаним. Јачање и међудејство принципâ, норми, политичких и 
практичних акција разних државних и не-државних субјеката у заштити 
људских права, посебно особа под ризиком, директан су допринос 
људској безбедности. Оба концепта интегришу акције у заштити наспрам 
претњи насталих од стране државе, али и на местима попут породице 
или радног места. Хуманитарно схватање људске безбедности истиче као 
услов безбедности слободу од страха, одсуство страха, ускраћености и 
сигурност народа (Hampson, 2003, 12).

На основу ових концепата покренуте су и две политичке агенде 
о људској безбедности. Једна је имплементирана кроз активности и 
средства Комисије за људску безбедност (CHS – Commission on Human 
Security), посвећене умањивању претњи везаних за ускраћеност и 
сиромаштво, а друга кроз Мрежу људске безбедности (HSN – Human 
Security Network), оријентисану више ка слободи од страха и насиља.  
У приступу Комисије за људску безбедност истиче се значај превентивног 
приступа, оснаживања слабих и уздржавања од насилних метода, а 
у њеним делатностима ангажманом и средствима предњачи Јапан. 
Изјашњавање о контроверзном питању хуманитарних интервенција 

6 За промоцију концепта у академској јавности Србије заслужна је Драгана Дулић, 
професор Факултета безбедности у Београду, која је покренула и уређује часопис 
Људска безбедност, а конципирала је и истоимени наставни предмет.
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није изричито, али се из става о њиховој могућој злоупотреби наслућује 
сумња у њихов легитимитет (Конрад, 2006). Из друге политичке агенде 
изведене су активности Мреже људске безбедности, чији је приступ 
донекле другачији, оријентисан углавном на спречавање различитих 
облика конфликата и насиља. Контроверзно питање употребе силе ради 
остваривања безбедности, унутар себе противречно, остаће вероватно 
још дуго отворено.

Говор о безбедности, ма како то било познато, увек нас враћа на 
анализу целокупног друштва. То постаје други начин да искажемо које 
вредности савремене цивилизације и културе настојимо да подстакнемо. 
Залагање за одређене вредности последично мења перцепцију о могућим 
претњама, средствима и методама које су са тим вредностима самерљиве. 
Концепти који у средиште интересовања стављају безбедност државе, 
логично, разматрају претње које по државу настају споља, деловањем 
других држава, а на унутрашњем плану од стране њених грађана. Унутар 
државоцентричног приступа изразито је доминантна ратна претња, па 
се на њу односе и очекивани одговори. Носећи субјекти одговорни да 
претњу неутралишу или осујете јесу инструменти силе којима располаже 
држава – традиционални субјекти безбедности, пре свих војне и уже 
безбедносне структуре, и средства која су им на располагању.

Проширени концепт безбедности много је комплекснији и отворенији 
за различита тумачења. На питања природе претње, објеката који се 
штите, последичних субјеката и средстава, која увек, макар индиректно, 
доминирају безбедносним дискурсом, није тако лако пронаћи прецизан 
одговор у концепту људске безбедности. Објект безбедности се померио 
са државе на појединца и различите асоцијације појединаца распоређене 
на континууму између њих. Колико се број актера увећава, толико 
расте и количина и врста претњи које постају релевантне за њихову 
безбедност. Поменути објекти безбедности заједно делују у простору 
који је у савременим условима такође угрожен услед људских активности 
и могућности савремене технологије. На тај начин и животна средина 
постаје значајан део предмета интересовања безбедносних студија. 
Проширење објекта заштите и перцепције претњи законито је довело до 
неопходности много ширег поимања субјеката одговорних за безбедност, 
њихових компетенција, средстава и метода деловања у постизању 
безбедности.

За разлику од релативно малог броја држава у свету, које су 
традиционални објекти безбедности, нови концепт се сусреће с 
дифузном структуром небројених објеката и њима значајних вредности 
које постају предмет заштите. Концептуализација безбедности на новим 
основама још је у току, па су у потпуности заокругљене теорије тек на 
помолу. Постојеће дескрипције, као најмање разрађени продукти науке, 
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ипак указују на сву сложеност предмета и наговештавају нове проблеме, 
па и хипотезе које ће се појавити. Мрежаста, решеткаста структура 
новоуочених субјеката безбедности упућује и на сличну структуру 
њихових међусобних односа, без увек јасне хијерархије, са релоцираним 
ауторитетима и релативном почетном једнакошћу у расподели моћи. 
Тако на неки аспект безбедности појединца понекад може да одговори 
држава, а понекад наддржавни ауторитет. Могуће су и различите 
варијације нивоа и између влада и наднационалних организација, других 
колективитета и влада или, опет, наднационалних субјеката, те најзад, 
појединаца и свих поменутих нивоа.

„Појединци, иначе, делују и утичу на ’националне, међународне и гло- 
балне послове и односе’ преко и кроз све остале субјекте – државе, 
међународне организације, мултинационалне организације, трансна-
ционалне организације и покрете, етничке, верске и друге заједнице, 
интересне групе. Међутим, управо је чин увођења појединца као 
самосталног субјекта глобалних односа, она ’раседна линија’, differentia 
specifica новог глобалног безбедносног поретка in statu nascendi 
наспрам свих садашњих и пређашњих организационих начела и облика 
националне и међународне безбедности.“ (Симић, Д., 2002, 17)

 Безбедност, којој је један од равноправних средишта интересовања 
и појединац, признаје витални значај разноликости и вишеструкости 
саставница људског идентитета. Њено достизање захтева концентрисање 
на више различитих, некада једнако релевантних тачака. Људска 
безбедност се, ипак, углавном не супротставља државној, јер се управо 
снажна, али демократска држава сматра њеним најбољим заштитником и 
гарантом. Бројне димензије људске безбедности сугеришу и могућности 
заштите различитих аспеката идентитета. Њоме се настоји ублажити 
упадљива неравнотежа, која је владала вековима, између значаја који се 
придаје држави и уважавања индивидуе. Он, међутим, претпоставља и 
постојање једног глобално пожељног система вредности, чије последице 
треба размотрити нарочито обазриво.

Демократске вредности наглашавају аутономију различитих култура 
и цивилизација, међу којима ниједна нема монопол на апсолутну истину 
и очигледни ауторитет. Вредности западне цивилизације, које данас 
доминирају, морају да буду комбиноване са врло еластичним понашањем, 
јер нас антропологија и историја уче да су многе вредности које и данас 
недостају западним друштвима створиле културе и цивилизације које се 
неретко, implicite, сматрају инфериорним.
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Компетенције субјеката безбедности

Унутар државоцентричног концепта безбедности субјекти који се 
старају за безбедност јасно су лоцирани на државне, углавном оружане 
снаге и структуре. Традиционалним субјектима безбедности намењена 
је сасвим специфична улога у вођењу рата или оружане борбе, па су и 
њихове компетенције, ставови, знања и вештине формирани у складу са 
том наменом. Традиционални субјекти безбедности, припадници војске 
и полиције, образују се углавном у посебним образовним институцијама 
и на начин примерен њиховој улози у друштву. Њихова основна 
професионална преокупација везана је за послове безбедности. Поред 
њих, у већини друштава постоје и организације које, уз вршење неке 
друге делатности као основне, обављају и извесне послове значајне са 
становишта безбедности. Међу њима су царинске, пореске, правосудне, 
привредне, медијске и неке друге институције.

Одговор на питање како да се постави појединац, како би из руку 
државе или неког другог спољашњег ауторитета повратио аутономију и 
власт над самим собом у подручју безбедности, није ни лак ни једноставан. 
Једна од (не)изречених претпоставки функционисања проширеног 
концепта безбедности јесте „револуција у вичности“ (Rosenau, 1998, 23) 
њених субјеката. Розенау није случајно употребио израз „вичност“ или 
„умешност“ (skill revolution), јер прецизније од осталих сродних појмова 
означава промену која је потребна. Он помиње две димензије умешности 
потребних данашњем човеку да се оријентише у свету који се брзо мења 
и у њему гради своју безбедност. Добро информисан појединац, уз то 
снабдевен чињеничким знањем, и даље можда неће знати или хтети да 
своје знање употреби на начин који би допринео безбедности. Оно што 
му често недостаје јесу аналитичка умешност и емоционалне особине. 
Довољна информисаност, чак преобиље информација, у данашњем 
времену углавном није препрека индивидуалном укључивању у сва 
друштвена питања, па и питања безбедности. Способност избора 
релевантних сазнања, селекција садржаја и њихово критичко интерпре-
тирање, захтевају додатну умешност, а његова примена и јасан став према 
одређеном питању.

До знања се долази, данас као и увек, на врло различите, мање или више 
формалне или сасвим неформалне начине. Измењени друштвени односи, 
нови и све бројнији извори знања, као и нове технолошке могућности, 
разликују данашњу епоху од осталих. Карактеристично убрзање догађајâ 
у савременом добу потенцира неопходност сталног, континуираног, 
перманентног стицања знања. У прошлости је појединцу једном стечено 
знање нудило дуготрајнији осећај сигурности. Друштвени миље у којем 
се појединац кретао био је, такође, сагледивији, а само велики потреси 
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и промене изван њега имали су битнијег утицаја на његово разумевање 
света. У времену данашње глобалне повезаности потребно је разумевање 
врло разноврсних подручја стварности, као и географски удаљених 
догађаја, јер су најдиректније инволвирани у свакодневни живот.

Заједничка безбедносно релевантна питања постају и крчење 
амазонских шума, манипулације генетским материјалом, ратови у 
пределима који су нам једва познати, као и стварање новог компјутерског 
вируса. За умешно коришћење извора сазнања који су на располагању 
потребна је оспособљеност за критичко суђење и самостално стицање 
знања, односно учење учења. Декларативно пристајање уз концепт 
целоживотног учења остаје само флоскула без чврстог упоришта у 
образовном систему базираном на истим начелима. Чак ни у образовним 
системима већине земаља нису доследно имплементирани захтеви 
постављени пред образовање XXI века, а утицаји мање формалних начина 
стицања знања, средстава масовних комуникација, информационих 
технологија и интернета још су мање познати.

Због снажног, систематског и дуготрајног утицаја образовног система 
на ставове, знања, вештине и укупно понашање људи, васпитање и 
образовање, с правом, сматрају сегментом основних услова човекове 
слободе. Заинтересованост већине друштава за образовање и управљање 
њиме показатељ је његове претпостављене снаге. Социолози образовања 
наглашавају да онај ко управља образовањем управља и друштвом, јер 
је оно моћно средство не само еманципације и социјализације, него 
и индоктринације. У којем ће се смеру кретати глобално друштво, 
посматрано и као глобална безбедносна заједница, зависи у великој мери 
и од тога какав је његов однос према образовању. Све чешћа употреба 
појмова ужег обима, као што су „образовање“, „обука“ или чак „тренинг“, 
за појаве које обухвата супериорни појам васпитања, може да буде и 
индикатор кретања друштва ка циљевима који се не наводе декларативно 
као жељени.

„Васпитање је систем поступака, процедура и средстава којима се 
постиже да људско биће својим понашањем, просуђивањем, одношењем 
и опредељењем постане члан заједнице. (...) Без васпитања образовање 
и обучавање губе педагошку вредност; уместо образовања воље, ума, 
руке и срца, настаје дресура, механичко функционисање и адаптирање.“ 
(Коковић, 1994, 55)

 Револуција у вичности долази из пораста употребљивог и упо-
требљеног знања, и не подразумева нужно пораст количине, него квали-
тета информација које је појединац способан да анализира, обради, 
разуме и интериоризује. Емоционалне и моралне особине појединаца, 
које је такође могуће развијати на бази јасних представа о добру и 
злу, предуслов су могућности одабирања и разликовања пожељних 
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од непожељних сценарија и поступака, као и активног ангажмана у 
подручјима која сматра виталним. Како стоји у једном скорашњем есеју: 
„Смак свијета отпочиње обичним гестом (...) попут окретања главе 
или потеза оловком по гласачком листићу.“7 Претпостављамо да се он 
и предупређује ако не окрећемо главу од насиља, препознајемо стварне 
претње и чинимо промишљене изборе.

На стално актуелна питања постављана пред образовање – који 
систем вредности промовише, којим ће садржајима дати преимућство 
и којим ће начинима и средствима настојати да остваре те циљеве – 
образовни систем не може дати одговоре сâм и изван друштва у којем 
функционише. Ипак, образовање јесте производ друштва, али је и 
чинилац његовог развоја са значајним капацитетима за промене. Да би 
они били оптимално искоришћени, у области безбедности и у другим 
подручјима, треба да се у обликовању образовне политике више уважава 
глас науке. Читав скуп педагошко-андрагошких наука формулисао је 
и саопштио многе законитости васпитно-образовног процеса, чије 
би уважавање допринело стварној „револуцији у вичности“, која би за 
људску безбедност отворила многе могућности до којих се долази само 
учествовањем. Форме и видови тог учествовања могу да буду врло 
различити – од научног, уметничког, политичког ангажмана, преко 
синдикалних, родних, стручних и других асоцијација, па до организација 
цивилног друштва на пољу безбедности, заштите животне средине, 
кризног и безбедносног менаџмента, и, што је најзначајније, одговорног 
и аутономног живљења.

Закључак

Проширени концепт безбедности више не посматра као релевантне 
претње само рат и последице које он има за међународни систем 
држава. Људскоцентрични приступ безбедности ставља у средиште 
интересовања човека и многоструке димензије његове безбедности, 
међу којима су лична и политичка безбедност, али и економска и 
еколошка, као и социјална, здравствена и безбедност хране. Различити 
аспекти и димензије безбедности повезани су и са разним аспектима 
људима значајних својстава идентитета. Појединци и групе су понекад 
(не)безбедни стога што припадају одређеној етничкој, родној, узрасној, 
расној, класној, професионалној или другој социјалној групи, иако 
држава у којој живе није угрожена насилним конфликтима. Стварање 
условâ за превенцију, оснаживање поменутих групација, мониторинг 

7 Баздуљ, М. (2009) „Зима у златној долини“, у: Филигрански плочници, Библиотека „XX 
век“, Београд, стр. 118.
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и управљање могућим еколошким проблемима или конфликтним 
ситуацијама налазе се у средишту интересовања људске безбедности.

Да би концепт људске безбедности био виталан, неопходно је рапидно 
ширење броја, врста и квалитативних својстава субјеката безбедности. 
Поред традиционалних, обликује се и читава мрежа нових субјеката 
безбедности, а безбедност постаје у извесној мери и активност сваког 
појединца. Да би то било могуће, потребно је „ширење образовне јавности“ 
(Алибабић, 2002, 57), пораст образовног просека, боље информисање, 
више знања и сасвим специфичних аналитичких умећа и емоционалних 
својстава. Императив сналажења у информатичком друштву јесте спо-
собност избора информација и њиховог критичког анализирања. То се 
једнако односи на информације које пристижу из средстава масовних 
комуникација, међународне глобалне информатичке мреже или из обра-
зовног система. Значајна улога образовног система, као и наука о васпитању 
и образовању, састоји се у томе да указују на друштвени и индивидуални 
значај поседовања таквих својстава и умећа, и омогуће њихово развијање.
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THE CONCEPT OF SECURITY AND 
COMPETENCE OF AGENTS

Ljubinka Katić
UNIvERSITY Of BElGRADE – fACUlTY Of SECURITY STUDIES

Abstract: This paper provides an overview of most prominent security concepts, 
from the traditional realistic, through /neo/liberal institutionalistic, to the approach 
of critical security theories. The authors indicate their basic starting points and 
some implications concerning the relation to relevant objects of security and the 
nature of threats considered individually significant.
The broadened concept of security moderates the imbalance between the concern 
for state security and the concern for the individual. Such a concept, however, 
implies that the responsibility for achievement of security begins to be shared 
between the traditional security agents and the new security agents, hence all the 
citizens. To accomplish this, a “revolution in skillfulness” is necessary, implying a 
citizen who is interested in, informed about and knowledgeable of security issues.
The paper especially indicates the responsibility of the education system in 
developing the ability of critical analysis of knowledge sources, regardless of their 
origin either in the education system, mass media, international information 
network, or desirable ethical and emotional capacities of an individual.
Key words: state-centered security, human security, agents of security, competences, 
knowledge, skills, opinions.
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КОРУПЦИЈА КАО ФАКТОР УГРОЖАВАЊА 
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МинистаРствО УнУтРаШњих ПОсЛОва РеПУБЛиКе сРБије

Сажетак: Већ одавно се у свету међу изворима угрожавања државе појављује 
и корупција, било као самосталан извор угрожавања, или као фактор који 
повезује све друге видове угрожавања. Паралелно са државним системом, 
појављује се и корупцијски, који прети да надјача државни и тако постане 
доминантан. У том случају корупција делује као систем који ради ван 
контроле државе и јавности. 
Као штетна друштвена појава, предмет је реакције како на националном, 
тако и на међународном нивоу, где се покушава објединити фронт дејства и 
супротстављања овој негативној друштвеној појави. То захтева висок степен 
мобилизације свих друштвених снага у њеном сузбијању. Борба против 
корупције је саставни део демократизације, модернизације државе и јавне 
управе, деловања судства и заштите правâ и слобода грађана.
Полазећи од актуелности корупције као друштвеног феномена, у раду се 
наглашава проблем њеног универзалног дефинисања, указује на њен настанак 
и развој, врсте и облике испољавања, штетне последице које изазива и напоре 
међународне заједнице у њеном сузбијању. Анализирају се резултати рада 
државних органа Републике Србије на сузбијању кривичних дела против 
службене дужности, првенствено кроз кривична дела злоупотребе службеног 
положаја, примања и давања мита (као карактеристичних кривичних дела из 
ове групе), у периоду од 1990. до 2008. године, кроз однос поднетих кривичних 
пријава, оптужених и осуђених лица на затворске казне за ова кривична дела.
Кључне речи: корупција, угрожавање, кривично дело, злоупотреба службеног 
положаја

УВОД

Људско друштво се током свог развоја стално сусретало с проблемом 
криминала, као неизоставним и опасним пратиоцем сваког друштвеног 
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система. Нема државе која се у свом развоју није, пре или касније, суочила 
са овом негативном и по безбедност друштва опасном појавом. 

