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НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ФАКТОРИ 
РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак: Регионализација је један од савремених процеса издвајања 
специфичних делова простора на националном и глобалном нивоу, 
зависно од утицаја бројних фактора. Концепт регионализације промо-
више системске друштвене промене, које у основи значе већу демок-
ратизацију институција власти. На тај начин се омогућава шире право 
грађана да учествују у вођењу јавних послова, с обзиром на околност да 
то спада у заједничке демократске принципе свих држава у савременој 
међународној заједници, а регија фаворизује остваривање тог права. 
Овакав приступ директно оспорава централистички друштвени систем, 
који не пружа непосредан начин укључивања појединца у управљање 
државним пословима. 
Концептом регионализације се инаугурише децентрализација унита-
ристичких друштвених система на основу принципа супсидијарности, 
пошто он почива на једнакој легитимности свих нивоа власти – локал-
не, регионалне, државне и европске – и представља значајан допринос 
изградњи демократије у свету. У ранијим периодима развоја људског 
друштва уочавају се обриси регионализације и на глобалном и на на-
ционалном нивоу, због чега она није процес који припада само савре-
меној епохи. У савременим условима утицај на регионализацију ис-
пољава више група фактора, међу којима су најзначајнији: политички, 
географски, економски, етнички, верски, културолошки, социолошки 
и војни. Сигурно је да се њиховим комплексним деловањем потискује 
концепт власти ослоњен на државни суверенитет и националну држа-
ву, а у први план ставља, преношењем надлежности, концепт државе 
региона као потпуна имплементација демократског начела, којим се, 
поред хоризонталне, обезбеђује и вертикална подела власти.

Кључне речи: регион, рејон, регионализација, регионализам, географ-
ски услови, политички, економски, културолошки, екстерни, интерни 
фактори
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ОПШТА РАЗМАТРАЊА РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Схватајући нове научне трендове и пронађене нове научне парадигме, 
проблематика регионализације се мора посматрати, а тиме и истраживати на 
нов начин, уважавајући мултидисциплинарне поступке, без обзира на то што 
су присутне бројне дилеме и нејасноће. Када се говори о циљу регионализације, 
постоје контрадикторне интерпретације, односно тумачења појма региона 
као темељног камена, не поступка, већ процеса регионализације. Ако се 
регион као појам третира статички у смислу одређивања његове величине и 
географског разграничења, онда се враћамо у статично стање хомогености и 
посматрање целокупног простора који смо регионализовали као замрзнуте 
слике, непромењеног карактера. Ипак, регион није статичка, већ динамичка 
категорија и појам, својим садржајем он се мења и трансформише, односно 
развија брже или спорије, у зависности од функционалних односа са 
другим регионима, који се такође развојно мењају. Опаска да су величине и 
границе једном утврђене и не мењају се јесте само научно неразумевање и 
поједностављење које води до апсурда.

Било би некоректно заобићи теоријску подлогу регионализације, при чему 
се не сме рећи да она тренутно не постоји или да је практично неупотребљи-
ва. У свету не постоји нека општеприхваћена теорија регионалног развоја 
на којој би се могла градити пракса равномернијег регионалног планирања 
усклађеног са одговарајућом политиком. Чињеница је да у свету постоје од-
ређена знања о регионалном развоју и да су добро познати узроци његове 
неравномерности, као и последице које из тога произлазе. Ваља имати у виду, 
без обзира на све проблеме, да је регионални развој динамичан и комплек-
сан процес, па отуда ни регионализација не може бити ништа друго него про-
цес који је неопходно спознати, добро схватити и применити у пракси, али не 
круто и фиксирано, већ променљиво и флексибилно. На то указују неке тео-
ријске поставке, као што су концепти конвергенције и дивергенције, концепт 
дифузије иновација, теоријске поставке о поларизацији или концепт регио-
налног животног циклуса, који су парцијални или колико међусобно одвоје-
ни толико и спојени. Регионализација претпоставља да се, кроз озбиљан ис-
траживачки рад, претходно изврши избор кључних индикатора регионализа-
ције, а међу њима посебно размотре синтетски индикатори, који у себи могу 
садржати економске, друштвене, просторне и временске димензије развоја.

Регионализација, као и сваки други облик децентрализације, представља 
озбиљну реформу државе и доноси многе очекиване, а често и неочекиване 
последице за политички, економски и социјални живот грађана. Региона-
лизација је изазов, јер пред политичке чиниоце поставља сложен проблем 
обликовања и имплементације новог модела државне организације, чији је 
циљ унапређење политичких, економских и социјалних функција државе, 
а не њихово кварење. Регионализација се најчешће изводи из политичких 
разлога, а економски разлози су или секундарни или занемарени. Таква до-
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минација политичког резона угрожава елементарна начела и аргументе еко-
номске струке, доводећи у опасност принципе рационалног приступа децен-
трализацији, а тиме и економску ефикасност и једнакост грађана. Због тога 
би при регионализацији државе требало избећи грешке других земаља и том 
послу приступити објективно и промишљено. Основно питање регионализа-
ције односи се на тражење одговора шта је њен циљ – да ли регионализа-
ција представља утврђивање начина на који укупан развој целине и делова 
простора ваља учинити хармоничним да би се постигли што већи економски 
ефекти, уз социјалну, односно друштвену једнакост и толеранцију, или укази-
вање на њихове међусобне разлике и последице њиховог настајања?

Основни разлози за децентрализацију простора државе или неких ма-
кроцелина јесу политички и везују се за приближавање власти народу, од-
носно ширење демократије, а уз претпоставке да ће „спуштање“ власти на 
ниже нивое створити могућност потпунијег изражавања преференција људи 
и да грађани могу лакше контролисати и смењивати власт на нижем него 
на вишем нивоу. Проблематично је питање да ли је то тако у пракси, јер но-
вије политичке теорије нагласак стављају на улогу политичке елите и профе-
сионалних политичара у политичком животу државе. Познато је да активни 
грађани, који стално брину о општем добру државе, више нису значајни у те-
оријским разматрањима. Заговорници децентрализације (регионализације) 
указују на закључак да децентрализација није ни добра ни лоша за ефикас-
ност, једнакост и макроекономску стабилност, јер њени ефекти првенствено 
зависе од примењеног институционалног дизајна.

За одређење појмова „регион“ и „регионализација“ постоји више дефи-
ниција, а најзначајније су. „Рејон1 (франц.), део територије издвојен, завис-
но од циља рејонирања, по одређеном принципу. Може бити економска, 
физичко-географска, управна и статистичка целина. Одликује се одређе-
ном хомогеношћу географске структуре. Зависно од величине, издвајају се 
макро, мезо и микро рејони. Рејон је синоним за регију.“ „Регион2 (лат. regio – 
крај, предео, подручје), у физичкој географији – уопштени назив јединица 
физичко-географског рејонирања било ког таксономског ранга.“ Синоним је 
за рејон. Регион се одређује као природна, а не вештачка творевина, при чему 
представља засебну, спонтано насталу и релативно хомогену географску, 
историјску, економску и социо-културну целину, која својим становницима 
омогућава да на квалитетнији начин остваре заједничке потребе, вредности 
и интересе, односно да успешније и пуније искажу свој специфични регио-
нални идентитет (Трипковић, 2003). „Регија3 (лат. regio – крај, предео, покраји-
на, област), географска регија, територијална целина са властитом географ-

  1 Мастило, Н., Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2001.

  2 Исто, под 1.
  3 Исто, под 1.
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ском структуром која је индивидуалисана у простору и времену и разликује 
се од осталих територијалних целина. Елементи који је испуњавају чине це-
лину, а та целовитост је објективни услов постојања и закономерни резултат 
развоја дате територије. Физиономска и функционална регија.“

„Регија представља простор који је упркос бројним чиниоцима, који на 
њему постоје (природни, економски, социјални, културолошки, еколошки), 
по одређеним обележјима хомоген и у том смислу чини одређену целину.“ 
„Регионализација4 (франц.), процес издвајања рејона или регија.“ „Регио-
нализација је процес стварања регија у оквиру националног простора, при 
чему се регије профилишу по неким препознатљивим обележјима која су 
доминантна на њиховом простору и по којима оне постају препознатљиве.“ 
Под њом се подразумева просторна и функционална реорганизација др-
жаве и друштва, на принципима оптималне поделе права и одговорности 
у вертикалној димензији и хоризонталној равни, у циљу обезбеђења бржег 
друштвеног развоја и квалитетнијег начина живота. Регионализам као поја-
ва најчешће представља настојање појединих делова националног простора 
(регија) да постигну већу самосталност у односу на централну власт. Реги-
онализми, у најопштијем смислу, могу бити економски или политички, а уз-
роци су им најчешће у ставовима појединих регија да су запостављене или 
да су експлоатисане од стране централне власти. Регионализам као процес 
подстиче виши степен економске и политичке децентрализације привред-
ног и политичког система једне земље. У савремено доба регионализам се 
јавља као форма изражавања процеса глобализације и, са друге стране, као 
брана против глобализма у смислу пројекта неравноправних односа и нових 
неједнакости у свету. У том контексту регионализам је фактор развоја, али и 
демократске интеграције савременог друштва.

Регионализација је у прошлости била израз, пре свега, војно-политичке 
интеграције, идеолошких и политичких пројеката одређених политичких 
елита. У савременом добу регионалне интеграције су израз процеса глоба-
лизације тржишта и нове поделе рада. Носиоци савременог процеса регио- 
нализма јесу привредне и културне елите – нове предузетничке класе и 
фракције менаџерске елите. Регионална политика и у оквиру ње регионални 
развој увек су били у сенци секторских приоритета. Најновији талас регио-
нализације у Европи траје од друге половине деведесетих година прошлог 
века. Више је реч о децентрализацији, која има различите облике. Има пет 
основних подела и преко педесет појединачних форми, са различитим степе-
нима децентрализације, деконцентрације, чак деволуције власти, са јачањем 
супранационалних ентитета. 

Тешкоће и ризици регионализације нису смештени само у сферу борбе 
за моћ и везани за идеологизацију, већ имају и друга аутономна исходишта, 

  4 Исто, под 1.
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својства и манифестације, а то су: (1) како ваљано артикулисати и рационално 
ускладити глобалне, парцијалне и поједи начне циљеве и акције, (2) како афи-
рмисати принцип конкуренције а не занемарити принцип со лидарности, (3) 
како обезбедити равномернији регионални развој кроз нужну прерасподе-
лу ресурсâ а не угрозити аутономна права и обавезе појединих региона, (4) 
како помирити де цен трализацију и дерегулацију, које нужно прате региона-
лизацију, са исто тако неизбежном координацијом на глобалном нивоу. Ово 
због тога што смо се углавном кретали између две крајности: централизоване 
моћи (власти) и ниске интегрисаности друштва, на једној страни, односно де-
централизоване моћи (власти) и такође ниске интегрисаности друштва, на 
другој страни.

Полазећи од развојних захтева, на регионализацију се гледа као на по-
жељан облик децентрализације у националним оквирима и као штит против 
глобализма, као неоимперијалне хегемоније држава „светског центра моћи“. 
У том контексту, регионализација има вишеструку функцију: (1) као фактор 
унутрашњег националног и регионалног развоја, (2) као фактор демократ-
ске интеграције, али и децентрализације власти, (3) као облик унутрашње 
демократизације националних држава, (4) као облик међуетничке и мулти-
културалне интеграције на простору политички несавршених граница, (5) 
као фактор културне интеграције и формирања регионалног идентитета и 
самосвести грађана и народа, и (6) као брана против глобализма као проје-
кта нових неједнакости, али и као фактор борбе за нове, праведније међу-
народне и међурегионалне односе. Регионализација треба да допринесе: (1) 
бржем економском и социјалном развоју, (2) изградњи заједничке стратегије 
одрживог развоја, (3) миру, стабилизацији и демократизацији у региону, (4) 
приближавању региона и пуној интеграцији у више нивое повезивања, као 
и (5) пацификацији и разрешавању етничких и других сукоба демократским 
путем, ненасилним средствима.