Свесни тога да се друштво мање-више успешно бори с криминалом, 
носиоци криминалних активности проналазе нове методе и облике 
за своје деловање. При том вешто избегавају све активности које их 
откривају, а пословање усклађују с важећим прописима и законом.  
Да би избегли кривичне санкције, које се стално пооштравају, носиоци 
криминалних активности делују у спрези с представницима власти и 
државних функција. Та сарадња погодује настанку корупције – друштвено 
неприхватљиве и по безбедност државе опасне појаве. Захваљујући 
корупцији, појединци и криминалне групе остварују своје циљеве, без 
опасности да ће за њих, иако су противзаконите, сносити одговорност и 
прописане казне.

Корупција, историјски гледано, постоји одавно.1 Као облик друштвено 
неприхватљивог понашања, спада међу најстарије професије на свету.  
То је активност која је стара колико и људско друштво, а једино се 
бављење проституцијом и шпијунажом сматрају старијим „професијама“. 
Упркос тој чињеници, друштво је увек негирало постојање корупције 
и коруптивне праксе уопште. Корупција се обично појављује у вези 
са похлепом, која представља предуслов склоности појединаца ка 
коруптивној пракси. Међутим, похлепа није једини разлог за појаву и 
опстанак корупције. Она се јавља и онда када постоје велике социјалне 
разлике, распадом или трансформацијом политичких и привредних 
система, у време ратова али и у послератним периодима, и у многим 
другим случајевима када не постоје снажне институције система или је 
њихово функционисање из неких разлога поремећено.

Кроз историју људског друштва није се мењала суштина коруптивних 
односа. Мењали су се само облици испољавања, који су зависили од 
тренутних друштвених односа и (не)спремности друштва да се ухвати 
укоштац са овом друштвено неприхватљивом појавом. Карактеристична је 
за све периоде људског друштва. У примитивним племенима она се огледала 
у услугама које је припадник племена чинио племенским старешинама, а 
заузврат добијао бољи положај у племенској хијерархији, који је сâм по себи 
доносио материјалну или неку другу корист. Кроз векове цареви и краљеви 
нису предвиђали никаква средства за плаћање својих служби, већ су сáмо 
службовање у њима сматрали посебном бенифицијом, а приходе од дарова 

1 У децембру 1997. године објављено је да је тим холандских археолога у Раки (Сирија) 
открио око 150 плочица на клинастом писму, које упућују на то да је локалитет био 
административни центар асирске цивилизације из XIII века п.н.е. Пронађена је 
посебна архива са подацима о томе како су запослени примали мито, укључујући 
имена високих службеника, међу којима и асирске принцезе. Види: антикорупцијски 
приручник, Транспарентност Србија, Београд, 2004.



385
КОРУПЦИЈА КАО ФАКТОР УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ДРУШТВА

као нешто што се сáмо по себи подразумевало. Куповина јавних положаја 
или бирање службеника према пореклу кроз историју су се сматрали 
оправданим. У XIX веку су подмићивање, непотизам и злоупотреба јавне 
власти сматрани сасвим природним. Са развојем модерних држава, када 
различите форме подмићивања, као облици односа међу људима, полако 
превазилазе националне оквире криминалног понашања и када корупција 
постаје толико раширена да угрожава основне стубове интегритета 
друштва, почело се размишљати о механизмима супротстављања овој 
негативној појави. 

Корупција је сложена друштвена појава, која има далекосежне 
негативне последице како за појединца, тако и за друштво у целини. Она 
представља кршење моралних и правних норми понашања, и уништава 
виталне функције друштва, што је сврстава у ред једне од најопаснијих 
појава. То је криминална појава која се не разликује суштински од других 
облика криминалитета, јер сви они заједно представљају кршење закона. 
Разлика је у извршиоцима, њиховом друштвеном положају и начину 
извршења дела. 

Са сигурношћу се може тврдити да је корупција данас глобални 
феномен и један од највећих проблема времена у којем живимо. Присутна 
је у свим земљама света, без обзира на њихово политичко, економско 
и друштвено уређење, а од ње нису поштеђене ни најразвијеније земље 
света. Она је нешто што не видимо, а о чему свакодневно читамо и 
слушамо, али не знамо како тачно изгледа, где се најчешће јавља. Управо 
та невидљивост чини корупцију комплексном друштвеном појавом, те 
утолико опаснијом.

Развој корупције и реаговање државе

Корупција је вишезначан појам, који није лако одредити. То је, у сваком 
случају, кривичноправно забрањено понашање које представља озбиљну 
претњу друштвеном развоју и напретку. У најширем смислу, корупција 
представља сваки облик злоупотребе овлашћења ради личне или групне 
користи. Основу појма корупције чини остваривање приватних на штету 
јавних интереса или општег добра. Онај ко подмићује злоупотребљава 
свој (често финансијски утицај), како би у замену остварио неки свој 
циљ. То чини посредством особе коју је поткупио (службеника или 
политичара), а она, опет, злоупотребљава своју моћ или функцију, те на 
тај начин повређује начело поверења. 

Појаве корупције биле су познате још у античко доба, у време старог 
Рима. Током ширења Римске империје, са повећаном експлоатацијом 
богатства на освојеним територијама и све жешћим класним сукобима, 
злоупотребе државних чиновника биле су честа појава. То се посебно 
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одразило пред крај Републике и у доба царства, када је експлоатација 
достигла свој врхунац. За тадашње представнике владајуће класе и високе 
чиновнике било је потребно знатно више богатства да би задовољили 
похлепу за раскошним животом. 

У прво време се на овакве појаве деловало приватним тужбама 
оштећених, али се њима остваривала само накнада штете, док учинилац 
дела није сносио никакве последице. За поступање по овим тужбама 
био је надлежан цивилни суд. Међутим, временом се број приватних 
тужби, које су долазиле из свих провинција, толико повећао да је 
њихово решавање преко овог суда било отежано. Због тога се законом 
lex Calpurnia успоставља стални одбор сената под председништвом 
претора. То је била прва стална комисија (Questio perpetua), која је даље 
определила стварање других комисија, што је било од великог утицаја 
на развој кривичног права у Риму. Каснијим законом lex Servilia за 
учиниоца злоупотребе је, поред накнаде штете у двоструком износу, био 
предвиђен и губитак политичких права.2

Кажњиву радњу за чиновника представљао је и „пријем поклона”, 
уколико се том радњом увећавала имовина примаоца. Чак је и куповина, 
ако је по висини надокнаде водила поклону, представљала ово кривично 
дело. Претпоставка је да су се кривична дела злоупотребе почела 
развијатти тек по успостављању установе одговорности и полагања 
рачуна, који су римски чиновници били дужни да „положе” на крају 
мандата. Магистрати и остали чиновници су, по престанку вршења 
службе, били дужни да ту своју обавезу испуне, а период на који се 
односила јесте годину дана од завршетка службе. То би, у данашњим 
условима, могло одговарати подношењу имовинске карте.

Са појавом феудализма корупција све више узима маха. Период 
развијеног феудализма карактерише стварање средњовековних градова, 
у којима црква постаје јака економска, идеолошка и политичка снага. 
Међутим, утицај цркве половином XI века слаби са појавом многих 
јеретичких покрета у земљама развијеног феудализма, где су класни 
односи крајње заоштрени. Јачањем централне власти наметнула се 
потреба за већим бројем запослених у служби централне власти, што 
је био начин да се обезбеди њено функционисање. То је, с друге стране, 
водило заоштравању класне борбе и повећању разних злоупотреба. 
Раздобље касног феудализма, обележила је немоћ државе да изађе на крај 
са злоупотребама свих облика.

У Француској је 1716. године основан посебан суд чија је стварна 
надлежност била да суди свим злоупотребама које су се догодиле у 

2  Милош Радовановић, Кривично дело злоупотребе службеног положаја или овлашћења, 
Београд, 1958.
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области краљевих финансија. Међутим, у то време су проневере, изнуде, 
преваре, прекомерне наплате и друге злоупотребе биле толико раширене 
да су постале уобичајена појава. Зато 1717. године долази до опште 
амнестије посебним едиктом, којим је укинут специјални суд. Тада први 
пут у историји једна држава јавно признаје да у њој постоје злоупотребе 
такве врсте, односно да је немоћна да се бори против њих.3

Европа Средњег века разнолико законски дефинише и супротставља 
се делима која су имала обележја корупције. Велики број злоупотреба у 
то време доводи до потребе да се оне спрече. Кривична законодавства 
многих земаља, макар декларативно, покушавају да се супротставе 
корупцији.

Према кривичном законодавству средњовековне Француске, нај-
приближнија кривичним делима корупције била су дела изнуде, про-
тивзаконите наплате и подмићивања. Већ 1791. године наведена дела 
заузимају посебно место у кривичном закону који се називао „Злочин 
јавних службеника у вршењу поверене им власти”. Међутим, Кривичним 
законом из 1810. године, као последица преврата, ревидиране су напредне 
идеје из 1791. године – неке су сасвим отклоњене, а поједине сведене на 
форму. У том законику се налази замашан број службених кривичних 
дела којима су биле обухваћене злоупотребе службеног положаја.  
То се јавља као последица постојања гломазног државног апарата, који је 
требало да обезбеди интересе владајуће класе.4

Најзначајнији законски акт средњовековне Немачке чини закон под 
именом Каролина, донет 1532. године. Основни мотив за доношење овог 
закона била је веома распрострањена злоупотреба од стране кнежева, 
припадника царског сталежа и других припадника државне власти. Овај 
закон се састојао од 105 чланова, од којих су се само три члана односила 
на злоупотребу службеног положаја.

Околности које су допринеле развоју Немачке утицале су и на развој 
права, а у кривичном праву на развој службених кривичних дела. У том 
периоду се активно доносе кривични закони – посебно Пруско опште 
земаљско право из 1794. године. Уследили су законици Баварске 1813. 
и 1861, саксонски 1838. и 1855, затим Кривични закон Витемберга 1840, 
Хановера 1840, Бадена 1845. и Аустрије 1852. године. Најзначајнијим се 
сматра Кривични закон Пруске из 1851. године. Он је послужио као узор за 
Кривични закон немачке царевине 1871. године. Сва службена кривична 
дела у Пруском кривичном законику, са мањим изменама, преузета су у 
Немачком кривичном законику из 1871. године. Веома строге казне за 

3  Миленко Јелачић, Корупција, Полицијска академија, Београд, 1996.
4  Драган Петровић, Морал у кривичном праву, посебно у питањима у вези са 

корупцијом, Безбедност, МУП РС, Београд, бр. 5/2003.
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службена кривична дела из тог законика правдане су чињеницом што је 
улога државних службеника да, поред поштовања општих дужности, које 
су прописане за све грађане, имају обавезу чувања закона и поштовања 
законитости.5

Основни разлог за прописивање строгих казни за државне службенике 
јесте што су чиновници у великом броју злоупотребили службени 
положај. Судска статистика из тог времена говори да је од 1882. до 1914. 
године број осуђених за ова кривична дела у просеку износио близу 1.400 
лица годишње.6

Из наведеног се види да је у другој половини XIX века корупција 
била масовна појава. Разлог томе су гломазан државни апарат, велики 
број државних службеника и велике могућности злоупотребе од стране 
тих службеника. Као начин супротстављања томе, у најразвијенијим 
државама тог периода доносе се ригорозни кривични закони, не би ли се 
ова појава зауставила или свела на најмању меру.

Појам корупције

У криминологији се корупција дефинише као скуп свих кажњивих 
радњи којима носилац одређене државне или друге јавне функције, 
злоупотребљавајући свој положај и институцију у којој ради, шкоди 
јавном интересу, којем би морао да служи, у толикој мери и на такав 
начин да руши поверење грађана и јавности у друштво и државу.7

Полазећи од тога, у основи многих дефиниција појма корупције битна 
одредница је да она представља злоупотребу јавног овлашћења. Суштина 
и извориште коруптивног понашања налази се у јавном овлашћењу или 
у некој надлежности у најширем смислу, која се криминализује преко 
злоупотреба. То значи да је корупција повезана са друштвеним, јавним, 
државним институцијама, које су уређене правом, као нешто што је сáмо 
по себи јавно. Због тога је корупција криминалитет у институцијама 
и кроз институције. Корупцијом институције губе легитимитет и 
легалитет, односно, јавна институција и јавно овлашћење постају 
амбијент корупције. Корумпираност носилаца јавних овлашћења и 
самих институција јавља се:

• када постоје случајеви корупције у реално ваљаном функционисању 
институција неког система;

5 Миленко Јелачић, Корупција, Полицијска академија, Београд, 1996.
6 Милош Радовановић, Кривично дело злоупотребе службеног положаја или овлашћења, 

Београд, 1958.
7 Милан Милутиновић, Методе криминологије у методологији друштвених наука, 

Савремена администрација, 1972.
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• у ситуацијама када корупција постане појава, нешто уочљиво 
и раширено, али још није угрозила систем (систем још има свој 
идентитет и аутентичност);

• у ситуацијама када је корумпирани систем такав да постаје коруп-
циони, односно када систем функционише по логици корупције.

Прва два нивоа корумпирања проузрокују кварење система, а трећи његово 
изобличавање. Тада је реч о криминализованом систему самом по себи, а не о 
криминализацији појединих делова система или појединаца у систему.8

Под појмом корупција (лат. corruptio) подразумевају се поквареност, 
кварност, изопаченост, подмићивање, поткупљивање, разврат.9 Из тог 
појма настао је термин „корупциониста“, што значи покварен човек 
који прима мито и који је потплаћен и користољубив. Корупција се 
може дефинисати и као посебан вид неоснованог богаћења, чији је 
основ забрањен или неморалан. Такав случај запажамо када се имовина 
једног лица (корумпираног) без основа повећа, а другог лица (даваоца 
мита) нагло смањи. У општем смислу, корупција је занемаривање и 
злоупотреба службених дужности зарад личне користи, поткупљивање, 
подмићивање службених особа. У ширем, правном значењу, то су сви 
облици злоупотребе службених овлашћења и положаја из користољубља 
(подмићивање, злоупотреба положаја и овлашћења, давање и коришћење 
привилегија, противуслуге, примање провизија и поклона), а у ужем – 
деликт давања и примања мита.10

Многи страни, али и домаћи аутори покушали су да дефинишу 
корупцију. Дефинисање иде од њеног одређења „као облика злоупотребе 
моћи”, „као метода подмићивања”, „неодговарајућег начина коришћења 
јавне службе за стицање приватне добити ”, „као сваке радње 
што делимично или потпуно потиче из мотива који је друштвено 
неприхватљив”, „као задовољење приватних интереса преко јавне службе 
и вршењем функције у јавној служби”. 

Једну од најобухватнијих дефиниција корупције дао је Вито Танци.  
Он наглашава да корупција постоји свуда где постоји намерно нару-
шавање принципа непристрасног одлучивања, па поистовећивање 
корупције са примањем и давањем мита није прецизно нити обухвата све 
појаве које треба инкриминисати, ако се жели обезбедити да службена 
лица законито врше своју дужност.11

8 Станко Пихлер, Привредни криминал и корупција, Институт за криминолошка и 
социолошка истраживања, Београд, 2001. 

9 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1980.
10 Мило Бошковић, Криминолошки лексикон, Матица српска, Универзитет у Новом 

Саду, 1999. 
11 Vito Tanzi, Corruption around the World, 1988.
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На основу Танцијеве дефиниције може се закључити како постоје два 
услова потребна да нарушавање непристрасности буде окарактерисано 
као корупција. Прво, треба да постоји намера да се наруши 
непристрасност. Друго, потребно је да се као последица непристрасности 
појави неко присвајање, било неке погодности било стицање личне 
користи. Присвајање погодности, односно стицање личне користи, 
може да има различите облике. Обично се под корупцијом подразумева 
присвајање новца, а лична корист може да подразумева и скупе поклоне 
или чињење противуслуге.

Постојање многобројних различитих дефиниција корупције указује 
на сложеност појаве и немогућност јединственог дефинисања. Ипак, и 
поред мноштва дефиниција, могу се извући неки заједнички елементи 
који улазе у садржај појма корупције, као што су:

• противзаконито и неморално деловање лица која су носиоци јавних 
функција;

• врши се коришћењем одређеног положаја, функције или друштвеног 
утицаја;

• циљ је стицање личне користи, моћи или утицаја;
• проузрокује велике социјалне разлике и доводи до моралне 

деградације;
• доводи до губитка поверења у државу и њене институције;
• угрожава демократски развој друштва.

Врсте и појавни облици корупције

Корени корупције у данашњем облику везују се за формирање 
царинске службе с почетка XIX века, када су створене могућности 
за злоупотребу јавне службе ради личног богаћења. Први кривични 
законик којим је инкриминисано примање новца или друге вредности да 
би се службена дужност обавила на незаконит начин био је Наполеонов 
Code pénal из 1810. године.12

Обим, врста, услови и узроци корупције веома се тешко могу 
одредити са апсолутном сигурношћу, поготову ако би се ослањало само 
на податке о броју откривених кривичних дела корупције. Ту је изразито 
заступљена тамна бројка криминалитета.13 Разлог томе је, с једне 
стране, заинтересованост учинилаца дела корупције да то остане тајна, а, 
с друге стране, лица која располажу подацима о делима корупције имају 
интерес да та дела остану неоткривена из страха од запрећене казне, 

12 Милан Симић, Кривична дела корупције, Билтен судске праксе, бр. 3, Београд, 2002.
13 Под појмом тамна бројка криминалитета подразумевају се неоткривена и 

непријављена кривична дела и учиниоци.
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освете или због умешаности у вршење незаконитих радњи, материјалне 
или неке друге користи.

У већини законодавстава постоје сличне или исте формулације 
кривичног (или кривичних) дела корупције, које се могу свести на 
следеће заједничке карактеристике:

• службеник с јавним овлашћењима појављује се као једна страна у 
односу, јер се обично жели постићи нека погодност или корист;

• мора постојати намера подмићивања (реч је о једном од кривичних 
дела која се не могу учинити из нехата);

• потребно је да се дâ или као изгледно појави награђивање због 
службеног акта, па је неопходно утврдити везу између тих елемената.

Према томе, већина европских законодавстава (међу којима и наше) 
разликује два основна облика:

• „активну” корупцију, која постоји када неко, нудећи, обећавајући 
или дајући какав поклон, корист или привилеговано остварење 
неког права, подстиче извршење кривичног дела (на пример, 
давања мита);

• „пасивну” корупцију, која постоји када неко на службеном или 
приватном положају прими понуду, поклон, корист или обећање 
поклона, односно користи, и тиме почини кривично дело које је у 
вези са вршењем њихове дужности.

Даље, корупција може бити индивидуална и институционална. 
индивидуална корупција се у највећем броју случајева појављује као
класично подмићивање, као делатност појединца у коруптивној актив-
ности. Та делатност је дискретна, због учешћа искључиво две особе. 
Такве чинове карактерише кривица оба учесника у давању и примању 
мита, а ова врста корупције је и најраспрострањенија. 

Из аспекта друштвене штетности, најопаснија јесте институционална 
корупција, због њеног утицаја на распад основних вредности у друштву. 
Институционалну корупцију прате слични процеси у политици и на 
подручју вођења државе. Овде постоји велики утицај на јавно мњење и 
јавну свест, због тога што проузрокује страх, неизвесност и пад морала код 
већине грађана. С друге стране, то значи да су у целом друштву створени 
такви (коруптивни) системи односа који се представљају као нормални и 
пожељни, а не као нешто што је неприхватљиво и опасно за демократски, 
економски, правни, морални и сваки други развој једног друштва.

Неки корупцију деле на интерну и екстерну. интерну корупцију 
карактеришу активности подређених чиновника (мито, давање поклона) 
да би код надређеног постигли неку корист. екстерну корупцију 
карактерише плаћање услуга за извођење или неизвођење специфичних 
службених поступака.
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Конвенционална, или традиционална корупција подудара се са 
кривичним делима подмићивања (примање и давање мита) и усмерена 
је против заштитног објекта службене дужности. Потребно је поменути 
и уобичајено криминолошко/криминалистичко разликовање појединих 
облика коруптивног понашања (које није коначно), према могућим 
начинима испољавања и групацијама извршилаца, као што су:

• улична корупција, која обухвата све облике спонтаног подмићивања 
јавних службеника или одговорних особа, без претходног плана или 
посебне најаве примаоцу мита, чија је сврха избегавање редовних 
обавеза или поступања у складу са законом, или извршење 
законских обавеза, остваривањем неприпадајућих користи или 
остварењем неких погодности на које иначе не полаже право и 
слично; ови случајеви корупције препознатљиви су приликом 
подмићивања цариникâ, полицајаца, финансијских, тржишних 
и других инспекција, референата и других службеника у јавним 
установама, општинама и сличним институцијама;

• уговарачка корупција, или корупција у јавној управи, а наступа као 
последица склапања штетних уговора, извођења грађевинских 
радова или пружања услуга уз „уговарање” провизије, непоштовања 
редовне процедуре код доделе одређених послова, избегавања јавних 
набавки у цивилном или другом сектору и сличних аранжмана;

• политичка корупција, коју представљају свесно припремање и 
доношење мањкавих закона или закона који обилују „правним 
празнинама”, „куповина” гласова на изборима, добијање новчаних 
средстава из тзв. црних фондова спонзора политичких партија 
насталих избегавањем пореских обавеза, различитим начинима 
удовољења одређеним политичким групама и слични поступци;

• непотистичка корупција, која се састоји у попуњавању места, одно-
сно функција у власти родбином, пријатељима и познаницима, 
чиме се нарушава начело једнакости грађана пред законом;14 

• трансакцијска корупција, која представља реализацију узајамног 
споразума између онога ко даје мито и онога ко прима мито, ради 
обостране користи;

• изнуђивачка корупција, што је противвољни пристанак онога ко 
даје мито, ради избегавања штете коју најављује потенцијални 
прималац мита у недопуштеној размени;

14 Реч „непотизам“ потиче од латинске речи nepos, што значи „рођак“, а облик 
„непотизам“ се одомаћио од времена када су римске папе почеле делити уносне 
црквене дужности својим рођацима и незаконитој деци. Сâм појам непотизма се 
први пут користи у време папе Хадријана I (папа од 775. до 795. године н.е.), који је 
свог рођака именовао у звање главног папског нотара, а потом у службена звања и на 
високе црквене положаје постављао бројне рођаке.
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• инвестицијска корупција, која се састоји у понуди ствари или услуга 
без тражења икакве стварне тренутне користи; 

• судска (тужилачка) корупција, која обухвата противправна пона-
шања злоупотребом положаја носилаца правосудних функција;

• општа корупција, што обухвата све преостале облике коруптивног 
понашања у грађевинарству, здравству, просвети, социјалним про-
грамима, спорту и сличним доменима.

1. МЕЂУНАРОДНА РЕАКЦИЈА НА КОРУПЦИЈУ

Корупција, као глобални феномен, изазива многобројне непосре-дне и 
посредне штетне последице. Укупност тих последица огледа се у томе 
што корупција:

• негативно утиче на афирмацију начела владавине права и начела 
једнакости свих пред законом;

• изазива неповерење у институције система, власт и законе;
• негативно утиче на економски развој друштва;
• подстиче друштвену и индивидуалну неједнакост;
• неповољно утиче на друштвену стабилност и општу сигурност;
• проузрокује пад квалитета јавних служби; 
• уноси непредвидивост у политичко одлучивање и правну регу-

лативу; 
• подстиче расипање средстава и подиже трансакцијске трошкове; 
• подстиче негативну селекцију за руководеће положаје у политици 

и јавним службама;
• предност даје личним интересима;
• девалвира поштен рад и резултате тог рада (поштен рад губи на 

цени);
• ремети систем вредности (искривљује приоритете у политичком и 

економском одлучивању, штети јавној одговорности и друштвеном 
моралу).

Сасвим је јасно да је корупција, због својих дисфункционалних учинака, 
патолошка појава. Због тога борба против корупције данас више није пита-
ње морала или политичке кампање, него неизбежне потребе прилагођавања 
етичким и законским нормама развијених демократских земаља.

Потреба за међународним реаговањем уочена је давно, а конкретне 
акције за сузбијање корупције предузимају се у последњим деценијама 
XX века, и то на разним нивоима. Основни циљ (да се овај феномен 
на прави начин концептуално обради и на међународном нивоу) јесте 
добијање општеприхваћене дефиниције појма корупције, што би 



394
ЖЕЉКО НИНЧИЋ

умногоме допринело успешнијем супротстављању корупцији не само на 
националном него и на међународном плану.

Један од најстаријих покушаја да се међународном конвенцијом 
регулишу стандарди, поступци и активности у борби против корупције 
јесте у оквирима Организације америчких држава (OAS) и Free Trade Areas 
of Americas (FTAA). На састанку шефова држава и влада у Мајамију 1994. 
године договорени су пружање правне помоћи у таквим случајевима, 
екстрадиција, техничка помоћ, као и покретање програма активности 
образовања и етичког васпитања јавних службеника. Иницирано је и 
доношење конвенције о борби против корупције.

Конвенцију је (Inter-American Convention Against Corruption, IACAC), 
1996. године, потписала 21 земља и САД. Она утврђује дефиниције, 
превентивне мере обављања функције, дефинише стандарде сукоба 
интереса, извештавање о приходима службеника, механизме импле-
ментације, надзорне институције за борбу против корупције, пореске и 
друге законе који спречавају корупцију, мере заштите особа које пријаве 
корупцију и друго. Конвенција широко дефинише корупцију и обавезује 
земље потписнице да је такву уврсте у своје законе.

европска унија је проблемима корупције почела да се бави 1995. 
године, када је, након низа злоупотреба на штету Европске уније од 
стране корумпираних службеника организације, започео рад на два 
антикорупцијска инструмента, а то су: Први протокол уз Конвенцију за 
заштиту финансијских интереса Европске уније и Конвенција за сузбијање 
корупције у коју су укључени службеници Европске уније или службеници 
држава чланица Европске уније. Протоколом су инкриминисане активна и 
пасивна корупција у ужем смислу, а 1997. године донет је и Други протокол, 
који садржи допунске одредбе у вези с прањем новца, одговорношћу 
правних особа, конфискацијом и сличним питањима.

савет европе је корупцију ставио у средиште пажње, јер она 
представља озбиљну претњу свим оним вредностима које та организација 
пропагира – демократији, људским правима и владавини права. На 
Седмој међународној конференцији о борби против корупције15 
Мултидисциплинарна група за корупцију (MGC – Multidisciplinary 
Group of Corruption) дефинисала је корупцију као „чин подмићивања и 
други поступак који се повезује са извршењем дужности од стране лица 
запослених у друштвеном и приватном сектору, када такав поступак 
представља кршење њихових дужности, што проистиче из њиховог 
положаја државног службеника, запосленог у приватном сектору или 

15 Седма међународна конференција о борби против корупције одржана је у Пекингу од 
6. до 10. октобра 1995.
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независног службеника, а с циљем стицања незаконите користи за себе 
или друго лице.”

Одбор министара Савета Европе већ је 1996. године усвојио Програм 
акције за сузбијање корупције, који је саставила GMC и чије се спровођење 
односило на период од 1996. до 2000. године. Мултидисциплинарна група 
за корупцију је путем специјализованих експертских група за кривично, 
грађанско и управно право радила на састављању двеју конвенција: 
Кривичноправне конвенције о корупцији и Грађанскоправне конвенције 
о корупцији. Савет Европе је 27. јануара 1999. године у Стразбуру донео 
Кривичноправну конвенцију о корупцији (Србија је потврдила Конвенцију 
2002. године),16 а 4. новембра 1999. године Грађанскоправну конвенцију 
о корупцији (Србија је потврдила Конвенцију 2007. године).17 Одбор 
министара Савета Европе, 1998. године, резолуцијом је овластио GMC на 
састављање Споразума о установљењу „Групе држава против корупције 
– GRECO”, који је започео са радом 1999. године, а овлашћен је да врши 
надзор над спровођењем Кривичноправне конвенције о корупцији. 

Такође, значајан је и заједнички пројект Савета Европе и Европске 
комисије под називом „Корупција и организовани криминалитет у 
државама у транзицији” (OCTOPUS), у оквиру којег је одржано више 
међународних семинара и конференција о феномену корупције и 
организованог криминала, као и начинима борбе против њих. Након 
окончања друге фазе пројекта (OCTOPUS II), 2000. године, целокупни 
програм је ушао у трећу фазу, која се одвија у оквиру Програма Савета 
Европе против корупције и организованог криминала у Европи, под 
називом PACO. На састанку партнера Пакта о стабилности 2000. године у 
Сарајеву усвојена је Антикорупцијска иницијатива Пакта о стабилности 
(SPAI), чију имплементацију подржава и PACO. Такође, изабран је 
Комитет експерата Савета Европе за евалуацију мера за спречавање 
прања новца (MONEYVAL).

Уједињене нације су 1975. године усвојиле Резолуцију против корупције 
и мита, као и Декларацију о забрани мита у међународним пословним 
трансакцијама. Изричито се, поред осталих облика сузбијања корупције, 
захтева проналажење начина да се инкриминишу мито и корупција у 
међународним комерцијалним трансакцијама. Декларацијом се земље 
чланице позивају да предузму конкретне акције сузбијања свих облика 
корупције и подмићивања, као и свих видова таквих делатности у 
међународним трансакцијама.

Од даљих активности Уједињених нација на сузбијању корупције 
треба поменути Резолуцију о корупцији у влади и Приручник о 

16 службени лист сРј – Међународни уговори, бр. 2/2002.
17 службени гласник Рс – Међународни уговори, бр. 102/2007.
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практичним мерама за сузбијање корупције, донете у Хавани 1990. 
године, на VIII конгресу УН о превенцији криминалитета и кажњавању 
извршилаца. Резолуцијом се предлаже доношење нових и побољшање 
постојећих законских мера за спречавање прања новца и других 
активности којима се настоји да се постделиктно прикрије криминална 
добит остварена корупцијом. На основу закључака IX конгреса УН о 
превенцији криминалитета и поступању са извршиоцима (одржаног 
1995. године у Каиру), 1996. године донети су нацрт Резолуције о акцији 
против корупције и Декларација против корупције и подмићивања у 
међународним трговинским трансакцијама. 

У Палерму је 2000. године усвојена Конвенција Уједињених нација 
против транснационалног организованог криминала,18 која у тачки 8 
(кажњавање корупције) каже: „Свака држава потписница ће усвојити 
неопходне законодавне и друге мере да би се установило као кривично 
дело, када је учињено с намером:

а) обећање, понуда или давање државном службенику, посредно или 
непосредно, непримерене користи, намењене њему лично или неком 
другом лицу или ентитету, како би тај службеник деловао, или се уздржао 
од деловања у обављању својих службених дужности;

б) тражење или прихватање од стране државног службеника, 
посредно или непосредно, непримерене користи намењене њему лично 
или другом лицу или ентитету, како би тај службеник деловао или се 
уздржао од деловања у обављању својих службених дужности.”

Даље, у члану 9 Конвенције (мере против корупције) стоји: „Поред 
мера прописаних чланом 8 ове конвенције, свака држава потписница 
ће, у мери у којој је то могуће и у складу са својим правним системом, 
усвојити законодавне, административне и друге делотворне мере како 
би се ојачао интегритет и спречили, открили и казнили корумпирани 
државни службеници.”

Коначно, на 58. седници Генералне скупштине, 2003. године, донета 
је Конвенција УН против корупције (конвенција Мерида),19 која је 
први међународноправни документ правно обавезујући за све државе 
чланице. Конвенција је од пресудног значаја за борбу против корупције, 
из више разлога:

• садржи скуп мера за системско смањење ризика корупције, које 
полазе од реформе јавне управе, политичке одговорности и фи-
нансирања политичких странака, до спречавања сукоба интереса;

18 Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала 
и допунски Протоколи, усвојени у Палерму од 12. до 15. децембра 2000.

19 Усвојена Резолуцијом A/RES/58/4, 31. октобра 2003.
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• садржи механизме међународне сарадње и правне помоћи у иден-
тификовању, одузимању и враћању имовине стечене корупцијом;

• захтева уједначавање стандардâ криминализације коруптивних 
дела, као и међународну помоћ у прикупљању чињеница и других 
података важних за ефикасно кажњавање.

Конвенција је веома значајна, зато што, за разлику од неких 
регионалних конвенција, прописује свеобухватне мере (превентивне, 
едукативне и репресивне) које су државе дужне да спроведу у спречавању 
и сузбијању корупције. Отворена је за потписивање на дипломатској 
конференцији у Мексику 2003. године, 9. децембра, који се и обележава 
као светски дан борбе против корупције, како би се подигао ниво свести 
о корупцији и улози Конвенције у њеном осујећивању.

ОECD (Организација за економску сарадњу и развој) прихватила 
је 1994. године Препоруку државама чланицама да предузму мере 
одвраћања, превенције и борбе против подмићивања страних јавних 
службеника у вези са међународним пословним трансакцијама. Основане 
су две радне групе. Прва (Working Group on Bribery) припремила је 
ОECD Anti-Corruption Convention, а друга (Committee of Fiscal Affairs) 
прихватила је препоруке о променама у рачуноводственим техникама 
и скуп иницијатива о променама у домаћим законодавствима, којима 
се престаје са праксом да плаћање мита представља одбитну пореску 
ставку. Препорука је прихваћена 1996. године.

Савет OECD-а је у оквиру својих Препорука о подмићивању усвојио 
следећу дефиницију:

• „Подмићивање може да обухвати директно или индиректно 
нуђење или обезбеђење било какве материјалне користи или неке 
друге предности дате страном јавном службенику, који крши своје 
законске дужности, с циљем да се добије или задржи неки посао.” 20

Конвенција (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials 
in International Business Transactions) која је усвојена на састанку ОECD-a 
1997. године одређује опште елементе заједничке кривичноправне 
дефиниције, а сама појава да за неки посао између домаћих и страних 
субјеката треба плаћати мора бити инкриминисана без обзира на локалне 
обичаје, висину мита или друге околности, док висина казне мора бити 
адекватна за слично дело учињено између самих домаћих субјеката. 
Уводи се и сталан надзор над применом Конвенције.

светска банка корупцију представља као злоупотребу јавних 
функција ради стицања приватне користи. Овакав начин дефинисања 

20 Миленко Јелачић, Љубомир Стајић, Корупција као савремени друштвени проблем, 
Српско удружење за кривично право, Београд, 1996.
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корупције везан је за јавна овлашћења, па се корупција везује за државу, 
њене послове, државну интервенцију на тржишту и постојање јавног 
сектора.21 Светска банка не може интервенисати у унутрашње односе 
и законску регулативу земаља, али давањем зајмова, условима уговора 
(клаузуле раскида уговора) и надзора коришћења средстава реагује у 
циљу трајног спречавања преливања тих средстава у приватне руке 
локалних политичара. Банка нуди помоћ владама које се желе борити 
против корупције, при томе наглашавајући да нема толерисања корупције 
у програмима које помаже. 

Међународне институције у конвенцијама изражавају потпуну 
сагласност да је корупцији, као глобалној опасности, могуће ефикасно 
супротставити се само усклађеном употребом свих средстава којим 
располаже једно демократско друштво. Међу та средства, поред 
кривичних органа и независних органа за спречавање корупције, спада 
и доношење квалитетних правних прописа, националних политичких 
програма и акционих планова за супротстављање држава и цивилног 
друштва корупцији, ефикасан систем откривања кривичних дела са 
елементима корупције и кривичног гоњења њихових извршилаца, јачање 
антикорупцијске културе и интегритета у друштву.