У циљу потпуније демократизације друштва, Европска повеља о регио-
налној аутономији доприноси афирмацији и проширењу појма аутономије. 
Дефиниција регионалне аутономије је комплексна – „под регионалном ау-
тономијом подразумева се право и стварна способност најширих терито-
ријалних јединица, у оквиру сваке државе, са изабраним органима који се 
налазе између државе и локалних заједница и који имају било прерогати-
ве самоуправе, било прерогативе државне природе, да обављају под својом 
сопственом одговорношћу и у интересу свог становништва, значајан део 
послова у јавном интересу, у складу са принципом супсидијарности“. Овом  
дефиницијом друштвена заједница ставља акцент на промену појма држав-
ног суверенитета и на федералну форму уређења, а кроз принцип региона-
лизације залаже се за утемељење држава на регионалном концепту. Посебан 
допринос Повеље садржан је у оснажењу аутономија локалне власти, имајући 
у виду предвиђање да региони у односима са локалним заједницама при-
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мењују принцип супсидијарности, што подразумева да у оквиру закона могу 
пренети извесне своје надлежности на локалне заједнице. У том случају ће 
се региони трудити да обезбеде и финансијску расподелу између локалних 
заједница које се налазе на њиховој територији.

Регија се може разматрати у ужем и ширем смислу. У ужем смислу она 
означава простор унутар националних граница. У ширем смислу регијом се 
може сматрати сваки простор који је шири од националног, а има одређе-
но препознатљиво обележје. Настанак регија и регионалног система може се 
одвијати на два начина: спонтано, или стихијно, и плански. Основни циље-
ви регионализације су: (1) афирмација регионалних специфичности (ком-
паративних предности), (2) успостављање националне развојне равнотеже, 
(3) стварање административне везе између централне и локалне власти, (4) 
стварање претпоставки за планирање просторног и привредног развоја, (5) 
очување традиционалних и културних вредности одређеног простора, као и 
(6) боља заштита животне средине.

Положај регије у односу на окружење може бити: (1) вертикалан, што под-
разумева однос према централној власти или локалној самоуправи, и (2) хо-
ризонтални, што подразумева однос према другим регијама из окружења 
унутар националних граница. Регионализација се, у начелу, одвија кроз три 
модела: (1) регионализација прилагођавањем постојећих институција,5 (2) ре-
гионална децентрализација6 и (3) институционална (политичка) регионали-
зација.7

КРИТЕРИЈУМИ, КОНЦЕПТИ И ПРИНЦИПИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

1. КРИТЕРИЈУМИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Постоји више различитих критеријума по којима се издвајају врсте регија, 
а најзначајнији су: (1) према различитим обележјима, (2) према функ-
ционалности, односно степену поларизације, (3) према степену хомогености, 
(4) према степену развијености и (5) према степену безбедности.

Према наведеним критеријумима регије могу бити: (1) политичке, (2) еко-
номске, (3) географске, (4) безбедносне, (5) културолошке, (6) демографске, (7) 
верске, (8) административне и (9) војне.

  5 Овај модел имају: Холандија, Немачка и Велика Британија.
  6 Овај модел имају: Француска, Португалија, Грчка и Турска.
  7 Овај модел имају: Шпанија, Италија и Белгија.
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2. КОНЦЕПТИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

Регионализација преставља један од важних задатака географског проу-
чавања, али исто тако средство и методу регионалне економске политике. 
Због тога се са разлогом може тврдити да се научно и апликативно значење 
регионализације не доводи у питање, јер је очигледно да живимо у времену 
повећаног интересовања за регионализацију и регионалну проблематику 
уопште. Истовремено, постоје бројне потешкоће у погледу критеријума, 
концепата и принципа регионализације, који нису до краја разрађени, ује-
дначени и применљиви. Они нису општеприхваћени, због чега је проблем 
регионализације теоријски и практично још увек веома сложен.

Имајући у виду наведене проблеме, концепти регионализације су услов- 
но подељени у три велике групе: не-географски, географски и економскоге-
ографски.

2.1. Општи (не-географски) концепти регионализације

2.1.1. Концепт административних регија8

Овај концепт је заснован на покушају поистовећивања регија са постојећом 
политичко-територијалном поделом простора земље на мање или веће 
целине. Ако је реч о довољно великим и заокругљеним територијама са 
географског и друштвено-економског аспекта, онда је овај концепт добар, 
али је лош ако те подударности нема. Због тога се мале просторне јединице 
(општине, окрузи, срезови) не би могле разматрати као регије, а за велике 
просторне јединице треба сагледати да ли реално представљају природно 
и привредно заокругљене целине, које би се, такође, могле третирати као 
регије. У савремено доба улогу регија имају, на одређени начин, подручја 
регионалних привредних комора, која захватају просторе више блиских 
општина или округа, а представљају неки облик удруживања привредних 
организација на њиховим просторима. Тако издвојени коморски простори, 
или формиране регионалне заједнице у друштвено-економској и планској 
пракси, већином се сматрају, па и називају регијама и регионима.

2.1.2. Концепт техничких регија

Концепт техничких регија9 углавном је распрострањен у круговима технич-
ких стручњака. Представља део планског поступања у детерминисању 
просторних оквира при извођењу великих пројеката. Овај концепт подразумева 
регије које обухватају простор одређене земље или део површине Земље на 

  8 Вришер, И., Регионално планирање, Младинска књига/Економска ревија, Љубљана, 1978.
  9 Исто, под 5.
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којем се за одређени период изводе захвати ширих размера. То су, већином, 
простори на којима се изводе комплексни мелиорациони радови, радови 
водоснабдевања, радови енергетског коришћења вода и радови саобраћајних 
чворишта. На овај начин успостављене регије изразито су практичног 
значаја и њима се не може придати већи значај, изузев у случајевима када се 
регионално планирање везује за такве пројекте, а они стварају трајну основу 
за регионализацију.

2.1.3. Концепт историјских регија

Концепт се заснива на поистовећивању регија са историјским покрајинама, 
које су се и у савременим условима очувале у свести њихових становника 
и у просторним оквирима, упркос многим политичко-територијалним 
променама и социо-економским трансформацијама земаља. Многи од тих 
простора и данас су у саставу изведене регионализације државног простора. 
Неки од тих историјских простора незаобилазан су фактор у формирању 
савремених регија, а неки су пак подељени између више регија, чиме су 
изгубили целовитост територије и историјске границе. У многим земљама 
у свету историјске покрајине и у савременим условима регионализације 
представљају значајне политичко-територијалне целине на нивоу макро-
регија (Енглеска, Велс, Војводина). У појединим земљама ове покрајине су 
признате економске регије (Алзас, Далмација, Херцеговина), а у некима 
остале су историјски издвојени и препознатљиви простори.

2.1.4. Концепт културолошких регија

Овај концепт је заснован на обједињавању културних вредности и добара 
народа који живе на одређеном делу или простору државе као целине. Такве 
целине се налазе у скоро свим земљама света и имају велики значај за 
очување традиција народа и њихових обичаја на једном простору. Ове регије 
су у тесној вези са историјским регијама и заједно могу имати стратегијски 
значај за сваку земљу. У савременом добу постоји велики број културолошких 
регија, као што су Долина краљева у Египту, Рабат у Мароку, шири простор 
Истамбула у Турској, Москва и Подмосковље у Русији, долина Западне 
Мораве, Метохијска котлина, Фрушка гора у Србији и друге.

2.2. Географски концепти регионализације

Данас је познато више различитих географских концепата регионализације 
на глобалном, регионалном и националном простору. Концепти су условљени 
различитим факторима и неретко се међусобно прожимају или имају бар 
неке заједничке карактеристике. У данашње време су позната два географска 
концепта регионализације одређеног, посебно националног простора. 
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2.2.1. Концепт природних регија

Природна регија је један од најстаријих и највише коришћених географских 
појмова. Детерминисана је природним (физичким) елементима у 
диференцирању и организацији простора. Према томе, она је део земљиног 
простора чија компактност произлази из посредовања једино физичких 
(природних) елемената. У том смислу се регионализација по овом концепту 
ослања на веће или мање природне целине које имају исте или сличне 
рељефне, климатске, хидрографске или биогеографске особине. То у пракси 
може бити један планински систем, хидрографски басен или природна регија, 
чије су главне особине под утицајем неког географског чиниоца (пустињска 
регија – Сахара, мочварна регија). Овакав концепт регионализације раније је 
сматран искључиво географским, јер се развио у оквиру географије као науке 
и разрађен је од стране географâ. У савременим условима овај концепт је теже 
примењив, из више разлога, а најважнија су два. Први је да чисто природних 
регија скоро да више и нема, па тај појам постаје све више нереалистичан 
и апстрактан.10 Други је што се деловање природних елемената најчешће не 
подудара са деловањем социо-економских фактора. Због тога природна регија 
не нуди задовољавајући оквир за стварање представе о реално постојећој, 
активној и развојној целини.

2.2.2. Концепт физиономских регија

По овом концепту регија одговара подручју распростирања одређеног 
пејзажа. Он се у суштини ослања на елементе природне основе – тачније, 
трансформисане природне основе – због тога што се у обзир узимају интер-
венције друштвених фактора у одређеном простору. Издвајање регија по 
овом концепту не може се ограничити само на једну групу компонената 
просторног комплекса, односно само на елементе природне основе или само 
на друштвене факторе. Због тога комбинација елемената природне средине 
и друштвених фактора пружа услове за издвајање регија по овом концепту. 
Зато основни синтетички показатељ свих компонената одређеног просторног 
комплекса јесте његов изглед или географска физиономија. Онда је могуће 
извести логичан закључак: ако је географска физиономија, изражена у 
пејзажу, основни синтетички показатељ, онда између физиономске пејзажне 
хомогености и географске хомогености нема разлике. Овако издвојене 
физиономске регије понекад се и називају географским регијама, а издвајање 
просторних комплекса по овом концепту означава се као географска 
регионализација, која се битно разликује од економске регионализације.

10 Илешић, С., Погледи на географију, теоријско-методолошки приручник, Љубљана, 1967.
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2.3. Економскогеографски концепти регионализације

2.3.1. Концепт еколошких или потенцијалних регија

Концепт је био заступљен у географији, а настао је у покушају да се повежу 
природногеографски и економскогеографски критеријуми регионализа-
ције. Подразумевао је поистовећивање природногеографских са економ-
ско-географским регијама. Концепт подразумева издвајање економско- 
-географских регија према употребљивости природних услова и извора за 
привредни развој. Економскогеографска регија чинила би простор који има 
сличне или исте природне услове и потенцијале за економски развој. На тим 
основама је и усвојен назив еколошке или потенцијалне регије. У савременим 
условима овај концепт није економскогеографски, јер не истиче привреду 
регије, већ само природну основу, односно њене природне потенцијале. 
Због тога регије издвојене по овом концепту, и ако истичу оцену економског 
стања простора, не можемо сматрати економскогеографским (економским) 
регијама, већ природногеографским или само регијама са хомогеним 
природним условима.

2.3.2. Концепт хомогених економских регија

Концепт је у исто време најкласичнији и најједноставнији, па је добро познат 
географима и економистима. Подразумева хомогеност производње, те би по 
њему издвојене регије биле простори са једнаком или сличном производњом 
или социо-економском структуром. Поједини делови таквих регија показују 
максимум заједничких особина и истовремено максимум разлика према 
суседним регијама. На тим основама би хомогене економске регије биле: 
у ширем смислу рударске, индустријске, аграрне и друге регије, а у ужем 
смислу металуршке, житне, виноградарске и сличне регије.

Концепт хомогених економских регија има своје предности и недостатке. 
Пре свега, изгледа једноставан, примерен је мање развијеним и земљама са 
претежно аграрном структуром, где се лако може уочити хомогеност произ-
водње као последица хомогености природних услова. Недостаци су бројни. 
Прво, овако издвојене регије све мање одговарају комплексним економским 
регијама. Друго, појам хомогености је релативан, јер је једна регија хомогена 
по једном прихваћеном критеријуму али је хетерогена по другим критерију-
мима. Треће, данас је у развијеним земљама, где су економска и просторна 
структура веома сложене, тешко прихватити да је реч о успешној примени 
овог концепта.
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2.3.3. Концепт планских регија

Концепт прихватају неки економски географи и далеко више економисти. 
Велики број географа сматра да је економске регије могуће одредити на основу 
садашњег, реалног економског стања, концепт подразумева економске регије 
као основу и оквир за будући плански развој. Због тога су ове економске регије 
оптимални оквир, средство и метода регионалне економске политике. Оне 
се формирају удруживањем мањих политичко-територијалних јединица на 
основама постојања заједничких проблема, заједничких интереса и потреба 
и могућности заједничког дугорочног друштвено-економског развоја.