Кривичноправни третман корупције у Србији

Правно регулисање кривичних дела корупције, односно санкциони-
сање учиниоца ових дела, предмет је кривичног законодавства.  
У кривичним законима код нас ова дела су се третирала различито, па 
су у неким кривичним законима санкционисана кроз кривична дела 
привредног криминалитета, а у некима се инкриминишу као посебна 
врста кривичних дела. 

До доношења Кривичног законика Републике Србије из 2005. године22 
ова област је претходним била регулисана кроз посебне главе закона (главе 
21 и 21А), и то кроз кривична дела против службене дужности и кривична 
дела корупције, као посебне групе кривичних дела (члан 255а–з).

Инкриминација кривичних дела корупције, у смислу посебне групе 
кривичних дела, појавила се као резултат социјалних, економских и 
политичких потреса који су се догодили у нашој земљи у протеклих 
двадесет година. Овде је заправо реч о инкриминацији појединих 
посебних или специфичних облика злоупотребе службеног положаја, 
од стране службеног или одговорног лица у одређеним областима 

21  Драган Петровић, Морал у кривичном праву, посебно у питањима у вези са коруп-
цијом, Безбедност, МУП РС, Београд, бр. 5/2003.

22  службени гласник Рс, бр. 85/2005.
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друштвеног живота. Када су у питању ова кривична дела, запажамо 
неколико специфичности, а то су:

• могу се извршити само с умишљајем који опредељујемо као ди-
ректни, мада се код неких дела може поставити питање примене 
евентуалног умишљаја;

• намера извршиоца је користољубље, које може да буде у прилог 
себи или другоме;

• различитост заштитног објекта;
• проширен је круг извршилаца ових кривичних дела, па су, поред 

службених и одговорних лица, која су се једина појављивала као 
извршиоци, фигурисале и нове категорије извршилаца (адвокати, 
професори, здравствени радници и други професионалци); и

• поред основног облика, постоје и тежи облици дела, квалификовани 
висином прибављене имовинске користи.

С друге стране, већина кривичних дела против службене дужности 
по својој природи, како појавној тако и криминолошкој, саставни је 
део кривичних дела корупције, што је највероватније и определило 
законодавца да 2005. године у Кривични законик не уврсти кривична 
дела корупције као посебну групу кривичних дела. 

Иначе, реч је о кривичним делима која су почињена од стране 
службених особа, повредом њихових посебних дужности или овла-
шћења, као и кривична дела која почине друге особе што својим 
незаконитим поступцима делују на законитост рада јавних служби. 
Кривичним делима против службене дужности штити се нормално, 
законито и савесно обављање службене дужности од стране особа којима 
је на темељу бројних закона додељено јавно овлашћење за обављање 
различитих функција у оквиру служби које обављају.

Доношењем Закона о изменама и допунама Кривичног законика,23 
кривичним делима против службене дужности (одређеним у Глави 
XXXIII),24 додаје се члан 262а (ненаменско коришћење средстава из 
буџета), док се члан 366 (противзаконито посредовање) мења и гласи: 
„трговина утицајем”. Остали чланови се мењају у смислу ближег и 
прецизнијег одређења извршиоца, додавања запрећеној затворској казни 
и новчане казне, или повећања запрећене казне.

У складу са стањем криминалитета, држава настоји да адекватним 
законским решењима и деловањем њених органа (полиције, тужилаштва, 

23 службени гласник Рс, бр. 72/2009.
24 У питању су кривична дела (члан 359–369): злоупотреба службеног положаја; кршење 

закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика; несавестан рад у 
служби; противзаконита наплата и исплата; превара у служби; проневера; послуга; 
противзаконито посредовање; примање мита; давање мита; одавање службене тајне.
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судства) учини значајан помак у сузбијању свих облика криминалитета. 
Резултати те њене активности, а посебно када су у питању кривична дела 
против службене дужности, односно дела с елементима корупције, могу 
се видети из следећих показатеља:

1. У Републици Србији,25 у периоду од 1990. до 2008. године, против 
познатих пунолетних извршилаца поднето је укупно 2.076.117 кривичних 
пријава, при чему је оптужено 953.145 лица, или 45,9% од укупног броја 
поднетих кривичних пријава. Од укупног броја оптужених лица осуђено 
је 686.940 лица, или 72,1%.

2. У истом периоду је за кривична дела против службене дужности 
поднето 85.640 кривичних пријава. Од тога, оптужена су 35.323 лица, 
или 41,2%. Осуђено је 23.286 лица, или 65,9% од укупно оптужених лица, 
међу којима је 5.790 лица осуђено на затворске казне, или 24,9%.

3. Када су у питању карактеристична кривична дела из групе 
кривичних дела против службене дужности (злоупотреба службеног 
положаја, примање и давање мита), ситуација је следећа: 

• За кривично дело злоупотребе службеног положаја, од 1990. до 
2008. године, поднето је 47.470 кривичних пријава. Оптужено је 
17.408 лица, од којих је проглашено кривим 10.268, или 59,0% од 
укупно оптужених лица. Није проглашено кривим 7.140 лица, или 
41,0%, где је одбачена приватна тужба у 185 случајева, обустављен 
поступак у 2.967 случајева, ослобођена су оптужбе 2.544 лица, 
оптужбе одбијене у 1.437 случајева, а мере безбедности изречене 
у 5 случајева. На казну затвора осуђена су 2.293 лица, или 22,3% од 
укупног броја лица која су проглашена кривим. Најдужа изречена 
затворска казна на коју је осуђено неко лице јесте у трајању од 5 
до 10 година, док је од укупног броја лица осуђених на затворске 
казне највише осуђено на затворску казну од 3 до 6 месеци (882, 
или 38,5%).

• За кривично дело примања мита, од 1990. до 2008. године, поднете 
су 1.594 кривичне пријаве. Оптужено је 687 лица, од којих су 
522 проглашена кривим, или 76,0% укупно оптужених. Није 
проглашено кривим 165 лица, или 24%, од којих је за 53 обустављен 
поступак, ослобођено оптужбе 91 лице, а оптужба одбијена за 21 
лице. На казну затвора осуђена су 343 лица, или 65,7% од укупног 
броја лица која су проглашена кривим. Најдужа изречена затворска 
казна има трајање од 5 до 10 година, док је највише лица осуђено на 
затворску казну од 3 до 6 месеци (131, или 38,2%).

25 Подаци наведени у раду резултат су истраживања аутора завршеног почетком 2009. 
године и односе се на територију Републике Србије.
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• Кривичне пријаве за кривично дело давања мита поднете су у 1.551 
случају. Оптужница је подигнута у 766 случајева, при чему је 606 
лица, или 79,1%, проглашено кривим. Није проглашено кривим 
160 лица, или 20,9%, где је обустављен поступак за 59 лица, 64 су 
ослобођена оптужбе, а за 37 лица оптужба је одбијена. На казну 
затвора осуђено је 205 лица, или 33,8% од укупног броја лица која су 
проглашена кривим. Највећа изречена затворска казна за кривично 
дело давање мита јесте у трајању од 3 до 5 година, док је највећи број 
осуђених лица на затворску казну од 3 до 6 месеци (79, или 38,5%).

Најдужа затворска казна која је изречена за неко од кривичних дела 
против службене дужности (односи се на сва кривична дела из ове групе) 
износи од 5 до 10 година, и то за кривично дело злоупотребе службеног 
положаја (1) и кривично дело примања мита (1), где су били у питању 
тежи облици ових дела, за које је и пресуђена максимална затворска 
казна предвиђена важећим законом.

Структура изречених кривичних санкција разнолика је, тако да је на 
затворску казну у трајању од 3 до 5 година осуђено 57 лица, на казну од 
2 до 3 године 108, од 1 до 2 године 386, од 6 до 12 месеци 1.163, од 3 до 6 
месеци 2.288, од 2 до 3 месеца 1.280, од 1 до 2 месеца 338, а на затворску 
казну у трајању до 30 дана 248 лица.

Највише осуђених лица је на затворску казну у трајању од 3 до 6 месеци 
(2.288), или 39,0% укупно осуђених лица на затворске казне, затим у 
трајању од 2 до 3 месеца (2.280), или 21,8%, и од 6 до 12 месеци (1.163), 
или 19,8% укупног броја осуђених лица на затворску казну. То значи да 
је највише лица осуђено на затворску казну у временском трајању од 2 до 
12 месеци, укупно 4.731 лице, или 80,6% укупног броја осуђених лица на 
затворске казне.

На основу изнетог може се закључити да је у наведеном периоду било 
карактеристично вршење кривичних дела против службене дужности, а 
међу њима посебно злоупотреба службеног положаја, примање и давање 
мита. Карактеристично је да се најдуже изречене затворске казне (од 5 
до 10 година) односе на само два кривична дела (злоупотреба службеног 
положаја и примање мита), где су били у питању тежи облици дела. 
Ипак, мало је вероватно да у целокупном истраживаном периоду (19 
година) није било још извршених тежих облика ових дела или других 
из ове групе, али они нису санкционисани. Ту су у питању: велика 
тамна бројка која се јавља код ових кривичних дела (што произлази из 
заинтересованости учесникâ у кривичном делу да оно остане тајна); 
недостатак квалитетних доказа против извршилаца; спорост поступка у 
свим фазама; и недовољно висока доња запрећена затворска казна.
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ЗАКЉУЧАК

Корупцију треба сматрати системском слабошћу, знаком да нешто није 
у реду са системом. Корупција није изолована појава нити последица 
покварености или недостатка морала код људи, већ је то пропратна 
појава успостављених односа у свим друштвима. Њене последице су 
далекосежне. Она нарушава владавину права, доводи до неповерења 
грађана у институције државе, негативно утиче на привредни развој, 
подстиче стварање неједнакости међу људима, негативно утиче на 
стабилност, друштвени и привредни развој друштва. Нема јасних 
показатеља њеног постојања, распрострањености и динамике промене, 
невидљива је у свом испољавању, јер се њени актери труде да она остане 
тајна. То отежава њено откривање и сузбијање, па је због тога неопходно 
ангажовање целокупног друштва.

Због тога би спречавање корупције требало да буде најозбиљнији 
изазов савремених демократских друштава или оних која претендују да 
то буду. Коруптивност на подручјима друштвеног живота ствара уверење 
да без корупције друштво не може функционисати. Управо због тога, 
супротстављање корупцији мора значити постојање јасне стратегије 
деловања. То првенствено подразумева стварање и функционисање 
нормативних инструмената (законâ и других прописа) којима се 
одређена понашања издвајају као недопуштена (корупционашка) и за 
чије су носиоце предвиђене строге законске санкције. Постојање ових 
елемената, сáмо за себе, не гарантује сузбијање корупције, већ захтева 
њихово свакодневно и доследно примењивање у циљу сузбијања 
корупције. Такође, потребно је уклањање услова и узрока који погодују 
настанку и развоју корупције, што је немогуће без подизања нивоа свести 
о њеној штетности и потреби њеног сузбијања, али и афирмације права 
грађана у целини, тако да они увиде да не морају трпети корумпираност 
јавних службеника, где је корупција и најизраженија. 

Корупција је упозорење да нешто у друштву није у реду, да систем 
(држава) не функционише. Њено сузбијање није могуће декларативно, 
појединачним прогоном и кажњавањем (углавном) нижих службеника, 
односно појединаца, док систем остаје нетакнут. Борба захтева системско 
реаговање државе и њених институција у свим сегментима друштва 
где се она препозна. То подразумева независно судство, неподмитљиву 
полицију, висок ниво свести грађана о њеној штетности, како по њега 
самог тако и по друштво у целини.
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CORRUPTION AS A FACTOR 
THAT THREATENS SECURITY OF THE SOCIETY

Zeljko Ninčić
MINISTRY Of INTERNAl AffAIRS Of THE REPUBlIC Of SERBIA

Abstract: For a long time, all around the world, corruption has emerged as a source 
of threat to the state, either as an independent source or a factor that combines all 
other types of endangerment. Parallel to the state system, a corruption system exists 
and threatens to overcome state and become dominant. In that case, corruption 
acts as a system that operates outside of the state or public control.
As a damaging social aspect, it is a subject of reaction both at the national and the 
international scale, where there is an effort to unite a front against this negative 
social phenomenon. This calls for a high level of mobilisation of all social powers 
in order to suppress it. The battle against corruption is a part of democratization, 
modernization of the state and public administration, activity of the judiciary and 
protection of civil rights and liberties. 
With the actuality of corruption as a social phenomenon, this paper emphasizes 
the problem of its universal definition, points to its origin and development, types 
and means of manifestation, harmful consequences it causes and efforts of the 
international community in its suppression. The effect of the actions performed by 
the state agencies of Republic of Serbia on suppression of criminal acts against the 
official duty is analyzed, primarily through the criminal acts of abuse of public office, 
acceptance and offering the bribe (as characteristical criminal acts in this group) 
in the period from 1990 to 2008, through the ratio of submitted criminal notices, 
prosecuted and convicted persons to prison sentences for these criminal acts. 
Key words: corruption, threat, criminal act, abuse of the public office
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СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  
И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Марко Филијовић

Резиме: У раду су презентовани резултати истраживања које се односило на 
утврђивање међузависности страних директних инвестиције у Републику 
Србију и остварене међународне сарадње Републике Србије у периоду од 
2000. до 2006. године. Резултати су показали да постоји позитивна корелација 
између посматраних појава, што, с обзиром на њихову природу, упућује на 
закључак да су оне међузависне, тј. да једна на другу делују подстицајно.
Кључне речи: стране директне инвестиције, међународна сарадња, Република 
Србија

Увод

Савремени свет карактерише специфична структура међународних 
односа. Релација глобалнō–националнō представља императив ново-
настале ситуације. Оно што суштински опредељује улогу државе у 
глобализованом свету (Friedman, 1999; Видојевић, 2005) јесте степен 
њене интегрисаности у међународне токове. У свету неолибералног 
капитализма те токове примарно чине економски процеси и учествовање 
у глобалној производњи. Како је економија постала подсистем политике 
(Новаковић, 2008), за мале државе је учествовање у глобалним еко-
номским токовима постало приоритетно питање, не само када је реч 
о економској добробити, већ и када је у питању њихова политичка 
улога у свету – тачније, региону. Наиме, након читавог века ратовања 
(два светска и један хладни рат) геоекономски замењује геополитички 
приступ међународним односима и чини да се свет интегрише нена-
силним путем, тј. да основу скоро свих облика интегрисања представљају 
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економске интеграције. Са аспекта максималног просторног проширења 
ефикасних организационо-управљачких система који обезбеђују 
економски развитак и раст благостања (Skopin, 2006: 61), међународна 
сарадња и у том смислу интегративни процеси добијају димензију 
пре свега економског интегрисања, креирањем слободних тржишта 
и успостављањем економских блокова, на тај начин уобличавајући 
иницијалну основу за неко евентуално будуће политичко позиционирање 
и одбрамбено-безбедносно организовање.

За Републику Србију (РС), као државу коју карактерише посткон-
фликтно стање након 1990-их година и државу која је дуго била по-
двргнута планској привреди, излазак на глобално либерализовано 
тржиште и повратак у политичке токове након деценијске изолације 
представља кључни елемент, неопходан за преживљавање у савременом, 
свеопште повезаном свету.

Начин на који све земље, а посебно мале државе и земље у транзицији, 
у које спада РС, могу да остваре основу за економски, па и општи 
просперитет – а у складу са савременим околностима привређивања и 
економско-политичког функционисања – јесте привлачењем страних 
директних инвестиција (СДИ). СДИ оличавају оно што је некада 
представљала међународна трговина и сматрају се иницијалним кораком 
у ревитализацији постконфликтних простора, тј. структуралном основом 
њиховог прикључења глобалним привредним токовима. Неолиберални 
капитализам и савремена глобална привредна инфраструктура условили 
су да размештање производње постане преовладавајући облик економске 
сарадње међу државама и на тај начин индиректно створи могућност 
за политичке и друге облике међународног повезивања. За државе 
које су на одређени начин биле изоловане из међународних токова 
управо привлачење СДИ као основних покретача савремених облика 
интегрисања представља приоритет, како за јачање сопствене скономске 
позиције, тако и за одговарајуће будуће политичко позиционирање у 
регионалним и светским оквирима.

Проблематика којом се овај рад бави налази се управо у споју економског 
и политичког деловања везаног за РС. Дакле, предмет истраживања 
представља међузависност СДИ у РС и међународне сарадње РС. 
Засновано на претпоставци да су две сфере у корелацији, тј. да постоји 
међузависност економских и политичких активности, истраживање је 
обухватило СДИ (њихов прилив) као индикаторе економског деловања и 
међународне споразуме (билатералне и мултилатералне) као индикаторе 
политичког деловања. Предмет истраживања лоциран је у период 
2000–2006. година. То значи да ће се истраживати повезаност СДИ у РС 
које су реализоване или чија је реализација започета у том периоду, са 
међународном сарадњом коју је РС за то време остварила.
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1. СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

1.1. Појам страних директних инвестиција

Под страним директним инвестицијама, или страним капиталом, подра-
зумева се капитал који потиче из приватних финансијских установа и 
предузећа, међународних институција и организација и јавних финансија 
или, краће речено, било какве инвестиције које у страној земљи пласирају 
приватне компаније, међународне институције и организације, државе 
или појединци. У домицилној земљи се страни капитал појављује 
у два основна облика: уговорна заједничка улагања (joint ventures)1 
и акционарска улагања (equity investments).2 Поред заједничких и 
акционарских улагања, страни капитал у одређеним случајевима у 
домицилну земљу долази и у облику концесија.3 Концесије су углавном 
везане за улагања у области развоја и финансирања инфраструктуре 
(Ekonomska i poslovna enciklopedija, 1994: 649). У циљу разумевања 
значаја концесија, значајно је напоменути да су такви инфраструктурни 
објекти као што су Суецки и Панамски канал изграђени путем концесије. 
За изградњу Суецког канала концесија је дата давне 1854. године, а за 
Панамски канал 1878. године. У новијој историји страна улагања у 
областима инфраструктурних објеката, као што су путеви, железнице, 
мостови, тунели, аеродроми, објекти за производњу енергије (хидро- 
и термоцентрале), експлоатација нафте и гаса итд, примењује се „бот-
систем“.4 Овај систем подразумева да концесионар изграђене објекте 
после уговореног рока коришћења преда концеденту. Овај модел се у 
свету највише примењује у области енергетике (Турска, Кина, Малезија, 

1 Основна карактеристика заједничких улагања састоји се у томе да су она одређена 
роком трајања. Након истека рока трајања страни улагач има право да свој удео 
трансферише према сопственим плановима и циљевима. Када дође до кршења 
уговорних обавеза у току трајања уговора о заједничким улагањима, привредно 
друштво које функционише на основама заједничких улагања може бити ликвидирано 
и пре истека уговорног рока.

2 Под акционарским улагањима подразумева се куповина акција, или деоница. Акције, 
или деонице, купују се преко берзе или путем понуде за преузимање. Зависно од 
вредности акција које се продају на берзи или од вредности акција које се понуде 
за преузимање, страни улагач може постати делимични, већински или искључиви 
(једини) власник акцијског или деоничког капитала, односно предузећа. За разлику 
од заједничких улагања, акционарска улагања немају ограничен временски рок, што 
уједно представља и њихову основну карактеристику.

3 Концесија, или концесиони режим, представља специфичан вид међународне 
економске сарадње у области експлоатације природних богастава и финансирања 
инфраструктуре. Основна карактеристика концесије састоји се у уступању права 
коришћења природног богатства од стране домицилне државе – концедента, домаћем 
или страном лицу – концесионару, под посебним условима за одређени временски 
период.

4 Скраћеница овог система потиче од енглеских речи build – „изгради“, operate – 
„користи“ и transfer – „предај“.
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Тајланд), али и другим гранама у САД, Француској, Великој Британији 
итд.

Улагање из једне земље у другу има дубоке историјске корене. 
Међутим, масовнијa улагања капитала на међународном плану уследила 
су после индустријске револуције, дакле са интензивнијим развојем 
капиталистичког начина производње. У XIX веку Велика Британија 
је, као водећа колонијална и индустријска сила у свету, уједно била и 
највећи извозник капитала. Зато одређени критичари глобализације 
навалу страног капитала у земље Трећег света данас објашњавају као 
„… ‘реколонизацију’ у новом руху“ (Neeraj, 2001, 6–7). У то време (у 
колонизационом периоду) концесионари су узимали концесије у циљу 
експлоатације руда, изградње путева и сличних подухвата.

Такође, у том периоду су познати случајеви давања концесија и страним 
трговцима ради трговине на одређеном простору. Ова појава представља 
претечу стварања зоне слободне трговине (Beslać, 2006: 6–14). Брзи 
развој индустрије и висока акумулација капитала у Великој Британији 
детерминисали су инвестирање у друге земље у циљу обезбеђивања 
сировина и реализације великих профита. Суштина тадашњег страног 
инвестирања детерминисана је акумулацијом капитала, која, по мишљењу 
појединих аутора (Аврамовић, 2005; Беслаћ, 2006; Мрдаковић, 2006), 
поспешује сарадњу, али и развој банкарства и послова што подстичу 
концентрацију капитала и развој (даљих) инвестиција. У Средњем 
веку је експорт британског капитала пратио демографски емиграциони 
талас усмерен према новооткривеним земљама, посебно Америци и 
Аустралији. У XX веку Сједињене Америчке Државе (САД) преузеле су 
примат у развоју технологије од Велике Британије, а на тај начин и улогу 
главног извозника капитала у светским оквирима.

СДИ у РС подразумеваће све приватизације, мерџере и аквизиције, 
гринфилд (greenfield) инвестиције и концесије изражене у новцу, а 
реализоване у дефинисаном периоду.

1.2. Мотиви и значај страних директних инвестиција

Првобитни мотиви међународног кретања капитала доминантно су 
зависили од стране понуде, а, по становишту које заступају многи 
економисти, „акумулација је увек била главни покретач капиталистичког 
система“, па, према томе, и детерминишући фактор међународног кретања 
капитала (Avramović, 2005: 40–46). Међутим, у савременом друштву није 
било заступљено тада занемаривано колебање у светској привреди, што 
у XX веку потврђује привредни развој Сједињених Америчких Држава.

Међународно кретање капитала, односно кретање капитала уопште, 
условљено је постојањем интереса инвеститора и корисника. СДИ, 
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односно страни капитал, долазе у подручја или предузећа само ако 
постоје обострани интереси инвеститора и корисника. Овде се не мисли 
на ,,лутајући“ и ризични капитал, који има једини циљ да се у кратком 
временском периоду оплоди и трансферише на нека друга подручја. 
Циљ сваког инвеститора, а посебно иностраног, јесте да обезбеди 
максимално могући профит, док је циљ корисника да се убрзано развија 
а да при том не изгуби своју економску самосталност.5 Свој профит 
инвеститор остварује користећи предности као што су: нове технологије, 
капитал, знање и искуство, нове робне марке, маркетинг и менаџмент 
итд. Истовремено, корисник капитала има сопствене интересе, као 
што су: смањење разлика у технолошком развоју, смањење разлика у 
стопи привредног раста и разликâ у приливу и одливу девиза итд. Да 
би страни капитал имао основа да долази у земљу домицила, страни 
инвеститори морају бити мотивисани за улагање. Иако је основни мотив 
страних улагања остварење профита, могу се разликовати две основне 
врсте страних инвеститора. Једни су они који желе да инвестирају и 
који су извозно оријентисани, а други су они који су оријентисани на 
домаће тржиште. За ове две врсте страних инвеститора неки мотиви 
су заједнички, али нису у истом рангу, а постоје и појединачни мотиви. 
У Табели 1 приказани су мотиви страног инвеститора који је извозно 
оријентисан и страног инвеститора који није извозно оријентисан.

Табела 1. Мотивациони фактори компанија које су извозно оријентисане и компанија 
које су оријентисане на домицилно тржиште

Извор: Elteto, A. and Sass, M., Motivations and Behaviour by Hungary’s foreign investors in relation to 
exports, WP No. 88, Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 
1998, p. 14.

5 У Словенији влада логика да „страном капиталу треба продати само оно што се мора” 
(Mencinger, 2003).
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Страни инвеститори који су извозно оријентисани желе да имају 
стабилну политичку ситуацију како не би била угрожена њихова 
инвестиција, затим, желе да имају високо квалификовану радну снагу, 
која је претпоставка софистицираних производа, стабилну социјалну 
ситуацију без штрајкова, непотребног губитка радног времена и 
сувишних издатака за социјално збрињавање; потом, радну снагу која је 
покретљива и прилагодљива различитим врстама послова итд. Страни 
инвеститори који нису извозно оријентисани желе велики део домаћег 
тржишта, желе да имају перспективу економског раста, односно желе 
да привреда има узлазни привредни раст како би расла потрошња; 
стабилан правни оквир им омогућава пословање под условима који су 
познати у време инвестирања итд. Уколико су ови услови испуњени, 
доток страног капитала је могућ. Уколико један или више ових 
општих услова није испуњено, долази до смањења СДИ или трансфера 
оствареног профита, најчешће у земљу порекла, а настаје и проблем 
доласка других инвеститора. Имајући у виду износ страних директних 
инвестиција у земљама чланицама ОЕЦД-а (Организацијe за економску 
сарадњу и развој) и мотиве страних директних инвестиција, лако се 
изводи закључак да стране директне инвестиције подстичу и убрзавају 
привредни развој (Mrdaković-Cvetković, 2006: 75–79).

Земље у транзицији су деведесетих година прошлог века увелико 
отвориле врата страним директним инвестицијама и искористиле 
екстерне погодности које су владале на светском тржишту. Снажан 
раст производње у земљама Западне Европе почетком деведесетих 
година ствара на светском тржишту повећану тражњу за сировинама, 
међупроизводима и неким инвестиционим добрима – значи, тражњу 
управо за оним добрима којима располажу источноевропске земље. 
Експанзија извоза ових земаља потпомогла је привредни раст. Користили 
су финансијску подршку међународних финансијских организација, 
земаља ЕУ и других развијених земаља, али и краткорочну финансијску 
помоћ из приватних извора, међутим, значај СДИ остаје преовладавајући 
(Mrdaković-Cvetković, 2006: 80).

Како ЗуР (земље у развоју) и ЗуТ (земље у транзицији) немају избора 
осим да следе чувени савет Аристотела Оназиса (Aristotle Onassis) 
„хоћете да зарадите новац, дружите се са богатима”, оне су фактички 
принуђене да приступе наведеним програмима како би реализовале тзв. 
одрживи развој. Иако постоје и други облици финансирања привреда 
ЗуТ и ЗуР, попут донација, (мање-више) повољних кредита и средстава из 
различитих фондова, СДИ преовладавају као количински најзначајнији 
токови капитала, што је сликовито приказано на Графикону 1.
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Графикон 1. Однос СДИ и званичне развојне помоћи ЗуР

(енгл.) FDI – СДИ
(енгл.) ODA – Званична развојна помоћ
Извор: PHILIA6

Постоји неколико позитивних ефеката (предности) које СДИ могу 
имати у односу на остале облике финансирања, поготово када је у питању 
реструктурирање привреде. Прво, куповином постојећих предузећа, 
ТНК (транснационалне компаније) обично доносе нову технологију, 
која осавремењује и унапређује производњу у предузећу. Можда још 
важније, страни инвеститори обично доносе и савремена менаџерска и 
организациона знања из области маркетинга, финансија и стратешког 
планирања, што углавном недостају у овим предузећима, која су у фази 
навикавања на тржишне услове привређивања.

Друго, процес реструктурирања захтева значајна капитална ула-
гања у различита унапређења. Један од разлога који су утицали на 
различиту динамику процеса реструктурирања по појединим земљама 
у транзицији управо је недостатак финансијских средстава, као резултат 
слабог домаћег финансијског система. За разлику од домаћих фирми, 
које могу имати проблема у прибављању капитала, страни инвеститори 
много лакше и под повољнијим условима од домаћих, могу прибавити 
капитал од страних банака или просто уложити један део сопствених 
слободних средстава, на тај начин смањујући трошкове прибављања 
неопходног капитала. Осим тога, страни инвеститор обично већ има 
добро изграђену глобалну дистрибутивну мрежу, која приватизованом 
предузећу омогућава приступ страним тржиштима и снажан подстрек 
за подизање квалитета пословања, повећање извоза (директног и 
интрафирмског) и остваривање ефеката економије обима.

У 1980-им и 1990-им годинама дошло је до прогресивне глобализације 
производног процеса. Појачана конкуренција, која је проистекла из 

6 Jaeger-Klenk, M., Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Razvoj sa-
radnje sa privatnim sektorom, PHILIA, Međunarodna konferencija „Reforme javne uprave 
i saradnja glavnih gradova jugoistočne Evrope“, Beograd, 17–18. april 2007. Skupština Gra-
da Beograda, Prezentacija, 23/04/2007, преузето са: http://www.gtz.de/ppp/PHILIA_ppp_
pres_Brenke_srp.pdf0, 10. 12. 2007.
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мултилатералне либерализације трговине, као и стагнантне тражње, 
комбиноване са растућим трошковима на домаћем тржишту, охрабрила 
је предузећа да трагају за новим тржиштима и тако повећају ефикасност. 
У почетку је то подразумевало лоцирање целокупног производног 
процеса у земљама са ниским трошковима. У скорије време повећање 
ефикасности укључује поделу производног процеса на сегменте, који се 
онда лоцирају на најбољем месту у погледу трошкова и продуктивности.

Овај процес подстиче раст СДИ, чији је мотив повећање ефикасности, 
које укључују широк спектар функција предузећа и остварују се у великом 
броју индустрија, са различитим нивоом факторске интензивности. Овај 
процес је самоусловљавајући: појачана конкуренција наводи предузећа 
да инвестирају у друге земље, базирајући своје планове на ефикасности, 
а растуће СДИ чине предузећа конкурентнијим, дакле појачавају 
конкуренцију. Као последица тога, предузећа постају све спремнија да 
одговоре на нове могућности које могу да појачају њихову конкурентност; 
посебно, она настоје да инвестирају на тржишта која пружају 
макроекономску стабилност, подржавајући регулаторни оквир, добро 
развијену инфраструктуру, ниске трошкове у односу на продуктивност 
радне снаге и отвореније трговинске режиме. Као резултат ових процеса, 
значајан део постојећих глобалних токова СДИ може се окарактерисати 
као инвестиције у циљу повећања ефикасности. Значај СДИ се види и из 
чињенице да је продаја страних филијала матичним компанијама и другим 
филијалама исте компаније, као учешће укупне продаје филијала, изузетно 
висока и да је порасла у последњој деценији (World Bank, 1997: 92).

Дакле, динамизовање процеса глобализације светске привреде 
акцентовало је значај СДИ и њихову позитивну корелацију са међу-
народним трговинским токовима. У условима растуће либерализације 
међународне трговине, СДИ све више добијају на значају као ефикасан 
начин да се у измењеном међународном трговинском амбијенту постигне 
компаративна предност. При томе, СДИ се могу разумети као део 
укупне развојне стратегије појединих земаља, посебно ЗуР и ЗуТ, дакле 
у функцији трансфера технологије, индустријализације и привредног 
раста, али и као својеврстан модалитет интернационализације пословања, 
чији су основни промотер ТНК (транснационалне компаније). Директне 
приватне инвестиције се углавном своде на улагање капитала предузећа 
из развијених земаља у оснивање нових или у већ постојећа предузећа 
у неразвијеним земљама и земљама у развоју. Реч је, дакле, о директним 
инвестицијама, путем којих предузећа из развијених земаља оснивају 
своје филијале или огранке у земљама Трећег света. Данас су носиоци 
ових инвестиција велике ТНК, чије се централе, по правилу, налазе 
у развијеним земљама света, а бројне филијале су свуда тамо где се 
минималним улагањима могу постићи максимални ефекти.
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Мултинационалне компаније су специфичан феномен савремене фазе 
развоја капитализма, чија се делатност не своди само на максимизацију 
профита, а у том смислу су оне врло значајна полуга међународне 
мобилности капитала, него имају и примарну улогу у трансферу 
технологије и знања. Реч је о огромним предузећима, чији економски 
потенцијал7 често превазилази економску снагу појединих земаља 
(Božović, 1987: 184). Доминантна пословна стратегија ТНК јесте да се 
цео свет посматра као једна економска целина, као једно тржиште. Из 
тога произлази да се активности продаје производа и пружања услуга, 
сервисирање производа, правни послови и послови односâ са јавношћу 
обављају на локалном тржишту. Све друго – укључујући производњу, 
дистрибуцију, маркетинг, пословно финансирање, развојно-планске 
функције, ценовну политику и управљање, као и међународно пореско 
планирање – за целу ТНК обављају се централно, имајући у виду целину 
светског тржишта.

1.3. Врсте, порекло и обим страних инвестиција  
у Републику Србију

Што се тиче РС, СДИ имају дугу традицију у модерној историји. Велики 
утицај на привреду Србије страни капитал је имао у периоду између 
два светска рата, када су у Србију улагале Француска, Енглеска, Белгија, 
Немачка, па и СССР (Beslać, 2006: 1–3). Према мишљењу економске 
стручне јавности, појави СДИ не треба да се прилази као нечему што 
је сасвим нова економска пракса, односно као сасвим новом кретању 
међународног капитала. Наиме, ако се анализира економска активност 
држава и предузећа на нашим просторима у последњих стотину година, 
недвосмислено се долази до закључка да у нашој економској пракси 
СДИ нису ништа ново, већ да су оне само изгубиле своју динамику и 
интензитет у последњих 30–40 година.

Старе европске државе, као што су Аустрија и Угарска, инвестирале су 
у Србију. Њихове инвестиције су биле везане за кредитирање трговине. 
Француска (Мајданпек), Енглеска, Белгија, Немачка и Русија такође су 
улагале у Србију, посебно у рударство. Нарочиту експанзију страни 
капитал у Србији имао је после Првог светског рата. Он је, користећи 
јевтину радну снагу, улаган у разне привредне делатности, а најчешће 
у индустрију шећера, шибица, цемента, електроенергију, бродоградњу 
и слично (Ekonomska i poslovna enciklopedija, 1994: 1510). Из ових тек 
неколико чињеница видљиво је да страни капитал на нашем подручју 

7 Нпр. само „Franklin Templeton Investments“ (www.franklintempleton.com) тренутно 
управља средствима од 453,1 милијарде USD.
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има дугу историју, да је мењао подручја одакле долази, али да је увек 
био ангажован, будући да је Србија и у то време била веома значајан део 
европских и светских интеграција.

Претпоставка сваког убрзаног економског развоја јесте стварање 
тржишта, тржишних институција и повезивање са развијеним 
светским привредама. Повезивање са моћним светским финансијским 
институцијама и организацијама које имају за циљ подстицање 
привредног развоја јесте декларативни императив свих ових земаља. 
Дуго времена је сматрано да ће страни капитал доћи без обзира на 
неразвијеност тржишног амбијента и политичког система, те да ће он 
сâм узроковати стварање тих институција. Међутим, протекло време је 
показало да „здрави страни капитал“ долази тамо где има већу профитну 
стопу уз мањи ризик. Све земље ЈИЕ (југоисточне Европе) већ дуги 
низ година суочавају се са мање-више истим проблемима, као што су:  
1) нагло опадање привредне активности, 2) макроекономска неста-
билност, 3) инфлација изнад дозвољене, 4) негативне социјалне тензије, 
5) криминализација и привреде и друштва итд.

Доток страног капитала већи је у оним земљама које су обезбедиле 
повољније опште услове. Ти услови се огледају у опредељењу у 
спровођењу комплетних реформи у складу са савременим начином 
тржишног пословања, обезбеђењем високог степена сигурности улагања 
и изградњи тржишта и тржишних институција.