2.3.4. Концепт територијално-производних комплекса

Концепт се најпре развио у бившем Совјетском Савезу, а касније у бројним 
земљама са сличним друштвено-економским уређењем. Полазиште му 
је производна специјализација и организација привреде, имајући у виду 
првенствено производњу, односно територијални распоред производних 
снага. У овом концепту економска регија је схваћена као територијално- 
-производни комплекс, који подразумева једну хетерогену целину различитих 
индустријских, аграрних и других привредних организација, међусобно 
тесно повезаних на одређеном простору. 

Бројне су карактеристике овог концепта регионализације. Прва – јасна је 
разлика између природне и економске регије. Друга – подела на регије је из-
вршена на основу производње, а нарочито индустријске производње. Трећа 
– велика је подударност између економске и постојеће политичко-терито-
ријалне поделе. Четврта – тежиште је на комплексном карактеру привреде 
регије, која је у суштини једна хетерогена целина. Територијално-производни 
комплекси истовремено су постојеће економске целине и просторни оквири 
за плански развој тако издвојених делова државне територије.

2.3.5. Концепт функционалних регија

Концепт се темељи на чињеници да основна економска функција повезује 
природно и производно различите просторе у регионалну целину. Полази 
од функционалних веза заснованих на тржишту, потрошњи и услугама и на 
њиховој организацији. Овај концепт је одраз теорије рационалне друштвено-
економске организације простора, ослоњене на хијерархијску мрежу 
производних, потрошних и услужних центара. Таква регија је природно и 
производно хетероген простор, чији су делови комплементарни и међусобно 
одржавају јаче везе него са суседним регијама. Функционална повезаност и 
организација ових регија ослања се на саобраћајну мрежу, у односу на коју 
је више или мање изражена гравитација људи, добара и информација према 
центру регије. Ако је економска или нека друга функција регије развијенија, 
гравитацијска компонента биће израженија. 
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Концепт се, због тога, често назива гравитацијским или функционално- 
-гравитацијским. Простори на које се наслања функционална регионализација 
називају се нодалним центрима (централна насеља), њихови најзначајнији 
делови нодално-функционалним регијама, а функционалне везе између 
њих централним функцијама. Функције су вишег и нижег ранга, зависно 
од величине и развијености центра, па су регије различите величине. На 
пример, више мањих регија нижег степена повезује већи центар у једну већу 
регију вишег степена. Једноставни модел хијерархије централних насеља и 
њихових нодално-функционалних регија веома је близак стварној просторној 
организацији основних активности сваког друштва и у савременим условима. 
Очигледно је да је он реалан, динамичан, прилагодљив и применљив концепт 
регионализације, а регије издвојене по њему блиске савременом схватању 
економских регија, због чега има предност над концептима ове групе.

3. ФАКТОРИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ

3.1. Политички фактори регионализације

Регионализам је са политичког становишта актуелан процес, првенствено 
као могући децентралистички приступ савременој држави. У међународној 
заједници, данас, егзистира највећи број држава са унитаристичким кон- 
цептом политичке власти, који је постао кочница у унапређивању демо-
кратских права и слобода грађана. Тренд промене оваквог политичког орга-
низовања власти огледа се и кроз процес регионализације. 

У савременој епохи развоја међународне заједнице често се употребља-
ва синтагма „политички плурализам“, којом се инаугурише нова друштвена 
организација. Присутна су два битна приступа конституисању савременог 
друштва. Први подразумева стварање предусловâ за равноправно учешће 
грађана на свим нивоима извршне власти, уз истовремено рушење аутори-
тарне и окоштале хијерархије државе. Други промовише истинску одбрану 
људских права, а операционализује се кроз успостављање индивидуалних и 
колективних права.

Оба приступа промовишу оживотворење нове праксе функционисања 
правно-политичког система власти, чиме се уводи принцип владавине 
права као државе права засноване на принципима гарантоване поделе 
надлежности између нивоа територијалних јединица-региона. Због тога 
статус извршене регионализације савремене државе мора имати заштиће-
ну форму у уставним одредбама, како самосталност или неки вид самостал-
ности издвојених региона не би остао краткорочног карактера, а још мање 
био у зависности од политичке воље неке друштвене и политичке групе или 
партије. Имајући у виду такве могућности, видови регионалне дефиниса-
ности њиховог статуса морају, законским прописима којима се одређује обим 
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регионалне аутономије, уживати специфичну заштиту.11 То су важни предус-
лови консолидације савремене државе и гаранције људских права и слобода.

У савременој политичкој пракси темељни услов политичког плурализма 
јесте већа слобода грађана, јер је она у унитаристичком правно-политичком 
концепту државе одређена вољом државе. Таквим начином слобода грађана 
се не исцрпљује само кроз постојећу парламентарну структуру и вишестра-
начки систем, већ се наглашава могућност да и други структурни елементи 
друштва имају свој легитимитет представљања. Оживотворење политичке 
свести и ширење демократског простора подразумевају искорак ка афирма-
цији етно-националних и религијских заједница као мањинских заједни-
ца, како оне не би биле потиснуте и маргинализоване у правно-политичкој 
пракси. Учешће региона у друштвено-политичким пословима може се пред-
видети на различите начине и на различитим нивоима, што је у зависности 
од регулативе регионализације од стране државе. 

У пракси се извршење регионализације може остварити одговарајућим 
представљањем у законодавним или управним органима на свим нивоима 
власти. У том смислу је „Европска повеља о регионалној аутономији“ предви-
дела да региони имају представничку скупштину и извршни орган, не рачу-
најући друге видове учествовања грађана у доношењу битних одлука. Овим 
документом регион се одређује и према модалитетима културолошке позади-
не по којој се грађани организују и повезују, а њихове посебности су промови-
сане од стране међународних организација кроз бројне препоруке, конвенције 
и повеље и кроз примењена решења у појединим државама у свету. 

Међународна сарадња је веома значајна за интернационалне процесе 
и процес регионализације. Међурегионална и прекогранична сарадња су 
драгоцене и неопходне ради отклањања сваке врсте забрана посебне сарадње 
региона, које су многе унитаристичке државе неретко уводиле. У том смислу 
се морају и разумети тела која се оформљују у циљу официјелног координа-
ционог односа између регија. Један од значајних момената којим се афир-
мише принцип међурегионалне сарадње односи се на начело солидарности, 
којим би требало да се употпуне недостаци и разлике сходно историјским, 
културним и другим претпоставкама на којима региони партиципирају.12 
Признавање регионалне аутономије мора бити праћено мерама за оствари-
вање солидарности између разних региона, како би се остварио уравноте-
жени развој свих. У том правцу је прецизирано да региони који припадају 
пограничном простору могу, уз поштовање националних законодавстава од-
носних држава и међународног права, стварати заједничке саветодавне или 
извршне природе органе.

11 Европска повеља о регионалној аутономији.
12 Живковић, Ј., Европска повеља о регионалној аутономији – основне одлике, Филозофски 

факултет, Косовска Митровица, 2000.
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На основу напред изнетог могуће је идентификовати више фактора који 
са политичког становишта испољавају утицај на регионализацију у савреме-
ним међународним и националним условима. То су: 

1 место, значај и утицај државе у међународној заједници;
2 прихватање принципа регионализма, исказаних у документима међу-

народне заједнице;
3 зрелост политичког система државе и његово функционисање на де-

мократским принципима;
4 изграђеност и функционисање парламентарног система;
5 функционисање правне државе на свим нивоима од локалног до др-

жавног; 
6 прихватање основних критеријума и принципа регионализације у на-

ционалним оквирима; 
7 припадност неприпадање простора државе политичкој регионализа-

цији на глобалном нивоу; и
8 чланство у међународним организацијама и асоцијацијама заснова-

ним на принципима регионализма.

3.2. Економски фактори регионализације

Економска регионализација је у тесној вези са осталим моделима регио-
нализације, при чему се морају имати у виду четири основне економске 
функције сваке државе. Регулациона функција подразумева законодавну 
и сродну активност која поставља границе економским слободама и 
приватној економској активности, са циљем повећања ефикасности посло-
вања, смањења ризика и ваљаног уређења међусобних односа актера. Ста-
билизациона функција подразумева бригу о макроекономском здрављу 
привреде, односно борбу против непредвидивих или нежељених привредних 
циклуса (тј. за пуну запосленост), инфлације, платних дефицита итсл, што у 
суштини подразумева економску политику у ужем смислу. Редистрибуциона 
функција подразумева уједначавање у економском развоју, имајући у виду да 
су неки појединци и неки делови државе мање обдарени ресурсима од других 
или су заостали из историјских разлога, па држава ради на уједначавању, 
како се и када нађе за сходно. Алокациона функција подразумева да држава 
ефикасније снабдева грађане појединим добрима него приватни сектор, па 
мора одлучити шта ће, како и колико од тих добара произвести и како ће их 
финансирати.

Основно језгро економског разматрања државне децентрализације мора 
бити очување јединственог тржишта, јер оно не сме бити доведено у питање 
извршењем децентрализације. Очување јединственог тржишта у условима 
регионализације не подразумева само слободну трговину између региона, 
већ и јединствену регулацију економске активности. Јединствено тржиште 
обухвата и слободно кретање капитала, радне снаге и услуга. Јединствена ре-
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гулација ставља све актере, без обзира на то где им је седиште или пребива-
лиште, у једнак положај, а то је праведно и подстиче ефикасност. Алтернати-
ва јединственој регулацији је концепт компетитивног федерализма, где чла-
нице-региони имају велика овлашћења, али се претпоставља да ће их кон-
куренција присилити на уједначавање регулације и опорезивања. Европска 
унија напредује у изградњи федералног устројства кроз ширење јединствене 
регулације, јер конкуренција није резултовала спонтаном хармонизацијом 
економске регулације и пореске политике у прошлости.

У земљи у којој је регулација широка, у којој држава обавља бројне функ-
ције и у којој су порези високи природни су захтеви и притисци грађана ус-
мерени ка децентрализацији. Засновани су на уверењу да ће се на локалном 
или регионалном нивоу лакше уредити живот заједнице. У савременом све-
ту, негде радикално, а негде постепено, напушта се идеја о снажној држави, 
која је дужна да одлучујуће утиче на живот грађана, максимизујући друштве-
но благостање у општем и индивидуалном интересу. 

Многе од функција које су некада сматране стриктно државним данас 
подлежу процесу приватизације, од сакупљања ђубрета и производње воде, 
преко електроенергије, саобраћаја и телекомуникација, до пензијских фон-
дова, здравства и вишег образовања. Имајући у виду наведено, може се 
закључити да, што је мања улога државе у економији, то је мања потреба за 
децентрализацијом, бар са економског становишта. Наравно да не би треба-
ло прихватити крајност и одбацити идеју сваке децентрализације на основу 
претпоставке да приватизација и дерегулација могу бити потпуна замена за 
децентрализацију. 