СДИ у РС, у периоду од 2000. до 2006. године, долазе у облику новца и 
у облику робе.8 Вредности тих инвестиција приказане су у табели 2.

Табела 2. Прилив токова СДИ у новцу и роби у РС у периоду 2000–2006. године

* изражено у милионима US $ 
Извор: Народна банка Србије (НБС) 

Укупне вредности СДИ у новцу и роби и њихов однос приказани су 
на графиконима 2, 3 и 4.

8 Све вредности СДИ у роби изражене су у новцу.
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Графикон 2. Укупне СДИ у Републику Србију – нето по годинама

Графикон 3. Однос СДИ у новцу  Графикон 4. Однос укупних СДИ 
      и роби по годинама         у новцу и роби 

У РС су у наведеном периоду улагале многе земље, укључујући САД 
и Руску Федерацију, али су најзначајнија улагања (у збиру) дошла из 
земаља чланица ЕУ. У Табели 3 дат је приказ 18 највећих инвеститора у 
РС, у датом периоду.

Табела 3. Страна директна улагања у РС у новцу, по годинама и земљама

* Подаци добијени од пословних банака по земљама плаћања (не по земљама улагања) 
** Вредност исказана у хиљадама US $ 
Извор: НБС



416
МАРКО ФИЛИЈОВИЋ

Учешће СДИ појединих земаља у РС сликовито је приказано на 
Графикону 5.
Графикон 5. Однос СДИ токова из појединих земаља у РС у периоду 2000–2006. године

Да би се прецизирало које су земље највећи улагачи у РС, у Табели 4 дат 
је приказ највећих инвестиција у РС у периоду од 2000. до 2006. године.

Табела 4. Највеће стране директне инвестиције у РС (у милионима евра)

Извор: Siepa

Одређена правилност када је у питању пласирање СДИ јесте да су најпре 
пласиране СДИ у роби, у нешто већем обиму него у новцу, а, убрзо по 
иницијалним улагањима, СДИ у новцу се увећавају и увелико премашују 
СДИ у роби. Како се страно директно инвестирање у новцу интензивира, 
улагање у роби полако опада или задржава одређену константу током 
времена. Дакле, улагање у роби не прати улагање у новцу.9

9 Ово се често објашњава прагматичним приступом у инвестирању. Када се „отвара“ 
одређено тржиште, инвестиције у роби инвеститори често објашњавају као мање 
ризичне инвестиције. Слободан капитал поседује флексибилност, јер се може 
трансформисати у различите облике, тј. може се упутити на различите начине и у 
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Што се тиче обима СДИ у РС, он показује пад инвестиција у 2003. 
години, што се може објаснити тадашњом политичком нестабилношћу. 
Међутим, од 2004. године оне опет бележе раст и у 2006. години износе 
нешто више од 4 милијарде евра, што је скоро идентично укупном износу 
за целокупан период 2000–2005. година.10

2. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2.1. Појам међународне сарадње

Међународна сарадња подразумева регулисање односа државе са 
другом/другим државом/државама, међународним организацијама и 
асоцијацијама, кроз реализацију међународних уговора; поред назива 
„уговор“, постоје и: конвенција, споразум, акт, аранжман, декларација, 
пакт, повеља, протокол – али сви имају исту обавезујућу снагу кад их 
потписници прихвате. Међународна сарадња се може реализовати на 
различите начине и подразумева све конструктивне напоре једне државе 
у односу на међународно окружење. У савременом друштву она може 
обухватати сва релевантна питања, од екологије и безбедности, па све до 
економије и спољне политике.

Међународна сарадња РС подразумева укупну сарадњу у свим 
доменима међународних односа. Под међународном сарадњом ће 
се у овом раду подразумевати сви релевантни (према извештајима 
Министарства спољних послова РС) билатерални и мултилатерални 
споразуми, сви важни контакти званичника и њихова присуства на 
међународним скуповима, и сва остварена чланства у регионалним и 
међународним организацијама и асоцијацијама. 

2.2. Мотиви и значај међународне сарадње

Као што је наведено у претходном тексту (стр. 9), међународна сара- 
дња подразумева све конструктивне напоре једне државе у односу на 
међународно окружење. У савременом друштву она може обухватати 
сва релевантна питања, од екологије и безбедности, па све до 
економије и спољне политике. Иако је у прошлости најчешће била 
заснована на билатералној основи, у савременом друштву она све више 

различите канале, док роба већ представља један вид уложеног капитала. Стога, док 
није потпуно утврђена сигурност (ризичност) неког тржишта, инвестирање у роби се 
објашњава као „исплативије“.

10 Пре убиства премијера у 2003. години РС је од стране америчких стручњака 
окарактерисана као „тигар” на Балкану. Тај термин се везује за државе које бележе 
веома брз економски раст и њиме су окарактерисане неке азијске економије, попут 
малезијске, сингапурске, јужнокорејске итсл.
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поприма мултилатерални карактер. Процеси попут глобализације, 
мултиполаризације, регионализације и транснационализације допринели 
су да она (међународна сарадња) буде подложна утицајима ових процеса. 
Све је чешћи случај да низ билатералних односа буде „замењен“ неким 
мултилатералним споразумом, па се у том смислу ови процеси могу 
схватити као опредељујући фактори када је у питању међународна 
сарадња у савременом друштву. Значај тих „мегатрендова“ уочава се на 
основу проучавања основних карактеристика цивилизацијског развоја у 
другој половини и на крају XX века. Према Незбиту (Naisbitt, J.) концепт 
социјалних мегатрендова, као светскоисторијских развојних тенденција, 
опредељујуће утиче на структуру и динамику светског друштва и 
међусобних односа актера у том друштву (Pokrajac, 2000: 158).

Даље, концепт глобализације, дефинисан у радовима многих стручњака 
(И. Волерстина, Е. Гиденса и Д. Хелда), означава све тешњу међузависност 
светског друштва у нашој савремености, „интензификацију друштвених 
односа на светском плану, која повезује удаљена места на такав начин да 
локална збивања уобличавају догађаји који су се одиграли километрима 
далеко“ (Pokrajac, 2000: 159). Отуда се глобализација може схватити као 
„деловање на дистанци“ (Held, 1997: 37). Такво деловање трансформише 
како регионални, тако и национални, локални, па чак и лични ниво 
друштвеног искуства. Новину модерног глобалног система представља 
ширење друштвених односа кроз нове димензије технолошке, 
организационе, административне и правне активности, као и стално 
јачање међуповезаности посредством модерне комуникацијске мреже и 
нове информационе технологије.

Као још један од релевантних „узрока“ редефинисања међународних 
односа појављује се управо и технолошка иновативност. Парадигму 
информационог развоја дефинисао је Мануел Кастелс (Manuel Castells) у 
својој студији Успон мрежног друштва, којом објашњава развојне ефекте 
научно-технолошке револуције на глобално светско друштво, односно 
нову логику развоја постиндустријског информатичког друштва у 
настајању савремених међународних односа и њеног деловања на 
међународни систем (Кастелс, 2002: 47–52). Поред глобализације – која 
као развојни мегатренд изражава дијалектички процес планетарног 
ширења одређених делатности и облика удруживања који обухватају 
читав свет – на њихову међусобну повезаност и зависност претендује и 
регионализам као процес. Концепт регионализма, који изражава облике 
регионалне глобализације и супранационалне интеграције земаља 
сродних интересних оријентација, теоријски је утемељен у радовима 
многих аутора (Перу, Ф., Баландје, Ж. и др.) (Mitrović, 2002: 5).

У савремености се регионализам јавља као једна форма изражавања 
процеса глобализације и, са друге стране, као брана против глобализма, 
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као пројекта неравноправних односа и нових неједнакости у свету.11 
У том контексту регионализам је фактор развоја, али и демократске 
интеграције савременог светског друштва.12 Сви ови процеси довели су 
до редефинисања међународних односа на макро-, мезо- и микроплану и 
дали једну врсту рецепта за успостављање и одржавање сарадње.

У условима глобализације, мултиполаризације и регионализма, иако 
држава задржава главну улогу у међународним односима, поједини 
принципи билатералне и мултилатералне сарадње измењени су у једном 
делу. Тежња савременог друштва за свеопштом интеграцијом и тржишном 
либерализацијом произвела је специфичну атмосферу међународне 
сарадње, тј. услова у којима се она одвија. Веома интензивирана трговина, 
затим (транснационално) распрострањивање производње и стварање 
регионалних тржишта, али и појаве нових облика угрожавања, довели 
су, бар у једном сегменту, до усклађивања међународне сарадње са овим 
токовима. У последњих шездесет година настале су многе институционалне 
творевине које регулишу знатан број међународних активности у 
различитим пољима друштвене делатности (НАТО [Северноатланска 
алијанса], ЕУ [Европска унија], СТО [Светска трговинска организација], 
ММФ [Међународни монетарни фонд] и друге), а својим су постојањем 
(конституисањем) и карактеристикама (чланство, финансирање, правни 
поредак), ако не структурално променили, онда модификовали сцену 
међународних односа и њен начин функционисања.

Како у сарадњи у области безбедности (насталој услед нових облика 
изазова, ризика и претњи), тако и у другим областима, попут техничко-
технолошке, привредне, еколошке итсл, и њихове еволуције, међународна 
сарадња све више укључује сарадњу на мултилатералној основи. 
Како је процес глобализације интензивирао све друштвене процесе, 
укључивање свих (држава) неопходно је да би се у таквим околностима 
оне самоактуелизовале.

Мултилатерална регионална сарадња представља општи тренд у 
развоју међудржавних односа у другој половини XX века. Одређени 
аутори (Стојовић, 2000, и други), конкретно за простор Балкана, 

11 Постоје многе теоријске концепције и тумачења глобализације: од одређења овог појма 
као мултиполарне глобализације/мондијализације, која у друштвеној пракси генерише 
еманципаторске, демократске и равноправне међународне односе, до неолибералног 
концепта униполарне глобализације, која је у служби мегакапитала и једног центра, 
односно концепта глобализма или „новог светског поретка“, као пројекта нових 
неједнакости у свету, чије се утемељење налази у радовима Збигњева Бжежинског, а 
коју су критиковали Ноам Чомски, Улрих Бек, Пјер Бурдије и други теоретичари.

12 Без обзира на област у којој се испољава, регионализација има позитивну развојну 
улогу – да ослобађа и подстиче иницијативу актера на одређеном простору, умножава 
њихову снагу и интегрише њихову моћ, оспособљава их да постану равноправан 
партнер у економским и политичким процесима у односу на друге регије и центре 
моћи у међународним односима (Mitrović, 2002: 3–5).
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којем припада РС, мишљења су да су се идеје мултилатералне сарадње 
и интеграције на Балкану појавиле највероватније као израз шире 
међународне ситуације и рефлексија ширих паневропских, али и светских 
напора. Разне иницијативе (иако у последње време у највећој мери 
потичу из „евро-атланских структура“) иницирале су и интензивирале 
мултилатералну сарадњу, укључујући тиме „једним потезом“ читав 
регион у светске токове. Сарадња је постојала и у ранијем периоду13 и у 
различитим секторима, али се она интензивирала са глобализацијским 
процесом. Већина модерних иницијатива о мултилатералној сарадњи 
на Балкану инспирисана је искуствима Европске заједнице односно ЕУ, 
односно неофункционалистичком теоријом о међудржавној сарадњи.14

Како у савременим условима економија представља основу многих 
друштвених делатности, акцент сарадње је стављен управо на овај 
сегмент, али све више укључује и питање заједничке безбедносне и 
одбрамбене политике. Услед многих промена насталих у савременом 
друштву, попут тероризма, пролиферације оружја, неједнаких социо- 
-економских могућности итсл. (а одређени аутори сматрају да су ове појаве 
такође последица глобализације),15 основане су и бројне организације у 
другим секторима (НАТО, разне економске интеграције у свим деловима 
света, појава све већег броја НВО [невладиних организација] итсл). 
Суштина је да је целокупна констелација међународних односа прожета 
овим процесом и да је свака иницијатива, независно од сектора и циља, 
прожета глобализацијом или неким њеним „потпроцесима“. У том 
смислу, институционални оквир је произвео бројне иновације, тачније, 
појавила се потреба усглашавања правнотехничких параметара да би 
се сарадња технички реализовала. Поред билатералних споразума, 
мултилатерални оквир је укључио широку лепезу националних али и 
међународних принципа и правила, различитих облика и видова, који се 
стално мењају и унапређују.16

13 Нпр. Балканска конференција, која је настала на таласу мировних покушаја током 
тридесетих година XX века, итсл.

14 Полазна претпоставка ове теорије гласи да разни облици блиске техничке сарадње 
између државних администрација или политичких представника појединих земаља у 
једном тренутку производе повратни ефект (spillover effect) на укупну билатералну и 
мултилатералну климу у региону и омогућавају процес приближавања на политичком 
нивоу, отварајући могућност за интеграцију на економском плану (Lopandić, 1999: 70).

15 Опширније у: Vidojević, Z., Kuda vodi globalizacija, „Filip Višnjić“, Beograd, 2005.
16 Нпр. када су у питању мултилатерални споразуми о страном инвестирању, од стране 

СТО створени су поједини споразуми, попут споразума којим се регулише питање 
заштите права интелектуалне својине, затим разних конвенција основаних са циљем 
подстицања прилива инвестиција у земље чланице под покровитељством ЕБРД 
(Европске банке за обнову и развој) и других међународних развојних финансијских 
институција, као и правила утврђена Конвенцијом о решавању инвестиционих спорова 
између држава и држављана других држава итсл. (Stakić, B., Barać, 2007: 322–325).



421
СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поред мултилатералних споразума, форма регионалних17 и била-
тералних18 споразума и резолуција знатно се изменила и наставља са 
даљим изменама. Дакле, оно што је битно разумети јесте да међународне 
односе, окарактерисане у великој мери интегративно оријентисаним 
кретањима, дефинише и условљава управо све интензивнија кооперација 
у свим сегментима друштвеног живота, а која је иницирана савременим 
условима постојања.

2.3. Основни облици међународне сарадње Републике Србије

После деценије турбулентних и центрифугалних дешавања на про-стору 
Балкана, РС се нашла искључена из скоро свих релевантних међународних 
организација, укључујући и УН (Уједињене нације). Године 2000, после 
смене режима у РС и доласком демократских снага на власт, чланство 
се обнавља, а у наредном периоду се нормализују и унапређују укупни 
билатерални и мултилатерални односи са свим земљама у ближем и 
ширем окружењу.19 У табелама 5, 6 и 7 изложен је приказ успостављања 
међународне сарадње РС са релевантним међународним организацијама.

17 Они споразуми које закључују поједине државе између себе и који су ограничени на 
одређени број земаља потписница, по географској припадности или по неком другом 
основу. Споразуми о регионалним економским интеграцијама, на пример, укључују 
виши степен заједништва и сарадње између њихових земаља чланица, што обично 
прате наднационални заједнички институти (нпр. НАФТА, OПЕK [Организација 
земаља извозница нафте] и ОЕЦД [Организација за економску сарадњу и развој]), 
као и други карактеристични примери регионалних споразума земаља. Овакви 
споразуми у великој мери утичу на садржину билатералних споразума. (Stakić, B., Ba-
rać, S., 2007: 323.)

18 Они које две државе, два субјекта међународног права, међусобно закључују у циљу 
унапређења узајамних односа. Њиховим потписивањем и ступањем на правну снагу 
(испуњавањем процедуре коју свака од страна уговорница прописује за ступање 
на снагу међународних уговора, најчешће процесом ратификације у националној 
скупштини) они, у форми lex specialis-а, постају саставни део унутрашњег 
законодавства односне државе (Stakić, B., Barać, S., 2007: 324).

19 Почетак повратка у међународне организације представља усвајање резолуције 
Генералне скупштине УН 55/12 1. новембра 2000. године, када је СР Југославија 
постала пуноправни члан Уједињених нација. На тај начин је започет свеобухватан 
процес регулисања чланства СР Југославије у свим специјализованим агенцијама 
УН, међународним организацијама повезаним са УН и другим међународним 
организацијама.
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Табела 5. Преглед успостављања мултилатералне сарадње

Извор: http://www.mfa.gov.yu/Srpski/spopol/Multilaterala/index_s.html, 3. 1. 2008.
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Табела 6. Мултилатерална сарадња са другим 
релевантним глобалним међународним организацијама

Извор: http://www.mfa.gov.yu/Srpski/spopol/Multilaterala/EU/analize_s/sam12122002_s.html,
    3. 1. 2008.

Табела 7. Мултилатерална сарадња са регионалним европским организацијама

Извор: http://www.mfa.gov.yu/Srpski/spopol/Multilaterala/EU/analize_s/reg_s.html, 3. 1. 2008.

Из приложеног се закључује да је сарадња са свим релевантним 
међународним субјектима обновљена или започета у 2000. и 2001. години.

Због опширности података за сву реализовану билатералну сарадњу 
у периоду 2000–2006. година, у наставку су представљени подаци о 
билатералној сарадњи са појединим одабраним земљама и групама 
земаља. Графици објашњавају ниво остварене међународне сарадње 
РС са неким кључним актерима у ближем и ширем окружењу, као и са 
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групама земаља које су од истакнутог значаја за даље позиционирање 
РС као међународног субјекта. Графикон 6 показује укупну остварену 
међународну сарадњу РС, као и остварену међународну сарадњу РС 
са државама чланицама ЕУ, затим државама које нису чланице ЕУ и 
државама ЗБ (Западног Балкана).20 На Графикону 7 приказана је остварена 
међународна сарадња РС с појединим тзв. државама – „центрима моћи” 
које су од значаја за РС (САД, Руска Федерација и Немачка).

Графикон 6. Преглед међународне сарадње Републике Србије  
са појединим групама земаља

* Међународни односи подразумевају све склопљене споразуме и контакте званичникâ на 
највишем нивоу 
* Извор: спољна политика, http://www.mfa.gov.yu/Srpski/spopol/basic_s.html, 3. 1. 2008.

Графикон 7. Преглед међународне сарадње Републике Србије са појединим државама

* Међународни односи подразумевају све склопљене споразуме и контакте званичника на 
највишем нивоу. 
** Извор: спољна политика, http://www.mfa.gov.yu/Srpski/spopol/basic_s.html, 3. 1. 2008.

20 Државе Западног Балкана су: Албанија, Хрватска, Црна Гора (после изласка из 
државне заједнице СЦГ), Македонија, БиХ. Приказ подразумева збир годишњих 
склопљених споразума, контаката и других видова сарадње са дотичним земљама. 
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Анализом представљених графичких приказа уочава се благо опадање 
међународне сарадње у 2003. години, која се (као и у случају токова 
СДИ) може објаснити тадашњом политичком нестабилношћу у држави. 
Наравно, у саглéдању реализоване међународне сарадње треба имати 
на уму да она поседује кумулативни учинак. Наиме, једном потписан 
нпр. споразум о слободној трговини не потписује се сваке године, 
већ најчешће поседује неограничен рок (мада постоје и међународни 
уговори са ограниченим трајањем), тако да представљено кретање треба 
разумети као додато на све претходно што је остварено и спроведено.

Такође, немају сви споразуми, посете и контакти званичника једнаку 
важност. Наиме, потписан мултилатерални споразум о слободној 
трговини далеко је важнији од нпр. посете трговинске делегације РС на 
челу са министром трговине некој појединачној земљи итсл. Сви подаци 
укључени у анализу, а који се тичу међународне сарадње, преузети су са 
веб-сајта Министарства спољних послова РС.

3. МЕЂУЗАВИСНОСТ СТРАНОГ ИНВЕСТИРАЊА 
И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

У оквиру овог истраживања анализиране су корелативне везе између 
укупних СДИ у РС и укупне остварене међународне сарадње РС у периоду 
од 2000. до 2006. године. Затим су посебно анализиране корелативне 
везе између СДИ појединих земаља у РС и појединих облика/аспеката 
међународне сарадње РС, као и везе између укупних СДИ земаља у РС и 
билатералне сарадње РС са тим земљама у периоду од 2000. до 2006. године.

СДИ су изражене у новцу и роби (такође исказане у новчаним вели-
чинама), док се под међународном сарадњом подразумевало следеће: скла-
пање споразума, посете релевантних званичника, учешће на скуповима.21 
Анализом споменутих параметара добијене су још неке корелације које 
могу бити од већег значаја за даљу дискусију и отварање појединих питања, 
али оне нису презентоване, већ ћемо их само навести, да би се евентуално 
допринело проширењу схватања значаја испитиваних релација.

3.1. Међузависност укупних страних директних инвестиција 
и укупне међународне сарадње

Иако није добијена значајна корелација између укупних СДИ и укупне 
остварене међународне сарадње, као ни између СДИ у роби и СДИ 

21 Када је у питању међународна сарадња, у истраживању вероватно нису обухваћени 
сви контакти и сва учешћа на међународним скуповима. Разлог за то је што се у 
прикупљању података ослањало на извор – веб-сајт Министарства спољних послова 
Р. Србије, где су презентовани они споразуми и контакти званичника који су сматрани 
нејрелевантнијима (по мишљењу Министарства спољних послова РС), а не сви који 
су остварени.
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у новцу, и укупне остварене међународне сарадње РС, саглéдањем 
тенденција промена ових варијабли уочене су одређене правилности, 
које указују на основаност претпоставке о међусобној условљености 
наведених појава. Ту правилност илуструју графикони 8, 9 и 10.

Графикон 8. Однос укупних СДИ токова и укупне међународне сарадње

Графикон 9. Однос укупних СДИ у новцу и укупне међународне сарадње

Графикон 10. Однос укупних СДИ у роби и укупне међународне сарадње

Тенденције показују да нема великих одступања, па се, анализирајући 
овај период, може закључити да, иако анализа линеарне корелације није 
показала значајну статистичку везу, ипак постоје подударности у кретању 
обе варијабле. Да бисмо потврдили претпоставку о међузависности 
испитиваних појава, приступили смо детаљнијој анализи.
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4.2. Међузависност страних директних инвестиција  
појединих држава и појединих облика/аспеката  
међународне сарадње Републике Србије

У оквиру овог поглавља анализирана је међузависност СДИ приспелих 
из појединих држава и појединих облика међународне сарадње РС. 
Добијени подаци приказани су у Табели 8.

Табела 8. Међузависност страних директних инвестиција појединих држава  
и појединих облика/аспеката међународне сарадње Републике Србије

*    Корелација је значајна на нивоу 0,05. 
**  Корелација је значајна на нивоу 0,01.

Као што се види из приказане табеле, СДИ које потичу нпр. из Израела 
јесу у корелативној вези са укупном међународном сарадњом, затим са 
билатералном сарадњом са Израелом, као и са оствареном билатералном 
сарадњом са неким другим државама и групама држава. Утврђена 
корелативна веза упућује на одређене правилности када су у питању 
кретања капитала и успостављање сарадње. Наиме, хипотеза о корелативној 
вези између појединих улагања и појединих облика међународне сарадње 
на овом примеру је доказана. Међутим, она, поред тога, указује на још 
неке правилности. Када је у питању стварање условâ за успостављање и 
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функционисање тзв. „слободног тржишта“, које захтева мултилатерални 
споразум, а који је често кулминација низа билатералних споразума, и 
ако узмемо у обзир услове под којима ТНК пласирају сопствени капитал, 
на овом примеру (али и другим примерима у Табели 8) стичемо увид да 
улагања која потичу из једне државе утичу на међународну сарадњу државе 
домицила (примаоца капитала), поред сарадње са „државом улагачем“ и са 
другим државама, па и групама држава.

Иако се не може тврдити да ли долазак израелских ТНК подстиче 
међународну сарадњу РС са другим државама или је обратно, евидентно 
је да веза постоји. Дакле, она се не може окарактерисати као каузална, 
али се сме констатовати да постоји и да је корелативна. Страна директна 
улагања приспела из осамнаест овде анализираних земаља, у односу на 
међународну сарадњу, показују да хрватска страна директна улагања22 
не корелирају ни са једним обликом међународне сарадње РС. Исти 
резултат је добијен када је у питању Италија. Да не бисмо коментарисали 
све добијене резултате, констатоваћемо да је анализа у значајном делу 
потврдила изнету хипотезу о међузависности токова СДИ и остварене 
међународне сарадње када је у питању РС.

Оно што је значајно, а што се види из приказа резултатâ, јесте то да, 
укупна страна директна улагања корелирају са билатералном сарадњом 
РС када су у питању Израел, Немачка, Словенија, Луксембург и Белгија. 
Анализа такође показује да су улагања приспела из појединих земаља у 
корелативној вези са оствареном сарадњом РС са другим земљама, што 
се може објаснити као тежња за ширењем слободног тржишта. У случају 
нпр. СДИ потеклих из Словачке може се констатовати правилност 
улагања и сарадње у смислу „утврђивања“ тржишта, кроз интензивирање 
сарадње РС са Румунијом и на тај начин један вид обједињавања терена 
ради јачања субрегионалних веза. Исти пример може послужити и 
као показатељ тенденције према проширењу постојећег тржишта, 
кроз интензивирање сарадње РС са Израелом, у контексту продора на 
исток. Тај пример потврђују и односи две варијабле када су у питању 
инвестиције потекле из Швајцарске, Грчке, Белгије, Луксембурга, 
Словеније и Немачке.

Ако се вратимо на мотиве страног улагања и сагледамо услове 
под којима ТНК инвестирају у друге земље, увиђамо да ти параметри 
(критеријуми) условљавају или подстичу страно улагање. Ако узмемо 
у обзир да се нпр. стабилан правни оквир (услов 5 код компанија које 
су извозно оријентисане односно услов 3 код компанија које нису 
извозно оријентисане) и слободне царинске зоне (услов 7 код извозно 
оријентисаних компанија) успостављају путем укупне и секторске међу-

22 Улагања компанија којима је матична компанија у Хрватској.
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народне сарадње, како билатералне, тако и мултилатералне, долазимо 
до закључка да су две варијабле у вези. Ако се посебно сагледа услов 6 
извозно оријентисаних компанија (приступ тржишту ЕУ), у односу 
на добијене резултате, констатује се правилност прилива СДИ у РС. 
Наиме, већина упућених инвестиција је у корелацији са оствареном 
билатералном сарадњом РС са државама чланицама ЕУ у наведеном 
периоду. То се може објаснити тежњом ТНК да улажу у државе које могу 
остварити приступ овако значајном тржишту, што се управо огледа кроз 
анализу СДИ приспелих из Израела и Руске Федерације, док се из другог 
аспекта резултат може тумачити као стварање неопходних услова за 
прилив токова СДИ.

Дакле, независно од тумачења добијених резултата у односу на то 
шта утиче на шта, битно је констатовати да веза две испитиване појаве 
постоји. Да бисмо на још један начин потврдили изложену хипотезу, 
приступили смо анализи корелативне везе из угла укупних токова СДИ.

4.3. Међузависност укупних страних директних инвестиција и 
билатералне сарадње Републике Србије

Даљом анализом, из инверзног угла, дакле са аспекта укупног кретања 
капитала у односу на билатералну сарадњу РС, добијени су следећи 
резултати, приказани у табели 9.

Табела 9. Међузависност укупних страних директних инвестиција  
и билатералне сарадње РС

*    Корелација је значајна на нивоу 0,05. 
**  Корелација је значајна на нивоу 0,01.

Добијени резултати показују да постоји значајна корелативна веза 
између укупних СДИ (роба + новац) и остварене билатералне сарадње 
РС са Кипром, Шведском и Румунијом. Такође, анализа је показала да 
постоји значајна веза између СДИ у новцу и билатералне сарадње РС са 
Кипром, Шведском, Румунијом и Грчком. При томе, испоставило се да 
страно директно инвестирање у роби није у значајној вези ни са једним 
обликом међународне сарадње.

Као што је раније наведено, анализом међузависности наведених 
варијабли истраживање је показало још неке корелативне везе у оквиру 
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самих варијабли. Иако ти резултати нису од приоритетног значаја за ово 
истраживање, они такође испољавају одређене правилности када су у 
питању засебно посматране СДИ и засебно анализирана међународна 
сарадња. Наиме, поред наведених значајних корелација, добијене су 
значајне корелације између улагања појединих земаља и укупних страних 
директних улагања.23 Добијене корелације говоре у прилог констатацији 
да постоје одређене правилности у размери између улагања појединих 
држава и укупног страног директног инвестирања у РС, као и везе у 
односу токова СДИ различитих држава, али и везе у односу међународне 
сарадње РС са различитим државама и групама држава. У том смислу, 
да не бисмо приказивали све добијене податке, истаћи ћемо да постоје 
бројне подударности када је у питању прилив токова СДИ и када је у 
питању реализација међународне сарадње РС, у случају када су две 
појаве посматране одвојено.

Сврха овог објашњења је да се употпуни разумевање испитиване 
проблематике, јер, будући да смо установили како постоји корелативна 
веза између појединих токова СДИ и појединих облика међународне 
сарадње, овај сегмент истраживања доприноси сазнању да је савремени 
међународни систем једна сложена и компактна целина, упркос 
бројним неслагањима међу појединим његовим учесницима. Значај 
ове констатације може се објаснити на следећем примеру. Утврђена је 
корелативна веза између токова СДИ и билатералне сарадње нпр. Кипра, 
тј. кипарских компанија, са једне, и активности државне администације, 
са друге стране. Затим је утврђена и корелативна веза између кипарских 
улагања и улагања нпр. укупних токова СДИ или токова СДИ Руске 
Федерације. У односу на то можемо претпоставити да се њихове 
активности, када је у питању страно директно инвестирање, у извесној 
мери „прате”. Те комплементарности у активностима страног улагања, 
са једне стране, и међународне сарадње, са друге, проширују увид у 
међузависност две варијабле и доприносе разумевању њихове приказане 
корелативне везе.

Са аспекта интегративних процеса у односу на међузависност токова 
СДИ и међународне сарадње, могу на индиректан начин послужити и 
подаци наведени у Табели 10. Наиме, ако погледамо прилив СДИ у земље 
централне и источне Европе, установићемо још једну правилност у 
кретању две испитиване варијабле.

23 Укупна страна директна улагања подељена су на две групе, улагања у новцу и улагања 
у роби.
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Табела 10. Улаз токова СДИ и укупног стања СДИ 
у централној и источној Европи, 1987–1999. године (милиони долара)

* Просек по години 
Извор: UNCTAD, World Investment Report, 2000, стр. 283–288. и 295–299.

Иако за РС овде нису предочени подаци о страном директном улагању, 
табеларни приказ потврђује неке опште трендове. Ако погледамо период 
од 1987. до 1992. године, премда је дат само просек по години, он у ствари 
говори о томе да је у овим земљама било страног директног улагања: 
Бугарска, Чешка, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка и Словенија. 
Те државе су данас чланице ЕУ, која представља тренутно највећи облик 
интегрисања. Иако се међу наведеним земљама, а које нису примале 
СДИ у назначеном периоду, налазе државе попут Естоније, Летоније и 
Литваније, које су постале чланице,24 остале наведене државе које у том 
периоду нису примале СДИ још нису чланице ЕУ. Изузев Русије, која 
(за сада) нема опредељење да приступи Унији, остале државе поседују 
ту оријентацију. Све наведено на индиректан начин упућује на закључак 
да, ако у том периоду није било СДИ, онда је и међународна сарадња 
изостала, или обратно.

Постоје одређена истраживања вршена на ову тему, али из нешто 
другачијег угла. Наиме, истраживање које су спровели Галић и Фабрис 
имало је за циљ утврђивање тзв. „инвестиционе климе“ у РС.25 У склопу 

24 Где се често ово објашњава искључиво политичким разлозима (Rotfeld, 2007; Gasmi, 
2004).

25 Опширно у: Fabris N. i Galić, J., Improving the Business Environment in the Process of Transi-
tion of Serbia, Druga ASECU konferencija, Beograd, 2003.
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с тим, истраживање је спроведено на основу упитника који је укључио 
питања везана за утврђивање препрека инвестирања, па из тог угла 
разматрање везе између токова СДИ и степена интеграције, тј. нивоа 
остварене међународне сарадње.26 Кључни налаз истраживања јесте 
тај да чак четири од пет највећих препрека стварању стимулативног 
пословног окружења (потребног за привлачење СДИ) представљају 
доносиоци политичких одлука, који утичу на економску политику. За ово 
истраживање је релевантно то да ови аутори (не)интегрисаност државе не 
разматрају као чинилац који утиче на пословно окружење. Према њима, 
стварање оптималних пословних услова зависи од мноштва фактора, 
пре свега од деловања институција државе РС на унутрашњем, а не на 
спољнополитичком плану. Међутим, постоје и аутори (Savković, 2007) 
који ово што је напоменуто анализирају у односу на природу интеграције, 
тј. да ли је она безбедносне, економске или политичке природе. Наиме, 
Савковић закључује да приступање нпр. НАТО-у представља важан, 
али не и пресудан фактор приликом доношења одлуке о пласману СДИ 
у РС, али сматра да значајнији фактор представља процес европских 
интеграција. Он такође закључује да веза између страног улагања у 
земљу домицила и њене способности међународне сарадње, иако није у 
каузалној, јесте у корелативној вези (Savković, 2007: 48). Тиме се у великом 
делу потврђује изложена претпоставка о корелативној вези међународне 
сарадње и токова СДИ када је у питању ово конкретно истраживање.

Дакле, у истраживању Галићеве и Фабриса акцент није био на 
међузависности сарадње и токова СДИ, те стога сарадња није детаљније 
укључена у анализу. Фокус тог истраживања био је на утврђивању тзв. 
„инвестиционе климе”, док је Савковић тежиште анализе фокусирао на 
безбедносној интеграцији – тачније, на интеграцији у НАТО – па у том 
случају није узета у обзир целокупна остварена међународна сарадња РС.

Закључак 

Добијени резултати су потврдили основаност претпоставке о постоја- 
њу позитивне корелације између прилива СДИ у РС и разматраних 
облика међународне сарадње РС у периоду од 2000. до 2006. године.

Наравно, постојање корелације између наведених појава сáмо по себи 
не даје директан одговор на питање да ли је однос између њих узрочно- 

26 У истраживању под називом „Унапређење пословног окружења у Србији и Црној 
Гори у процесу транзиције” дâти су резултати испитивања одговорних лица у више 
од четири стотине предузећа, од којих се очекивало да оцене (бројевима од 1 до 5) то 
колику препреку инвестицијама представља сваки од осамнаест чинилаца понуђених 
упитником. Међу њима се као прва јавља „несигурност у погледу економске политике 
владе“, као „резултат деценија економске несигурности у планирању економске 
политике, која за последицу има немогућност пословног планирања“.
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-последични, тј. да ли СДИ подстичу међународну сарадњу или је процес 
обратан. Према томе, незахвално је на основу добијених резултата 
изводити далекосежне закључке и препоруке које се тичу политике 
међународне сарадње и креирања одговарајућег амбијента за стране 
инвестиције. Ипак, оно што се са високим степеном сигурности може 
тврдити јесте да посматране појаве нису независне једна од друге и да оне, 
у већој или мањој мери, једна другу подстичу, што, свакако, треба да се 
има у виду у процесу операционализације и имплементације економске 
дипломатије земље. Коначно, ова наведена сазнања могу, на посредан 
начин, бити од користи за свеобухватнију анализу безбедносних аспеката 
спољне и економске политике.
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FOREIGN INVESTMENTS IN AND INTERNATIONAL 
COOPERATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Marko Filijović

Abstract: The paper presents the results of research into the determination of 
interdependence between direct foreign investments in the Republic of Serbia and 
the international cooperation of the Republic of Serbia in the 2000–2006 period. 
The results have shown that there is a positive correlation between the observed 
phenomena, which, in view of their nature, points to the conclusion that they are 
interdependent, i.e., that they encourage each other.
Key words: direct foreign investment, international cooperation, Republic of Serbia.
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Др Марина Малиш-Саздовска и Никола Дујовски

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 
(Факултет за безбедност, Скопје, 2009)

Желимир Кешетовић
УнивеРЗитет У БеОгРадУ – ФаКУЛтет БеЗБеднОсти 

У издању Факултета за безбедност Универзитета у Битољу, следбеника 
Полицијске академије, објављена је књига Безбедносни менаџмент аутора 
др Марине Малиш-Саздовске и Николе Дујовског. Материја у књизи 
је организована у осам делова: Безбедносни менаџмент; Руковођење 
самим собом; Комуникација; Лидерство; Рад у групи; Вођење састанка; 
Управљање критичним инцидентима; и Закључак.