Према бројним теоретичарима регионализма (децентрализације), реги-
они би могли имати значајне компетенције, с тим да се не угрожавају инте-
реси и основне надлежности државе у следећим областима: просторно пла-
нирање, урбанизам и становање; изградња и одржавање инфраструктуре 
регионалног значаја и координација развоја (комуналне) инфраструктуре у 
општинама и градовима; пољопривреда; туризам; шумарство, лов и риболов; 
преквалификације, доквалификације и запошљавање; екологија; и јавни ра-
дови. Бројни су методи обезбеђења прихода регионалним властима. Они се 
међусобно разликују по степену фискалне аутономије који обезбеђују реги-
оналним властима, по лакоћи наплате и администрирања, по праведности 
и економским ефектима, по степену међурегионалне редистрибуције који 
могу да обезбеде. Могућни су различити методи финансирања јавних добара 
на разним нивоима: (1) да сваки ниво располаже сопственим изворима при-
хода, о којима самостално одлучује; (2) да постоје заједнички извори и поде-
ла прихода, где је могуће да сваки ниво води сопствену пореску политику у 
истом пореском облику или да један ниво одлучује о пореској политици, а да 
други прима прописани процент; (3) да један ниво даје другом нивоу дота-
ције према одређеним критеријумима или ад хок процедурама; и (4) могућа 
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је и комбинација ових модела. Буџетски приходи региона требало би да се 
састоје од сопствених прихода, трансфера са других нивоа државне органи-
зације и средстава из зајмова.

Економски приступ економском регионалном развоју, када постоји „реги-
онални проблем“, може се сагледати кроз: (1) високу и трајну незапосленост, 
(2) низак ниво и спор раст бруто друштвеног производа, (3) висок ниво зави-
сности о ниској индустријској бази, (4) нагли пад производње, (5) неодгова-
рајућу опремљеност инфраструктуром и (6) велике интеграције ван регије. 
На тим основама се издваја пет темељних ресурса за економски развој, а то 
су: (1) материјални ресурси (земљиште, зграде, локација, инфраструктура), (2) 
људски ресурси (квалификовани радници, расположива радна снага, спрем-
ност за додатно образовање и усавршавање), (3) тржишта (анализа тржишта, 
конкуренција, пенетрација, маркетиншка стратегија), (4) менаџмент (орга-
низациона структура, менаџери-оператери, маркетинг и продаја, правни ок-
вир) и (5) извори финансирања (деонице – поседовни капитал, дуг – дужнич-
ки капитал, кредити, субвенције и супститути за директно финансирање).

На основу напред изнетог могу се издвојити главни економски фактори 
који иду у корист децентрализације (регионализације) државе, а то су: 

1 економско стање и перспективе економског развоја на принципима 
регионализма;

2 економске специфичности појединих делова територије државе, пр-
венствено са становишта њихове развијености;

3 изражено привредно тежиште на простору државе;
4 чланство државе у регијама у окружењу, засновано на принципима из 

документа о регионализму у међународној заједници; 
5 постојање, у националним оквирима, средњорочних и дугорочних 

планова економског развоја простора који се регионализују; 
6 повећање ефикасности када се о јавним расходима одлучује на нивоу 

који је ближи и осетљивији за локалну самоуправу за коју се одлуке и 
доносе, због тога што је вероватније да ће боље одражавати локалне 
преференције и тражњу за локалним условима него удаљена централ-
на влада; 

7 конкуренцијом влада/власти истих или различитих нивоа могу про-
истећи користи у задовољавању жеље грађана; и

8 грађани су спремнији да плаћају услуге које одговарају њиховим пре-
ференцијама, посебно уколико су укључени у процес доношења одлука 
о тим услугама. 

Поред тога, децентрализација доноси и одређене опасности: ширење ко-
рупције, клијентелизма и непотизма, посебно у првом периоду по извршеној 
децентрализацији, све док се не уходају механизми директне контроле; мању 
ефикасност одлучивања и веће расипање новца, а због мањих администра-
тивних и техничких капацитета новоустановљене администрације; и додат-
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не админстративне трошкове, који обично настају с појавом нових органа 
и нових бирократија. На питање да ли је децентрализација добра или лоша 
економска стратегија тешко је дати прецизан одговор, јер зависи од бројних 
наведених чинилаца. На макроекономском плану постоје изражене бојазни 
да је у децентрализованом амбијенту знатно компликованије водити стаби-
лизациону политику и да је могуће да децентрализација донесе општу нес-
табилност кроз ниво и структуру укупних јавних расхода, висину дефицита 
и јавног дуга.

3.3. Географски фактори регионализације

Сложена и изазовна проблематика регионализације (децентрализације) 
представља крупан истраживачки напор и подразумева примену разноврсних 
знања и искустава из бројних научних дисциплина које се директно или 
индиректно баве феноменом простора. Међу тим дисциплинама географија 
би морала да буде истакнутија по принципу „primus inter pares“, будући да се 
прва, још у склопу старих, превазиђених научних система, њиме директно 
бавила. Оваква улога географије намерно је истакнута, али уз опаску да се 
у модерним системима научних истраживања простора све више намеће 
његова мултидисциплинарност и међусобно прожимање разноврсних сазна-
ња различитог порекла и степена провере.13 

Савремени процеси, који се збивају пред нама и добијају на интензитету, 
не могу се пратити и објашњавати оном географском научном апаратуром 
којом се још служи. То су разлози што се регионализација не може препусти-
ти некој науци која није прихватила или бар споро прихвата научне мисли и 
поставке што се међусобно дисциплинарно прожимају и отварају. Због тога 
се често чује да је време класичне регионалне географије прошло и да су так-
ви модели превазиђени или одбачени. У савременим научним тумачењима 
сазнања географске науке су проверавана и тиме радикално измењена и до-
пуњена.

Модерна географска наука, развијена углавном у западноевропским зе-
мљама, темељније се бави истраживањима проблематике регионализације. 
Тежиште интересовања је стварање, функционисање и понашање нодалних 
региона и њихових динамичких односа и повратних спрега у простору. На 
тим основама се створио својеврстан ланац повезаних научних дисципли-
на, као што су регионална односно урбана економија и социологија, што 
непосредно асоцира на регионалну и урбану географију. Све наведене дис-
циплине крећу у истраживање паралелним колосецима. Прве дисциплине 
фокусирају као предмет истраживања процесе који се одвијају кроз динами-

13 Дерић, Б., Регионализација Србије, чланак у научној монографији Друштвено-географски 
процеси у СР Југославији и њихова наставна актуелизација, Посебна издања, Београд–
Никшић, 1999.
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чне везе и односе, те истичу чињеницу да региони, као отворене структуре, 
представљају динамичне делове (подсистеме) сложенијих целина (система), 
са међусобно условљеним односима, који су просторни, економски, техно-
лошки, демографски, информационо-услужни, политички, административ-
ни, организациони и еколошки.

Са географског становишта велики утицај на регионализацију има географ-
ски и геостратешки положај простора државе. Положај уопште је променљива 
категорија и у великој мери зависи од места и улоге које има у конкретним исто-
ријским условима. Познато је да су се на просторима укрштања важних међуна-
родних саобраћајница преламали интереси моћних и развијених држава света, 
а то је у савременим условима имало непосредан одраз на ток процеса регио-
нализације. Мора се прихватити чињеница да се географски положај простора 
државе налази у темељу њеног међународног положаја. 

У том контексту, велики утицај на географску регионализацију имају од-
носи са суседним државама, стабилност региона у којем егзистира простор 
одређене државе, интересне сфере великих сила и интеграциони процеси у 
ближем и даљем окружењу. Данас је приметно да државе које се супротста-
вљају интеграционим процесима, веома значајним за процес регионализа-
ције, бивају изложене међународним притисцима и изолацији. Полазећи од 
става да је „географија мајка историје“, може се извести закључак да се ње-
ним елементима и сазнањима могу објаснити многи процеси у савременом 
свету, па самим тим и процес регионализације и децентрализације. 

Бројни су фактори, поред географског и геостратешког положаја, који са 
географског становишта утичу на процес регионализације. Најзначајнији су: 

1 географски фактор, који подразумева утицаје географских чинилаца у 
њиховој међузависности; 

2 отвореност простора, која подразумева излазак или неизлазак на море 
и удаљеност од мора; 

3 могућност насељавања појединих делова територије државе;
4 проходност и комуникативност простора који добија статус региона у 

међународним или националним оквирима; 
5 изражена географска тежишта, која подразумевају велику концентра-

цију једног географског чиниоца на делу простора државе; 
6 бројност и однос суседа према простору одређене државе територијал-

не претензије; 
7 отвореност граница простора државе према суседним регионима и др-

жавама; 
8 географске специфичности појединих делова територије државе;
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 9 карактеристике рељефа појединих делова територије државе; и
10 размештај природних потенцијала по регионима на територији држве.

3.4. Безбедносни фактори регионализације

Питање политичког организовања једне државе, у суштини, може се свести 
на два проблема од којих оно зависи. Први је облик власти, а други начин 
остваривања безбедности дате државе. У прошлости је власт организована 
као деспотска, апсолутистичка и квазидемократска, да би данас имали 
претежно демократски вишепартијски парламентарни систем власти. Са 
системом власти мењао се и однос према погледима на безбедност државе и 
њених грађана, да би данас, у савременом добу, услед процеса глобализације, 
тема безбедности била проширена и на међународну заједницу. Дакле, 
у ранијим периодима је безбедност била остварена онда када је била 
заштићена територија једне државе од спољног напада и власти властодршца 
(деспота), под условом да нема ни унутрашњих побуна, односно унутрашњих 
облика угрожавања. У то време безбедност је сматрана одсуством свеколиког 
угрожавања (спољашњег и унутрашњег, оружаног или не-оружаног). Данас 
је и то гледиште превазиђено, јер безбедност обухвата, осим наведеног, 
и присуство правде, морала и културе. Технички се може живети у 
бесконфликтној средини (нпр. затвору) а да за такво стање не можемо рећи 
да остварује безбедност.

У трагању за најдемократскијим облицима владавине неке државе су ор-
ганизоване на регионалном принципу, при чему су тачно одређена права и 
обавезе државе како на локалном нивоу тако и на нивоу државе.14 Истине 
ради, треба рећи да су се, када је у питању политичко и безбедносно орга-
низовање, неке регионализације показале као успешан модел, а неке су до-
веле до растакања државе по регионалним границама. То указује на закљу-
чак, када је у питању регионализација с обзиром на безбедност, да она може 
довести до јачања или до слабљења државе са становишта њеног настанка 
у таквом облику. Историја развоја људског друштва забележила је више слу-
чајева негативног него позитивног развоја регионално организованих држа-
ва. Но, разматрајући питање међузависности регионализације и безбедности 
данас, треба имати у виду бројне чињенице. 

Питање регионализације се може посматрати са ширег, међународног, и 
ужег, национално-регионалног становишта. При томе, што на први поглед 
може деловати чудно, међународна регионализација са становишта без-
бедности чешће даје позитивне резултате, док унутрашња/национална ре-
гионализација може дати и позитивне и негативне резултате. То зависи од 
унутрашњеполитичких, економских, социјалних, верских и културних одно-

14 Стајић, Љ., Основи система безбедности, Правни факултет, Нови Сад, 2010.
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са у једној држави, али и стања међународних односа. При томе, неке земље 
подржавају процес регионализације, док друге, да би је безбедносно ослаби-
ле, привлаче неке регионе на рачун територије других држава и тако подсти-
чу унутрашње поделе и распадање тих држава. Када се разматра ово питање, 
и даље је на делу добро познати принцип „завади па владај“.

За разлику од националног, међународно регионално организовање у 
већини случајева (осим жеље за доминацијом над другима) даје пожељне 
резултате са становишта безбедности. Предности међународне регионализа-
ције са аспекта безбедности јесу: (1) бржа и боља имплементација међуна-
родних конвенција, декларација и других докумената у заштити међунаро-
дне и националне безбедности, (2) ефикаснија контрола војних ефектива и 
војних буџета највећег броја држава, (3) ширење поверења у области безбед-
ности и брже и лакше решавање безбедносних проблема и могућих безбед-
носних спорова, (4) формирање тела за имплементацију договора из области 
безбедности којима се олакшава и убрзава рад на спровођењу процеса де-
централизације/регионализације, (5) уједначавање знања, опреме, софтвера 
и кадрова из области безбедности, што олакшава рад и борбу против кри-
минала, (6) уједначавање правних прописа и метода рада, што криминалце 
чини мање заштићеним, (7) увођење полицијских и војних аташеа, који омо-
гућавају бржу и бољу сарадњу са другим међународним безбедносним орга-
низацијама, као што су ИНТЕРПОЛ, ЕВРОПОЛ, ГРУПА ТРЕВИ, СЕЦИ и друге, 
(8) олакшавање борбе и размене података о организованом прекограничном 
криминалу и корупцији, и (9) скраћење времена екстрадиције међународних 
криминалаца матичним државама. Треба имати у виду да међународна ре-
гионализација, са становишта безбедности, пуни ефект има само ако је гло-
бална безбедност као јединствена категорија прихваћена од других међуна-
родних организација.

Унутрашња/национална регионализација, као што је поменуто, даје и 
жељене и нежељене ефекте. Свакако, политичке елите које одлучују о проце-
су регионализације морају имати у виду, првенствено, безбедност грађана и 
државе. Данас врло мало држава света има децентрализоване системе без-
бедности, а оне које их имају развијају снажне механизме његове централи-
зације у случајевима рата, елементарних несрећа, грађанских нереда, теро-
ризма, организованог криминала или било које веће опасности по грађане 
или државу. 

Могући позитивни ефекти регионализације са аспекта безбедности били 
би: (1) укључивање ширег круга субјеката из локалне самоуправе у решавање 
безбедносних питања, (2) изражавање специфичности појединих региона за 
потребе неких облика безбедносног организовања, (3) појачавање система 
безбедности посебним снагама према захтевима и могућностима региона, 
(4) боља опремљеност и лакше руковођење безбедносним снагама у случаје-
вима ванредног деловања на појединим деловима територије и (5) ширење 
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значаја система заштите и спасавања према потребама региона. Као могући 
негативни ефекти регионализације са аспекта безбедности, на основу број-
них искустава, појављују се: (1) постепено раздвајање безбедносних интереса 
и циљева појединих региона у односу на јединствени државни циљ, (2) утицај 
локалних политичких елита на безбедносне снаге, који је различит од утицаја 
централних власти, (3) различит економски статус радникâ и руководства 
структура безбедности у богатијим и сиромашнијим регионима, (4) могућ-
ност утицаја глобалног фактора на систем регионалне безбедности фавори-
зовањем сарадње само са неким регионима, где су у првом плану туђи, а не 
национални интереси, (5) различит приступ стављању акцента на поједине 
облике криминалитета и идентификације криминалних организација, што 
за последицу има слабљење моћи централне власти у борби против њих, (6) 
различит приступ обуци, опремању и сарадњи у оквиру система регионалне 
и националне безбедности, јер сваки регион може желети да се баш у њему 
школују кадрови, производи опрема или формирају међународна тела регио-
налних безбедносних организација, као и (7) тежња да се уведе систем кључа 
за сваки регион када је у питању избор кадрова и одлучивање на централном 
нивоу. Из наведеног произлази закључак да код слабих вишенационалних 
држава процес регионализације може, кроз процес доношења и спровођења 
одлука у систему безбедности, довести до примене принципа одозго надоле, 
уместо одоздо нагоре, што би понекад имало погубне последице за процес ре-
гионализације и регионално и централно руковођење системом безбедности.

На стање регионалне безбедности, осим унутаррегионалних, наглашен 
утицај испољавају и ванрегионални фактори. Несумњиво најразорнији ути-
цај на регионализацију са аспекта безбедности има дволичност одређених 
субјеката, који се декларативно залажу за мир, безбедност и просперитет ре-
гиона а истовремено улажу велике напоре да у истом региону, по сваку цену, 
одрже концепт националне државности. Такво деструктивно деловање, у пр-
вом реду спољног фактора, доводи до домино-ефекта. Одсуство јасног одба-
цивања концепта националне државности у одређеном региону упозорава 
да ће регионална безбедност, а тиме и процес регионализације, бити дуго-
рочно подложни разним искушењима. То указује да у регионима где је про-
цес регионализације у замаху, са становишта безбедности, постоји одређено 
конфликтно стање, које се условно може сагледати са три нивоа: одсуство вој-
ног конфликтног стања; постојање потенцијално конфликтног стања; и по-
тенцијално отворено конфликтно стање. 

На основу напред изнетог, као могући фактори који утичу на регионализа-
цију са становишта безбедности истичу се: 

1 у којој мери су народи спремни да „забораве“ прошлост и окрену се 
будућности и општем развоју свог региона и државе, те на тај начин 
учине да безбедност грађана и државе почива на свима прихватљивим 
принципима; 
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2 да сви ванрегионални субјекти који су ангажовани у неизвесном без-
бедносном мозаику одређеног региона буду одлучни, кредибилни и 
сложни да испоље већи утицај на регионалне актере у спровођењу 
процеса регионализације и на тим основама унапређења безбеднос-
ног стања региона и државе;

3 да кључни актери безбедности у региону, регионални и ванрегионал-
ни, њихова билатерална и мултилатерална ангажованост у суочавању 
са безбедносним изазовима и претњама буде у складу са Повељом УН;

4 какви су изгледи да регион постане безбедносна заједница, а ако то 
није достижно, како ће то утицати на регионалну безбедност и процес 
регионализације; и

5 кроз које ће се проблеме преламати међузависност процеса регио-
нализације и регионалне безбедности, и како ће се она одразити на 
опште стање региона и државе.

3.5. Културолошки фактори регионализације

Глобализација, транзиција и регионализација, као комплексни, вишеслојни 
процеси и мегатрендови, у савременом добу представљају нови талас 
модернизације и акултурације. Културне вредности државе и њихово 
очување представљају њен прозор у свет. Култура представља стуб сваког 
друштва, она је генератор, регулатор, архитекта и иницијатор друштвених 
промена. Оне превасходно изражавају културни идентитет простора у 
међународној заједници. У перспективи друштвено-историјског развоја у 
свету, културни идентитети остаће последњи белег и бедем националних 
идентитета и доказ да се, посредством културе и права на разлику, народи 
препознају у „глобалном мравињаку“ човечанства, бранећи не само своје 
право на идентитет већ и слободу и достојанство. У културолошком смислу, 
неспорно је да постоје бројне особености држава у међународној заједници. 
Наука мора да објасни дејство различитих унутрашњих и спољних фактора 
у репродукцији бројних стереотипа о идентитету народа, али и да укаже на 
могућу позитивну и интегративну улогу културе у стварању претпоставки за 
јачање процеса регионализације и децентрализације простора.
Под културним идентитетом се подразумева развијена свест о себи и другима. 
Тада он у себи садржи прерађено лично и колективно искуство актера, њихову 
карту света. Овако поливалентан појам културног идентитета диференцира се 
на персонални, групни (колективни), културни, етнички, социјални, језички, 
класни, политички, локални, регионални и глобални. У том смислу се може 
говорити о затвореном и отвореном идентитету и о хомогеном и плуралном 
идентитету човека и друштвених група. Културни идентитет је подложан 
променама. При саглéдању процеса формирања и транзиције идентитета 
у култури, неопходно је истражити утицаје фактора колективне свести и 
колективних представа, одлике емоционалне производње и утицај колективног 
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памћења. Треба имати у виду да је утицај културе на развој личности и 
формирање њеног идентитета разнолик у различитим историјским типовима 
глобалних друштава: отвореним и затвореним, стагнантним и динамичним, 
традиционалним, модерним и постмодерним друштвима.
Са културолошког становишта, регионализам се може јавити не само као 
развојни кључ, већ и као безбедносни фактор, али и као пут демократизације 
и грађења нових односа међу народима и државама у свету или уну-
тар сложених државних целина-регија. У тим процесима треба да пре-
дњаче културне елите. Аналогно разлици између региона (стање) и 
регионализације (процес), повлачи се разлика и између мултикултуралности 
и мултикултурације. Мултикултуралност (реално стање културе), у смислу 
фактичког културног плурализма, једно је од основних и трајних обележја 
сваког друштва, где у оквиру опште културе постоје бројне поткултуре и 
противкултуре. Мултикултурација означава процес заснован на идеји или 
идеалу о толерантном, равноправном, хармоничном, прожимајућем односу 
и заједничком животу различитих култура и поткултура у оквиру једног 
ужег или ширег социјалног простора (локалног, регионалног, државног, 
међудржавног и светског).

Регионализам и мултикултурација се у том смислу могу схватити и као 
потрага за новим идентитетом, а она је отворена општим процесом индиви-
дуализације, којим се разграђују све старе форме солидарности и покушавају 
да пронађу неке нове. Захтеви за регионализацијом могу бити подстакнути 
са два потпуно опречна мотива: први би био онај који значи враћање уна-
зад ка неком облику „рефеудализације“ државе и друштва, односно ка ро-
мантичарски замишљеном идеалу „заједнице“, док би други био инспирисан 
тежњом за њиховом бржом модернизацијом и развојем, односно тежњом за 
даљом плурализацијом друштва и државе, али и њиховом све већом рацио-
налношћу и ефикасношћу. Због тога се регионализам и мултикултурализам 
дефинишу као теоријски концепти и практични пројекти остваривања ре-
гионализације и мултукултурације. Све то указује на закључке: (1) да мулти-
културна и хетерогена друштва у условима транзиције имају један проблем 
више у односу на она која то нису, (2) да је проблем утолико већи уколико су 
етничке хетерогености, у ближој или даљој прошлости, биле основ обновље-
них сукоба и (3) да је, независно од тога, актуелно питање већег уважавања 
мултикултуралних различитости и њиховог исказивања кроз нове форме 
друштвене организације и у транзиционим друштвима.

На основу напред изнетог могуће је издвојити најзначајније факторе који са 
културолошког аспекта испољавају утицај на процес регионализације, а то су:

1 концентрација културних вредности у деловима простора државе који 
се регионализује;

2 степен уважавања културних особености других народа и национал-
них мањина; 

3 да ли са културног становишта у регионима преовладавају еволуциони 
или ретроградни процеси;
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  4 колико су изражене кризе индивидуалног, колективног и друштвеног 
идентитета;

  5 колико је изражено просто копирање постојећих модела културолошке 
регионализације са Запада или је реч о креативној културној пројек-
цији заснованој на културним специфичностима сваке државе; 

  6 схватање културе као социо-економског фактора; 
  7 какав је ток културне транзиције и културног идентитета друштва и 

државе;
  8 стање и перспективе материјалне и духовне културе у периодима пре, 

за време и након транзиције у појединим регионима државе; 
  9 какав је утицај културе на формирање етничког идентитета и нацио-

налног карактера народа; 
10 међунационално заједништво и постојање неспоразума са другим на-

родима у појединим регионима државе и ширим регионима света.

3.6. Демографски фактори регионализације

Демографски процеси су условљени комплексом фактора који непосредно 
или посредно утичу на демографски развој и на процес регионализације. 
Демографски процеси су дугорочног карактера и имају вишеструк значај 
за процес регионализације. Општа демографска сазнања, у корелацији са 
достигнутим степеном општег, а посебно економског развоја, указују да 
квалитетна популациона политика има битног одраза на демографски 
развој и процес регионализације појединих делова државне територије и 
државе као целине. У савременим међународним условима, када је у многим 
државама света тренд демографског развоја негативан, тешко је са глобалног, 
регионалног, па и националног нивоа са већом сигурношћу прогнозирати 
даље демографске процесе и проценити њихове утицаје на брже одвијање 
процеса регионализације. Промене до којих је дошло почетком двадесет 
првог века у разним сферама друштвеног живота, па и у демографским 
процесима у многим државама света, довеле су до значајних позитивних 
трансформација у правцу неопходности процеса регионализације на свим 
нивоима, а нарочито националном. 

Фактори који испољавају утицај на демографски развој и процес регио-
нализације могу се поделити у две значајније групе: природне и друштве-
но-економске. Најзначајнији природни фактори који испољавају непосредан 
утицај на демографски развој и процес регионализације јесу: просторна ло-
кација; конфигурација територије; врсте и плодност земљишта; хидрографс-
ке карактеристике простора; метеоролошки и климатски услови; и развије-
ност вегетације. Они омогућавају оптималан демографски развој. У друштве-
но-економске факторе који утичу на демографски развој и регионализацију 
спадају: економско-саобраћајни положај; богато културно наслеђе; степен 
економске развијености појединих делова државе; негативан однос држа-
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ве према појединим гранама привреде, као што је пољопривреда; природно 
кретање становништва; старосна и полна структура становништва; етничка и 
верска структура становништва, миграције становништва у развијеније дело-
ве света; миграције село–град; и психолошки фактори. Сви ови фактори, изу-
зев економско-саобраћајног и богатог културног наслеђа, негативно утичу на 
демографски развој и на спровођење процеса регионализације. 