Поред пописа литературе, ово дело садржи и прилог – Упутство о 
понашању и међусобним односима полицијских службеника, које је 
донела министарка унутрашњих послова Републике Македоније.

Публикација третира проблематику која је данас од великог значаја, 
како регионално тако и глобално. Наиме, у савременим друштвима на 
делу су процеси трансформације државне управе и доктрине „новог 
јавног менаџмента“, који државни апарат, укључујући и органе и службе 
безбедности, стављају у положај сличан оном у којем се налазе предузећа, 
односно привредни субјекти. Самим тим расте и значај управљања 
овим системима, тако да се од менаџмента тражи што ефикасније и што 
јевтиније обављање послова у корист пореских обавезника, чији се новац 
троши. Једноставно речено, постаје императив „to do more with less“, то 
јест, од државе, а то значи и од органâ и служби безбедности, тражи се да 
се уради више (посла) са мање (новца, средстава, ресурсâ).

Књига је логично и умесно структурирана, а њен садржај обухвата 
велики број тема које су релевантне за данашње менаџере уопште и у 
службама безбедности посебно. Наравно да у овом обиму публикације 
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није било могуће детаљно обрадити сваку од тема којима су посвећена 
засебна поглавља, али су аутори настојали да обухвате најзначајнија 
питања и да о њима дају основне информације. Кроз појединачна 
поглавља књиге аутори су покушали да опште проблеме менаџмента, 
као што су комуницирање, лидерство, феномен групе, вођење састанака 
итд, примене на област безбедности, уважавајући специфичности и 
законитости карактеристичне за ову област. Апликација опште теорије 
на област безбедности у некима од ових проблема била је више, а у 
другима мање успешна. Доста широк теоријски оквир употпуњен је 
практичним искуством и увидима, а поједини теоријски концепти 
повезани су са домицилном праксом, односно нормативним решењима 
и практичним искуствима Министарства унутрашњих послова 
Републике Македоније. Посебан акцент у приручнику стављен је на 
управљање људским ресурсима у безбедносним системима и пружен је 
читав низ практичних савета за свакодневни рад менаџера. За даљи рад 
и самостално проучавање од користи могу бити интернет-сајтови које су 
аутори навели у прилогу текста.

Књига је писана јасним стилом, лака за читање и разумевање, са 
доста схема и графикона којима су пластично приказане неке теме, 
што умногоме олакшава праћење основног текста. Коришћена је 
углавном новија релевантна литература, мада је на појединим местима, 
уместо позивања на интернет-енциклопедију – википедију, могао бити 
коришћен и неки поузданији извор.

Посебан квалитет текста чини то што није лишен критичког приступа. 
У том смислу аутори указују на евидентан недостатак целовите примене 
савременог система менаџмента, нарочито на непостојање квалитетне 
сарадње и истинског партнерства свих субјеката у циљу спровођења 
безбедносних задатака, недовољну укљученост запослених у процес 
доношења одлука и креирања политике ради ефикаснијег остваривања 
организационих циљева. Они указују на нужност даље доследне 
примене децентрализације, значај едукације лидерâ и развијања 
вештина управљања конфликтима. При томе, како исправно запажају, 
поред најбоље праксе и светских искустава, неопходно је уважити и у 
обуку укључити специфичне услове и особености карактеристичне 
за Републику Македонију и њен безбедносни систем. У разматрању 
перспектива будућег система за реаговање у ванредним ситуацијама 
целисходно се указује и на нужност другачијег приступа, односно 
изласка из властите професионалне љуштуре сваког од субјеката 
система безбедности, уз спремност и отвореност за искрену сарадњу, 
партнерство и заједнички рад, јер је то једини начин да нови систем буде 
ефикасан. Јединствен одговор на кризу не трпи ривалство и међусобне 
сујете, већ претпоставља ефикасну координацију и кооперацију. Неке 
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од ових констатација, као и савета за превазилажење констатованих 
проблема, релевантни су и за органе и службе безбедности у другим 
државама насталим на подручју бивше Југославије. 

Наведени квалитети, уз чињеницу да је, за разлику од ситуације у 
развијеним западним земљама, на подручју југоисточне Европе мало 
књига које се баве овом проблематиком, допринеће да ова публикација 
нађе пут не само до студената, којима ће послужити као учило, већ и до 
знатно ширег круга читалаца. 
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ОД ТАЈНИХ СЛУЖБИ ДО ЦИВИЛНЕ КОНТРОЛЕ

Роман Ронин, Обавештајни рад. Практични приручник, Службени 
гласник, Београд, 2009, 222 стр. (превео с руског доц. др Мирослав 
Младеновић, редактор превода и писац предговора Томислав Ђурин; 
наслов оригинала: Роман Ронин, Своя разведка. Практическое пособие, 
АСТ, Харвест, 1999/2003.)

Слађана Ђурић
УнивеРЗитет У БеОгРадУ – ФаКУЛтет БеЗБеднОсти

Обавештајне активности већ по самој својој природи – тајновитој, 
узбудљивој, па и авантуристичкој – заокупљају пажњу и најшире 
јавности, а не само научника и стручњака, као и оперативаца и осталих 
који чине „обавештајну заједницу“. О томе сведочи популарност 
мемоарâ, исповести и историјске грађе о делатности чувених оба-
вештајаца минулог века, својеврсних хероја не само светских ратова, 
већ и Хладног рата, па и знаменитих привредних шпијуна (који свог 
претечу имају још у Марку Полу и хришћанским мисионарима који су 
многе технолошке тајне из Кине пренели у Европу); у њима редовно 
дефилују драматични обрти, двоструке и вишеструке игре, изванредна 
довитљивост, па и афере са читавим галеријама мушких и женских 
ликова. Обавештајне активности се у новије време проширују на све 
замашније сегменте друштвеног деловања, па би се смело оценити да, 
у неком виду, прожимају готово сваку људску организовану активност. 
У њима се померају традиционално уврежене границе јавног и тајног 
деловања, јер се многе обавештајне активности или обављају релативно 
транспарентно, у оквиру регистрованих агенција, или се ослањају готово 
искључиво на јавно доступне податке, наравно, уз њихову помну анализу 
и комбиновање. У вези с поменутим моментима ваља имати на уму и 
методолошке проблеме прикупљања грађе за теоријско уобличавање ове 
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материје – тј. у којој се мери сме веровати историјским документима, 
личним искуствима и сећањима, технолошки опробаним средствима и 
другим изворима за обраду обавештајно-безбедносне тематике.

Књига Романа Ронина Обавештајни рад рашчлањена је на пет делова 
уједначеног обима (по 30-ак страница), а садржи и три краћа допунска 
прилога, од укупно 45 страница. Први део, „Начини прибављања и процене 
информација“, посвећен је разноврсним начинима прикупљања, анализе и 
чувања обавештајно релевантних информација, а у њему се значајна пажња 
поклања појединим изворима и видовима њиховог коришћења. Друго 
поглавље, „Методе проналажења и врбовања информатора“, првенствено 
је усмерено на оперативно деловање са сарадницима у обавештајном раду 
– на технике проналажења и обраде кандидата, формирање досијеа, као 
и оцењивање погодности субјекта, његово врбовање и опхођење према 
њему у процесу сарадње. Наредна целина, „Методе сврсисходног односа“, у 
највећој мери је оријентисана на излагање и коментарисање психолошких 
сазнања значајних за успостављање и одржавање интерперсоналних 
релација с „објектом“ обавештајног рада, при чему се пружају врло корисна 
и оштроумна упутства за дешифровање спонтане, поготово невербалне 
комуникације, али и за извлачење максимума информација на основу 
разних личних својстава „објекта“.

У четвртом делу („Методе циљног деловања на човека“), који, 
због извесних описаних поступака – иначе, редовно коришћених у 
раду како источних тако и западних обавештајних служби – неким 
читаоцима можда неће бити етички прихватљив, наводе се разнолики 
начини утицаја на „објекте“, укључујући убеђивање, високотехнолошке 
методе, психолошке технике, па све до уцене и поткупљивања, те чак и 
застрашивања и мучења. У начелу, поред моралне проблематичности 
оваквих поступака, смемо се надати да ће се ови механизми користити све 
ређе, не само због унутрашњеправне и међународне законске регулативе, 
као и тенденције све ригорозније цивилне контроле обавештајних 
служби, него и зато што савремени облици криминалитета упућују 
на неопходност да му се супротстави пре свега на технолошком, а не 
толико на личном плану. Коначно, пети део, „Безбедност обавештајног 
рада“, наводи елементе спољне, унутрашње и локалне безбедности који 
се непрестано морају имати на уму, као и технике којима се обезбеђује 
тајност порука (криптографија, стеганографија итд).

Од три прилога свакако је најактуелнији завршни, који је и најопсе-
жнији (180–220), а можда и најупотребљивији за безбедносне раднике, 
насловљен „Проблеми безбедности бизнисмена“. У њему се прилично 
детаљно описују разне компоненте обезбеђења тзв. VIP особа, па може по 
аналогији послужити и приликом осмишљавања организације обезбеђења 
политичарâ, спортистâ, естрадних звезда и других личности изложених 
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посебним ризицима. Уједно, овај прилог указује на перманентну промену 
безбедносног амбијента, у којем потенцијалне мете напада или угрожавања 
више нису само, а вероватно и нису превасходно, државни субјекти, него и 
бројне личности из јавног живота.

Књига Романа Ронина се, несумњиво, одликује изразитом интер-
дисциплинарношћу: у њу су, без обзира на практичну намену и одсуство 
строгог научног апарата, инкорпорисана многа достигнућа из области 
психологије, криминологије, технологије (електронске, хемијске, 
биофармаколошке) и других наука. На врло успешан начин аутор 
комбинује теоријске и техничке тековине из природних и друштвених 
дисциплина с врло примењивим, практичним, конкретним упутствима 
и препорукама за свакодневни рутински рад. Утолико ово дело није само 
бревијар арканских вештина нити попис полицијских и шпијунских 
трикова којима се служе искусни обавештајци (и обично их одају 
само поверљивим млађим сарадницима), него и научно утемељена 
монографија, које даје и теоријске основе и образложења за смернице које 
нуди. Но, како јој каже већ и сâм поднаслов, ова књига је по својој намени 
превасходно апликативан приручник за обавештајно деловање, па се у 
њој превасходно описују технике оперативног рада, тј. нагласак није 
на теоријским извођењима, већ на употребљивости и специфичности 
поступака у одређеним предвидивим ситуацијама.

У научно-стручном смислу најважније је прво поглавље, које пружа 
разуђену класификацију информација, према предмету, квалитету, 
извору, средствима и начинима прикупљања, мотивима за њихово 
(о)давање итд. У њему се, поред уобичајених видова приступања 
информацијама, износе и препоруке за продуктивно коришћење 
расположивих извора, адекватно тумачење (уз критички опрез и 
резервисано поверење према сваком податку), повећање прецизности 
и поузданости, вишеструко и систематско проверавање и ажурирање и 
сличне поступке. Технике анализе и интерпретације података (56–59), 
које су незаобилазан предуслов за претварање (по правилу) непотпуних 
или недовољно поузданих сирових података и сигнала у релативно 
целовиту, поткрепљену и употребљиву информацију, представљају 
основу свеукупног аналитичког рада у безбедносним службама и 
организацијама. Због тога се мора обраћати нарочита пажња на сваки од 
аспеката прибављених обавештења, слично обазривости при коришћењу 
необрађених експерименталних или опсервационих резултата, што 
обухвата и пробабилистичка разматрања и тзв. плаузибилно расуђивање. 
Интерпретација је, свакако, круна целокупног обавештајног ангажмана, 
па се у њој могу начинити и најозбиљније грешке, које би обезвређивале 
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све претходне фазе рада и пресудно умањиле квалитет прикупљених и/
или реконструисаних података и обавештења.

Припадници савремене обавештајне заједнице могли би приговорити 
да је у Рониновом приручнику превише пажње посвећено класичним, 
„тврдим“ техникама, насупрот „мекима“ (пре свега је запостављен 
аналитички рад), из чега проистиче и недостатак што нису обрађени 
организација обавештајне службе и видови сарадње унутар и између 
служби, који данас све више добијају на актуелности, с обзиром на 
нетрадиционалне облике криминалитета (кријумчарење дроге и људи, 
међународни тероризам, финансијски и компјутерски криминал). 
Организацији безбедносне службе дато је нешто простора на самом 
крају књиге (217–219), и то искључиво у вези с обезбеђењем привредних 
субјеката, односно комерцијалних фирми, где се указује на неопходност 
овладавања многобројним и разноврсним знањима у вези с менаџментом 
и пословањем у целини. Међутим, готово да нема ни речи о службама 
обезбеђења ванпривредних субјеката, као што су државне установе, 
образовне и културно-забавне институције, невладине организације 
или пак групе грађана, удружених на интересној или афективној основи. 
Уопште узев, ако се у обавештајном раду прелиминарно могу издвојити 
физичко-психолошка, технолошка и интелектуална компонента, стиче 
се утисак да је Ронин превише простора наменио првој, прилично 
адекватно обрадио другу (мада у погледу ње свако овакво дело подлеже 
брзом застаревању), док је приметно занемарио трећу, која је у извесном 
смислу и најсуптилнија.

Мањкавост Рониновог приручника чини и то што је, за разлику од 
класичних, врло мало текста посвећено нестандардним, нетрадици-
оналним облицима (контра)шпијунаже (економска, еколошка, инфор-
мациона) и заштити података од значаја, било да су у питању приватне, 
технолошке, финансијске или политичке информације. Имајући у 
виду динамичан развој информатичког друштва у последњој деценији, 
експерти процењују да ће се и потенцијални објекти, па онда последично 
и сâм безбедносни рад све више односити на ове, „меке“ домене заштите. 
Безбедносни изазови будућности отуда налажу колико проширивање 
толико и продубљивање сазнања о тим новим, неконвенционалним 
подручјима изложеним „секуритизацији“, па је поменутим проблемима 
отуда ваљало посветити макар једно поглавље. Ово је тим важније што су 
обавештајни и, уопште, безбедносни делатници данас упућени на тесну 
сарадњу са стручњацима из многих научних области, као и експертима у 
економији, политици, па и култури, спорту и рекреацији.

Донекле су маргинализовани и облици сарадње између обавештајних 
актера међусобно, као и између различитих обавештајних служби 
(како државних, тако и не-државних – тј. private policing). Ово подручје 
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би било интересантно у контексту неопходности све ближе сарадње у 
разрешавању комплексних безбедносних ситуација, али и с обзиром 
на пословични ривалитет обавештајних служби, чак и у оквиру истих 
сектора (војска, полиција, администрација).

Српски превод Ронинове књиге обогаћен је двама умесним 
прилозима, који битно доприносе разумевању контекста. Први од 
њих је „Смисао обавештајне активности“ (11–25) Томе Ђурина – у 
питању је инструктиван предговор у којем се вишедимензионално 
саглēдају перспективе обавештајног рада у савременим условима и 
ближој будућности. У оквиру ове шире визуре он не само да указује на 
данашње неконвенционалне безбедносне изазове и ризике, већ и врло 
оправдано повлачи паралеле између „обавештајног циклуса“ и ступњева 
научног истраживања, с обзиром на то да обавештајни рад, по његовом 
мишљењу, „подлеже свим правилима и процедурама методологије 
научног истраживања, као и свако друго истраживање“, с ограничењима 
у погледу времена, средстава, предмета и других околности. Осим тога, с 
обзиром на назначене недостатке изворног дела, овај предговор не само 
што ближе осветљава околности настанка дела и скреће пажњу на његову 
вишеструку условљеност, него представља и корисну допуну, утолико што 
упућује на будућност обавештајне делатности и наговештава неопходне 
трансформације у његовом тежишту. Утолико би се могло рећи да је он и 
својеврстан увод у основни рад, те да и обимом, али и пре свега садржајем 
надмашује претензије уобичајених, пригодних предговора.

Ништа мање поучна и проницљива није ни „Реч преводиоца“, доц. 
др Мирослава Младеновића (221–222), у којој се наговештава и шири, 
антрополошки хоризонт обавештајног рада, те на местимично духовит 
начин упозорава на његову неизбежност, али и потребу за његовим 
непрестаним технолошким и интелектуалним (и надасве етичким) 
усавршавањем. Преводилац, као и предговарач, указује на бројне мо-
ралне недоумице и напетост између обавештајног рада и поштовања 
елементарних људских права (на слободу, приватност итсл), као што се 
и не устручава да упозори на могућност да читање ове књиге пољуља 
међуљудско поверење. Најзад, мора се напоменути да је његов превод 
врло коректан, уз неопходна, информативна допунска објашњења и 
коментаре, чиме је значајно унапређено разумевање текста.

Остаје нам да књигу, уз наведене резерве, препоручимо како стру-
чњацима и специјалистима практичарима, који се из професионалних 
разлога баве доменом безбедности, тако и научницима и студентима из 
сродних подручја, па и широј читалачкој јавности, коју ће привући не 
само појединости из уобичајеног репертоара обавештајних техника, него 
ће многе од заинтересованих вероватно и подстаћи на даља размишљања 
о природи, циљевима и перспективама обавештајне делатности у целини.
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