Међу бројне демографске факторе који испољавају значајан утицај на 
процес демографског развоја и процес регионализације државе спадају: 

1 природно обнављање становништва наталитет, морталитет, нупција-
литет, диворцијалитет, фертилитет, смртност одојчади и биолошка 
структура; 

2 природни чиниоци репродукције становништва запосленост младих, 
дужина школовања, животни стандард, планирање породице, решавање 
стамбеног питања, религијско схватање живота и смрти, време засни-
вања брачне заједнице и различит третман мушке и женске деце; 

3 израженост процеса депопулације у многим земљама света опадање 
природног прираштаја; 

4 неуједначеност старосне структуре региона и повећање старосне доби 
становништва преко 60 година процес старења становништва, нарочи-
то на селу; 

5 изражена спољашња и унутрашња миграциона кретања становништва; 
6 стална промена етничке структуре становништва, нарочито у пригра-

ничним деловима државне територије; 
7 висок процент смањења броја сеоског становништва, што захтева хит-

ну ревитализацију села у великом броју држава света; и 
8 промене у квалификационој структури становништва у развијеним 

државама пожељне, а у неразвијеним негативне).
Поред наведених група фактора, на процес регионализације значајан ути-

цај испољавају и верски и војни фактори.

ЗАКЉУЧАК

Напред изнето указује да је регионализација стваран савремени процес 
у међународној заједници. Тенденције на глобалном плану ка изградњи 
глобалног друштва/државе указују да су регионализација и регионално 
повезивање неминовни и трајни процеси. И поред таквог тренда, процес 
регионализације данас није прихваћен јединствено од многих држава у ме-
ђународној заједници, јер се и најмањи захтеви за регионалном аутономијом 
схватају као покушај појединих националних мањина да се одвоје од постојеће 
државе у засебне целине или прикључе држави матици. У тим случајевима је 
реч о бризи припадника већинске националне заједнице, која је у граничним 
деловима државе заступљена мањински, а која се у тим случајевима позива 
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на историјске чињенице, број верских објеката, културу, симболе, гробља и 
друго, што би требало да потврди право власти и државног суверенитета над 
тим делом државе. 

У таквим случајевима припадник већинске заједнице изражава своје 
вредносно становиште као првенство колективитета и државе, у циљу његове 
заштите, и поред тога што својим деловањем даје дигнитет класичном појму 
државног суверенитета. То се у савременим условима карактерише као рет-
роградан поступак. Да до тога не би долазило, Европска повеља о регионалној 
аутономији и други акти међународне заједнице везани за регионализацију 
изричито дефинишу немогућност сваког сепаратног и сецесионистичког 
чина. У том смислу је и предвиђено да признавање регионалне аутономије 
претпоставља, према држави којој регије припадају, њихову лојалност суве-
ренитету и територијалном интегритету те државе. Повељом је, такође, пре-
цизирано да се регионализацијом не може створити нови умањени центра-
листички систем власти. Свакако, регион, као битан део државе, својим иден-
титетом сведочи о разноврсности простора државе и доприноси богаћењу 
њене културе и поштовању њених традиција, те омогућава економски прос-
перитет у циљу трајног свеукупног развоја.



Слободан Мишовић [35]

ЛИТЕРАТУРА

Башић, Г., Међуетнички односи и положај мањина у савременој Европи, 
ЈУНИР–ЗОГРФ, Ниш, 2001.

Вришер, И., Регионално планирање, Младинска књига/Економска ревија, 
Љубљана, 1978.

Гиденс, Е., Последице модерности, „Филип Вишњић“, Београд, 1998.

Голубовић, З., Странпутице демократизације у постсоцијалзму, Београдски 
круг, 1997.

Дал, Р., Полиархија – партиципација и опозиција, „Филип Вишњић“, Београд, 
1997.

ђорђевић, Д. Б. и Живковић, Ј., Роми на раскршћу – права мањина и 
мањинских заједница, ПУНТА–ДДА–КСС, Ниш, 2002.

Живковић, Ј., Етничке мањине и њихов статус, ДДА/ЈУНИР/КСС, Ниш, 2001.

Живковић, Ј., Значај регионализма за друштва у транзицији, Теме, Ниш, 2001.

Зборник: Огледи о регионализацији, Центар – Агенција локалне демократије, 
Отворени универзитет, Суботица, 2001.

Зборник: Принципи уставне демократије, Форум за етничке односе,  
Београд, 2000.

Зборник: Санџак мултиетничка регија, Центар за регионализам, Нови 
Пазар; НИШП „Санџачке новине“, Нови Пазар, 2002.

Илешић, С., Погледи на географију, теоријско-методолошки приручник, 
Љубљана, 1967.

Ковачевић, Б., Изазови аутономије, у: Аутономија и мултиетничка 
друштва, Отворени универзитет, Суботица, 2000.

Мастило, Н., Речник савремене српске географске терминологије, Географски 
факултет –Универзитет у Београду, Београд, 2001.

Путиња, Ф. и Стреф-Фенар, Ж., Теорије о етницитету, Чигоја штампа, 
Београд, 1995.

Радовић, З., Мањине и територијална аутономија, Отворени универзитет, 
Суботица, 2000.

Семприми, А., Мултикултурализам, Клио, Београд, 1999.

Стајић, Љ., Основи система безбедности, Правни факултет, Нови Сад, 2010.

Тејлор, Ч., Призивање грађанског друштва, Београдски круг, Београд, 2000.

Трипковић, М., Регионализација и мултикултуралност у социјалној 
перспективи, Социолошки преглед, бр. 1–2, Београд, 2002.

Шефлин, Џ., Цивилно друштво и националитет, Еко центар, Београд, 1995.



[36] Годишњак ФБ 2010.

Slobodan Mišović, PhD
University of Belgrade, Faculty of Security Studies

THE MOST IMPORTANT FACTORS 
OF REGIONALIZATION

Abstract: Regionalization is one of the modern processes of singling out a 
specific part of territory on national and global level, depending on the influ-
ence of numerous factors. The concept of regionalization promotes systemic 
societal changes, the meaning of which is basically a wider democratization 
of the institutions of power. In this transformation, a broader right of every 
citizen to participate in managing public affairs is secured, regarding the fact 
that this falls within the common democratic principles of every state in the 
modern international community, and region prioritizes the realization of 
this right. This approach is in direct collision with the concept of centralized 
social system, which does not provide for a direct way of individual partici-
pation in state affairs managing. 
The concept of regionalization inaugurates the decentralization of central-
ized social systems by implementing the principle of subsidiarity, regard-
ing the fact that it is based on equal legitimacy of all levels of power – lo-
cal, regional, state, and European – and is a significant contribution to the 
development of democracy in the world. The outlines of regionalization on 
both global and local level can be perceived in the former periods of the 
development of democracy in the world and of human society. Due to this 
fact, regionalization is not a process that belongs exclusively to the modern 
epoch. In the contemporary condition, regionalization is affected by several 
groups of factors, among which political, geographic, economic, ethnic, re-
ligious, cultural, sociological, military, etc. are the most influental ones. It is 
sure that their complex activity opposes the concept of power based on state 
sovereignty and national state, and advocates, by transition of power, the 
concept of state compound of regions, as well as the full implementation of 
the concept of democracy by which the vertical division of power is provided 
for, as well as the horizontal one. 
Key words: region, area, regionalization, geographical condition, political, 
economic, cultural, external, internal factors
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ЕТИЧКИ ДИСКУРС 
У ТЕОРИЈАМА МЕђУНАРОДНИХ ОДНОСА

Сажетак: Током последњих деценија дисциплина међународних од-
носа обележена је бројним и суштинским епистемолошким и мето- 
долошким расправама. Могуће је идентификовати једну епистемо-
лошку особеност која до сада уједињава све различите школе ми-
шљења унутар ове дисциплине. То је заправо њихово универзално и 
потпуно опредељење да прихвате исте критеријуме које користимо у 
процењивању емпиријских теорија: емпиријску проверљивост, или 
оповргљивост, као и унутрашњу логичку конзистентност, што наводно 
искључује нормативне консидерације. У чланку се ово становиште, по 
којем је прагматичкo различито од етичкoг, испитује и оспорава, и об-
разлаже зашто је дихотомија између емпиријскoг и нормативнoг, или 
прагматичкoг и етичкoг, у теоријама међународних односа лажна и 
зашто се аргументи, теорије и перспективе које повезујемо са другим 
полом дихотомије већ налазе у етичким оквирима или ове подразуме-
вају.
Кључне речи: дихотомија емпиријско–нормативно, међународни од-
носи, теорије међународних односа, етичке дилеме

Од савремених теорија међународних односа очекује се да развију кон-
цептуални оквир како би нам омогућиле да разумемо и објаснимо догађаје 
и феномене у светској политици и међународним односима, али исто тако 
и да утичемо на доношење својих политичких одлука и осмислимо своје 
политичко деловање. Ипак, међународни односи су традиционално сматрани 
дисциплином која се бави емпиријским, али не и нормативним питањима – 
оним шта нешто јесте, а не оним шта треба да буде. Ако међународни односи 
као политичка наука треба да говоре о најважнијим питањима међународног 
политичког деловања, онда то мора да буде наука не само о ономе што јесте 
већ и о ономе што треба да буде. 
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Једна теорија међународних односа нема само аналитичку и објашњавалачку 
компо нен ту, сходно којој ће се строго придржавати традиционалног научног 
метода емпиријске ве рификације и статистичког тумачења. Она мора да има 
и нормативну димензију како би усме рила понашање ка неком жељеном 
(друштвеном) циљу и како би била политички реле вант на, а да би то могла, 
она мора заузети став према етичким појмовима, као што су добро, рђаво, 
исправно, дужност, обавеза, правда, благостање, казна, сила, насиље, моћ, 
власт итд. у односу на владе, режиме, идеологије и друштвене покрете, а с 
обзиром на тематска подручја која се односе на рат, револуцију, мир, 
хуманитаризам, агресију, универзална људска права, глобалну дистрибуцију 
ресурса, политичку одговорност итд. Стога назначена синергија теоријског, 
аналитичког и практичног омогућава овим теоријама да се баве најважнијим 
проблемима и дилемама политичког деловања у свету, али и да саме поседују 
концептуално адекватан оквир који је у стању да повеже емпиријско и нор-
мативно истраживање.

Упркос чињеници да су у међународним односима етичка питања веома 
наглашена, она су у теоријама међународних односа дуго била маргинали-
зована, услед доминације пара дигми – реализма и неолиберализма – које су 
из светске политике искључиле ’етичко’, или му у најбољем случају придале 
маргиналну важност. Стенли Хофман (Stanley Hoffmann) напомиње да се ли-
тература о етици у међународним односима појављује тек од 1970-их година.1 
Бајцoвa (Beitz) књига Политичка теорија и међународни односи2 представља-
ла је преломни момент, јер је упутила разорну критику свим оним олаким 
претпоставкама које подржавају широко распрострањено уверење да су мо-
рални судови суштински непримењиви на ствари спољне политике и међу-
народне односе. Откако се појавила ова његова књига, дошло је до постепене 
пролиферације текстова о моралној и политичкој заједници у међународним 
односима, а почела је да се конституише међународна етика као академска 
дисциплина. 

Зашто је етика дуго била истиснута из теорије међународних односа? За то 
има неколико разлога. Први се односи на дуготрајну тенденцију да се дисци-
плина међународних односа конституише по узору на природне науке, чија 
претпостављена егзактност имплицира да су ’ослобођене вредности’. Друго, 
захваљујући доминантном утицају политичког реализма и његовог принци-
пијелног одбацивања сваке етички интониране расправе о ограничењима 
понашања држава на међународној сцени, уврежила су се два схватања: а) 
међународна политика је инхерентно зла и бескрупулозна када је реч о поли-
тици моћи и одбрани нацио налних интереса, тако да ту нема места етичким 

  1 Stanley Hoffmann, “The Political Ethics of International Relations”, Seventh Morgenthau 
Memorial Lecture, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1988.

  2 Charles R. Beitz, Political Theory and International Relations, Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1979.
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консидерацијама; и б) због извесне разлике између домаћег (унутрашњег) 
поретка и међународне (спољашње) анархије, етичка питања треба да буду 
елиминисана све до тад док се не успостави нека међународна заједница).3 
Треће, етика се третирала као нешто спољашње, што се као корпус принципа 
накнадно (по што је о њима успостављена потпуна сагласност) уноси у светску 
политику. Најзад, сходно тра ди ционалној дихотомији између ’јесте’ и ’треба’, 
сматрало се да постоји непремостив јаз из ме ђу емпиријског и нормативног, 
односно прагматичког и етичког, те је теорија међуна ро дних односа својом 
практичном и апликативном природом искључила други члан дихотоми је.

KОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР

У мери у којој једна теорија тежи да допринесе решењу практичних 
проблема и обликује одлуке на глобалном плану у вези с међународном 
јавном политиком – она је нужно нормативна.4 Предмет дисциплине међу-
народних односа јесте управо то како треба да поступамо на глобалном 
нивоу, светској политици, а у томе нам подједнако помажу како позитивне 
тако и нормативне теорије. Дакле, теорије међународних односа имају 
своју емпиријску, позитивну димензију и своју нормативну димензију, које 
се рефлектују у њиховим епистемолошким и методолошким приступима. 
Настојање да се дисциплине међу народних односа и међународне политике 
конституишу као ’позитивне науке’ допри нело је маргинализовању њихове 
нормативне димензије. Сходно томе, према вредностима се поступало као с 
нечим што је требало одстранити из истраживања, док су се, са друге стране, 
емпиријским приступима, посебно статистичким методама, као и тежњом 
за ’објек тивним’ мерним инструментима, нагласком на проверавању (вери- 
фикацији и оспоравању) истиснути алтернативни приступи, попут исто-
ријских, интерпретативних метода и студија случаја, који су понекад приме-
ренији за осветљавање нормативних процеса и питања. 

И прва и друга димензија имају своје онтолошке претпоставке, формули-
сане у одговарајућим филозофијама – од тога како се концепти, категорије, 
епистемички ýлози учитавају као карактер објективитета. Прва димензија је 
наглашавана у водећим истраживачким круговима САД, где се и у суштин-

  3 Али, на ову дилему одговара Нај (Joseph Nye) овим противставом: „Због разлике између 
унутрашње и међу на родне политике, моралност је тешко применити у међународној 
политици. Управо због тога што постоји мноштво начела, из тога не следи да уопште 
нема начела. Колико далеко треба да идемо у примени морал ности у међународној 
политици? Одговор је да треба бити обазрив, јер кад морални судови одређују све 
догађаје, моралност може да води до осећаја срџбе, а срџба може довести до повећаног 
ризика.“ Џозеф С. Нај, Како разумети међународне сукобе, превео Драган Р. Симић, 
Стубови културе, Београд, 2006, стp. 51.

  4 Joseph S. Nye, Jr., “International Relations: The Relevance of Theory to Practice”, OHIR, ch. 37 
in: The Oxford Handbook of International Relations (даље у тексту: OHIR), New York: Oxford 
University Press, 2008.
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ском и у методолошком смислу фокус стављао на емпиријско истраживање 
и позитивну теорију, на рачун експлицитно нормативне рефлексије, која се 
препуштала политичкој филозофији. Обратно, у Великој Британији и шире 
у Европи (попут Енглеске школе међународних односа, феминизма, кон-
структивизма, постмодернизма итд.)5 више се наглашавао филозофски и нор- 
мативни приступ, често на рачун пуног опсега истраживачких процеду-
ра и техника друштвених наука. Наглашавањем својих разлика и инком- 
патибилности ова два дивергентна приступа допринела су томе да је норма-
тивни план деценијама био стриктно одвојен од емпиријског истраживања. 
Међутим, да бисмо доиста задовољили потребу да повежемо систематско ем-
пиријско истраживање са нормативном рефлексијом како бисмо боље раз-
умели међународну политику и могли да на њу утичемо, теоретичари обе 
оријентације треба да почну да се баве занемареним димензијама ове синер-
гије.6 

Расправе о одговорности на индивидуалном, националном и међународ-
ном плану у вези са горућим проблемима људских права, хуманитарне интер- 
венције, глобалног сиромаштва и глобалне правде, еколошких питања, тре-
тмана избеглица, борбе против тероризма, слабих и ’одметничких’ држава7 – 
све се оне одвијају унутар етичког оквира, без обзира на то да ли учесници 
прихватају неспорни статус етике у међународним односима, или су скло-
нији да ревидирају само схватање и тумачење међународне етике. Наравно, 
постоје и нова питања – од људских права и корупције до глобалног загревања 
– која доносе нове изазове и којима се не можемо бавити на традиционални 
начин, јер она од нас захтевају да се суочимо са тешким дистрибуционим и 
етичким питањима која у расправе уводе нормативне консидерације.

Дисциплина међународних односа се ослања на увиде из бројних домена 
и теоријских перспектива – на право, филозофију, психологију, антропологију, 
економију и социологију. Овакав распон има важне импликације за разуме-
вање етике и ’етичког’ у међународним односима и међународној политици. 
Одређеније речено, ако предмет теорије међународних односа дефинишемо 

  5 Richard Price, “The Ethics of Constructivism”, OHIR, ch. 18; види такође: Richard Price, ed., 
Moral Limit and Possibility in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2008; 
Robyn Eckersley, “The Ethics of Critical Theory”, OHIR, ch. 20.

  6 Такав пробој је начинило неколико аутора који су експлицитно посвећени повезивању 
нормативног и емпиријског истраживања: Јирген Хабермас (Постмодерна констелација: 
Политички есеји, превели ђ. Вукадиновић и А. Костић, Откровење, Београд, 2002), затим 
Ален Бјукенен и Роберт Киохејн у својој књизи о космополитизму и интервенцији (Allen 
Buchanan and Robert O. Keohane, “The Preventive Use of Force: A Cosmopolitan Institutional 
Proposal”, Ethics & International Affairs 18, no. 1 (2004), pp. 1–22) као и Робин Екерзли у 
својој књизи Зелена држава (Robyn Eckersley, The Green State: Rethinking Democracy and 
Sovereignty, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004). Часопис Ethics & International Affairs 
пионирски се заложио за ово повезивање емпиријскoг и нормативнoг.

  7 У овом контексту њихова одређујућа карактеристика је милитаризам, као идеологија 
која даје предност насиљу да би се одржала. 
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не само у традиционалном смислу као „проучавање динамике економских, 
политичких и друштвених односа између државних актера“, већ га прошири-
мо тако да укључује и проучавање транснационалних питања (попут терори-
зма и еколошких проблема), али исто тако и поддржавне или унутардржавне 
актере (будући да они све више играју важну улогу у обликовању међунаро-
дне политике и међународних односа), онда готово да нема питања које а 
директан или индиректан начин не тангира етичко и политичко. Из перспек-
тиве ’одоздо нагоре’, неолиберализам сматра да је глобализација произвела 
нови скуп друштвених интереса и домаћих актера, чији су сукобљени инте-
реси од суштинског значаја за разумевање преференција државе.8 Посматра-
но из перспективе ’одозго надоле’, школа ’глобалног друштва’,9 као и Енглеска 
школа међународних односа, наглашавају значај глобалног и међународног 
друштва уместо анархије; поред овога, оне такође истичу важност цивилног 
друштва, укључујући невладине организације, међувладине организације, 
корпорације и међународне институције за одлучивање о питањима од међу-
народног интереса. Чак и ако државе и даље представљају најважније актере 
у међународној политици, њихова аутономија је ограничена, а своје циљеве 
не могу да остваре саме. Ове промене постављају нова етичка питања, а про-
блематизују стара. 

Теорије међународних односа имају своју етичку димензију, која је не- 
када експлицит на, а каткад имплицитна. Разлог овоме је што се теорети-
чари међународних односа никада нису одрекли својих практичних амби- 
ција – реалисти прописују шта треба да чине рационалне државе, док пост-
модернисти препоручују праксу деконструкције у истраживачкој процедури 
или поступку. Када год изричу овакве препоруке или упутства, они се налазе 
како на нормативном тако и на емпиријском терену.10 Поврх тога, неке од тео-
рија међународних односа недвосмислено се ослањају на етичке теорије, као 
што су теорије засноване на правима, затим утилитаристичке и деонтолошке 
теорије итд. 

Било да је реч о реалистима или постструктуралистима, конструктиви-
стима или либералима, сви су они постављали питања о томе како треба да 
поступамо на плану глобалне политике. Често и несвесно и против своје воље, 
неки од њих су се нашли на терену где се прожимају емпиријско и норматив-

  8 Andrew Moravcsik, “The New Liberalism”, OHIR, ch. 13.
  9 Michael Barnett and Kathryn Sikkink, “From International Relations to Global Society”, OHIR, ch. 3.
10 Christian Reus-Smit and Duncan Snidal, “Between Utopia and Reality: The Practical Discourses 

of International Relations”, in: Christian Reus-Smit and Duncan Snidal, eds., Oxford Handbook 
of International Relations, New York: Oxford University Press, 2008; Véronique Pin-Fat, 
Universality, Ethics and International Relations. A Grammatical Reading, Routledge, London, 
2009; Stanley Hoffmann, Duties beyond Borders: On the Limits and Possibilities of Ethical 
International Politics, Syracuse University Press, Syracuse, NY, 1981; David Boucher, The limits 
of ethics in international relations: natural law, natural rights, and human rights in transition, 
Oxford University Press, Oxford – New York, 2009.



[42] Годишњак ФБ 2010.

но истраживање и теорија, користећи нормативне претпоставке, аргументе 
и поставке а да су при том декларативно били против нормативне теорије и 
етике као такве у теорији међународних односа. 

Политички реализам је често карикатурално представљан као теорија која 
принципијелно одбија да уведе етичку димензију у расправу о међународ-
ним односима. Сходно својој централној тези о анархичној средини, у којој 
не постоје централна власт и никакве заједничке вредности, међународни 
односи се великим делом своде на политику моћи и безбедности, због чега 
се маргинализују сви остали циљеви.11 У међународном поретку нису могуће 
моралне норме, пошто је политичко деловање у једном анархичном свету 
ограничено на опстанак, који значи да правда, па чак и сарадња међу држа-
вама долази далеко иза принципа ’разборитости’, као и моћи.12 

Ипак, захваљујући томе што су државе традиционално представљале глав-
не актере међународних односа, али и основне јединице анализе у теорији 
међународних односа (тзв. ’етатистичка’ традиција, која је прегнантно фор-
мулисана у радовима Моргентауa [Morgenthau] и Волцa [Waltz]), домен етич-
ког је уведен на мала врата у расправе о томе како одредити нацио налне 
приоритете, како дефинисати изазове и претње, како обликовати спољну и 
унутрашњу политику итд. Тако су утицајни реалисти старије генерације – као 
што су Моргентау, Кар (Carr) и Арон (Aron) – били свесни значаја моралних 
консидерација у теорији међународних односа, иако су били дубоко увере-
ни колико су оне спутане и ограничене трагичним диле мама инхерентним 
анархији међународних односа и међународне политике. Пре би се могло 
рећи да су реалисти након Другог светског рата мање изражавали резиг-
нацију над судбином бруталног света у знаку Хобсовог (Hobbes) природног 
стања рата свих против свију, а више потребу да се нађу делотворни одговори 
за стање анархије међународног система.13 

На другом крају ове осовине налази се ’идеалистичко’ становиште, по којем 
међуна родна политика припада сфери морала, у којој се могу развијати пра-
вда и право, а појединци и државе могу научити како да избегавају унутар-
државно насиље и себичност тако што ће развијати сарадњу и институције. 
Ово становиште такође заступа идеју да интереси државе треба да укључе 
интересе према правди и владавини права у светској политици.

Данас је овај фокус на држави као главном (и једином) актеру међунаро-
дне политике све мање прихватљив, пошто је држава као монолитни ентитет 
заправо заробљена унутар широке мреже глобалне међузависности, дубоко 
прожета транснационалним везама и снага ма, али и све мање способна да 

11 Jack Donnelly, “The Ethics of Realism”, OHIR, ch. 8.
12 Hans Morgenthau, Politics among nations: The struggle for power and peace, Brief edition, New 

York: McGraw-Hill, 1993, p. 12.
13 Види: Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International Relations, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
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испуни своје функције без прибегавања међународној сара дњи. Како се гу-
стина односа и процеса између држава, унутар држава као и не-државних 
ентитета веома повећала у савременом друштву, етичке консидерације су 
постале битне за понашање ових актера. При томе су нормативни захтеви 
често и нехотице унети у аналитички концепт државе.

Ово се дешава онда када се тврди да државе нужно стреме остварењу само 
својих властитих интереса, ослањањем на саме себе, као и да не уважавају 
интересе других држава, како у позитивним, емпиријским тако и у норма-
тивним питањима; то се исто тако дешава онда када се евоцирају правила 
’самоодређења’ како би се делегитимизовали интереси грађана у другим др-
жавама. Но, међузависност угрожава независност држава, као и границе из-
међу унутрашњих и спољних политика.14 Штавише, државе као апстракције 
исувише лако одвраћају пажњу од индивидуалног плана, тамо где се норма-
тивна питања најпродубљеније доживљавају. Стога поступање са државама 
као са кључним актерима замрачује питања међународне моралности, чак и 
ако ово у великој мери препушта анализу неистраженим нормативним пре-
тпоставкама.

Расправљајући о нормативним питањима у теорији међународних односа 
и међуна родне политике, M. Фрост (Frost, 1996) указује како су проблематике о 
којима рас прављају ове теорије инхерентно етичке. Шта треба да ради међу-
народна заједница када се суочи са геноцидом? Када је основано уплитање у 
унутрашње ствари једне земље? Како се (и да ли се уопште) међународни по-
редак може усагласити са промоцијом правде? Како се суочити са проблеми-
ма као што су глад, светско сиромаштво, глобална правда и глобална нејед-
накост? Како се односити према страном дугу земаља ’Трећег света’? Који је 
најбољи начин борбе против глобалног тероризма? Какве се санкције према 
другим земљама могу сматрати оправданим у етичком смислу? Шта се може 
сматрати највишом претњом у смислу присуства иманентне опасности за 
једну етаблирану политичку заједницу попут др жаве? Ово су само неки од 
примера питања са којима се данас суочавамо и која су нормативне природе, 
пошто се од нас тражи да доносимо судове о томе шта треба да се учини.

Својевремено су доминантне парадигме у теорији међународних односа 
успеле да искључе ’етичко’ из светске политике, сматрајући га знаком слабо-
сти, а не суштинским и интегралним делом анализе – било тако што су на-
глашавале разлику између домаћег поретка и међународне анархије, и тако 
одлагале питање етике све док се не оформи међународно друштво; било тако 
што су третирали етику као потенцијалног ’доктора’ за међународне односе, 
као корпус принципа који се могу унети извана, ’чим се о њима постигне 
сагласност’.15 Данас је, међутим, све распрострањеније мишљење о мањкаво-

14 Keohane, R. O. and Nye, J. S., Power and Interdependence, 2nd edn, Boston, Little & Brown, 1989. 
15 Walker, R. B. J., Inside/Outside: International Relations as Political Theory, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1993, p. 50.
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сти овог приступа од стране феминистичких и постструктуралистичких ау-
тора.16 У овим критичким дискурсима централно место припада питањима 
која се односе на то шта конституише ’универзално’, како се оно употребљава 
у политичкој мисли, као и на начине на које се оно односи према моћи у гло-
балној политици.

За ове последње етика је увек политичка. Заправо, могли бисмо рећи да – 
било да је реч о становишту против етике или за етику у теорији међуна-
родних односа – оба полазе од тога да је етика дубоко политичка. Једни то 
схватају у смислу програмских елемената, као што то чини космополитизам, 
који поставља питања попут: „Како да променимо свет да бисмо ограничи ли 
патњу?“ или: „Шта треба да избегавамо?“ Други то схватају антипрограмски и 
декон структи вистички, те постављају питања попут: „Како је ’етичко’ констру-
исано тако да су не ка питања избегнута, а друга избрисана?“ Појмови попут 
моћи, оспоравања или територије ни су по себи разумљиви и транспарентни, 
већ у себи имају наслаге значења која истовреме но и производе свет и бивају 
друштвено-историјски производ. Питања ’етичког’ су испреплитана са сум-
њама и оспоравањима политике, а нису неки скуп принципа који се могу 
применити на овај или онај случај. Трећи покрећу здраворазумскија питања: 
„У којем моменту можемо при хватити да стварност светске политике захтева 
да се морални принципи не поштују и како знамо када смо дошли до стварне 
етичке границе?“ „Да ли један државник има могућ ност моралног избора у 
међународним односима?“, а ако га има, „које су границе моралног избора?“17

Још једна тешкоћа са којом се суочавамо када расправљамо о моралности 
и, уопште, о ширим етичким питањима у међународним односима тиче се 
тога како избећи две крајности, два изазова: с једне стране, да наши аргу-
менти имају значаја за академску јавност, али да мало дотичу широку пуб-
лику и политичаре, јер су апстрактни и мало релевантни за домен дневне 
политике; с друге стране, да се међународним односима бавимо од случаја 
до случаја, на ad hoc равни, често без дистанце и пристрасно. У првом слу-
чају имамо основу за филозофску расправу о међународним односима, али 
немамо међународне односе. У другом случају немамо теорију која би нам 
омогућила јасне смернице и сигурне стандарде. Очигледно је како нам је по-
требно да комбинујемо ове две равни, јер без тога не можемо ни да разуме-
мо како функционише систем међународних односа нити да пројектујемо 
неку визију могућег побољшања. У оба случаја се ослањамо на вредности и 

16 Shapiro, Michael, “The Ethics of Encounter: Unreading, Unmapping the Imperium”, pp. 57–91 
in: Campbell, David and Michael Shapiro, Moral spaces: rethinking ethics and world politics, 
Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, 1999; James Brassett and Dan Bulley, “Ethics 
in World Politics: Cosmopolitanism and Beyond?” International Politics (2007) 44, pp. 1–18.

17 Hoffmann, Stanley, Duties Beyond Borders, Syracuse University Press, Syracuse, 1981, p. 10; 
Maguire, Daniel C. and Fargnoli, A. Nicholas, On Moral Grounds, New York: Crossroad, 1991, 
p. 147; Richard M. Price, ed., Moral Limit and Possibility in World Politics, Series: Cambridge 
Studies in International Relations (No. 107), Cambridge University Press, 2008.
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вредносне судове, на морал ни избор, који подразумева одговорност, а без ове 
нема рационалне политике као такве. 

Нормативна теорија међународних односа, која се разликује од контровер- 
зи што повремено настају у вези с питањима спољне политике, није инспири-
сала бројне ауторе, али оно што од ње постоји сведочи о високом квалитету сту-
дија. Расправе инициране супротним позицијама либерала и комунитариста 
окренуле су се према импликацијама за међународне односе у контексту две 
традиције – уговорне, с једне стране, и аристотеловско-класично-републи-
канско-грађанско-хуманистичке, с друге стране. Либерална позиција је нагла- 
шавала потребу увођења нужних практичних мера – остварење универзал-
ности људских права за све појединце, либерализацију трговине, као и га-
ранцију за пристојне услове живота. Пози ци ја комунитариста је била толе-
рантнија према границама индивидуалних права уколико те границе одра-
жавају културне посебности, а више се бавила суверенитетом држава (осим у 
случају када је интервенција подстакнута захтевима за националним само-
одређењем, гено цидом или као одговор на претходну интервенцију). 

У овој дебати су Чарлс Бајц (Charles Beitz), Ендру Линклејтер (Andrew 
Linklater) и Онора О’Нил (Onora O’Neill) били на либералним позицијама, 
док су Мајкл Волзер (Michael Walzer), Дејвид Милер (David Miller) и Мервин 
Фрост (Mervyn Frost) били на позицији комунитариста.18 Неки аутори су још 
више диференцирали своје позиције спрам космополитизма и либерали-
зма, с једне стране, и комунитаризма, с друге стране, попут Брауна (Brown) 
и Томпсона (Thompson).19 У овој расправи је било недвосмислено да је сваки 
од аутора иза себе имао радове који су одсликавали примену филозофских 
критеријума на захтеве и сложености света политике.

Посматрано из етичке перспективе, постоје бројне важне тачке конвер-
генције и дивергенције између теорија. Тако структуралистичке теорије у 
свој својој разноврсности – реализам, као и неки огранци Енглеске школе – 
деле скептицизам у погледу могућности моралне промене, док су друге 
теорије, ништа мање различите међу собом, као што су либерализам, кон-
структивизам, солидаризам итд, склоне да признају важност етичких кон-
сидерација у међународним односима, те да се, сходно томе, фокусирају на 
колективне моралне циљеве и принципе међународног и светског друштва. 
Реализам сматра да политика и моралност нису компатибилне – што је по-
следица његовог схватања како држава стално тежи да што више прошири 
своју моћ, док пак постмодернизам изводи аргумент о продуктивној моћи на 

18 Види: David Morrice, “The Liberal-Communitarian Debate in Contemporary Political 
Philosophy and its Significance for International Relations”, Review of International Studies, 
Vol. 26, no. 2, April 2000.

19 Види: Chris Brown, International Relations Theory: New Normative Approaches, New York: 
Columbia University Press, 1992.
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основу главне премисе да сви процеси који имају морално значење произво-
де односе доминације. 

Међутим, оба изражавају дубоку сумњу у могућност моралне промене, али 
очито из различитих разлога. Такође, постоје слични ставови у погледу стату-
са вредности, али из видно различитих перспектива. При том је манифестна 
конвергенција критичких теоретичара и нових либерала у вези са главним 
етичким циљем људске еманципације (схваћене као уклањање препрека 
људској аутономији), који наглашавају први, и посвећености људској слободи, 
за коју се залажу други. 

Посебно је занимљива позиција космополитизма као нормативног оквира 
унутар којег се разматра пракса светске политике. Космополитизам је постао 
главни концепт којим се настоји да се хуманизују аспекти какви би се грубо 
могли назвати глобалном јавном политиком. Његова је амбиција да ослобо-
ди појединце од стега националне политичке моћи и рационалности како би 
промовисао моралну аутономију и слободан суд. Ово пак значи да ниједан 
политички актер не може бити изузет из моралне процене. Релевантни мо-
рални дискурси се заснивају на инклузивним појмовима људскости, друштва, 
морала, одговорно сти, као и на вези између њих, што треба да подстакне про-
мишљање нових форми политике, а одбаци равнодушност, филистарство, ре-
лативизам, који у крајњем воде неизбежним сукобима. Полазећи од човечан-
ства као примарног извора вредности, космополити инсистирају на јединству 
људске врсте и тéже успостављању глобалне заједнице. 

Међутим, постструктуралистичке и критичке теорије доводе у питање тра-
диционалне космополитске претпоставке.20 За њих космополитско уверење 
да се наводно можемо супротставити хировима светске политике и да они 
могу бити превазиђени на основу исправне употребе разума и међународног 
права садржи ’прећуткивање’, вишесмислености и праксу да се нека значења 
појмова попут ’насиља’, ’територије’, ’правде’ итд. једноставно здраворазумски 
употребљавају а да се истовремено, свесно или не, изостављају начини на 
који су они произведени, као и начини на који утичу на наше разумевање 
света, укључујући и оне где етика производи етичке границе ’проблема’ који 
треба да се реше. Ова ’ћутања са значењем’ дају повода насиљу према неким 
могућим алтернативним будућим токовима. 

Неки постструктуралистички аутори провокативно су се изјаснили против 
етике (Caputo 1993),21 не у име одбране аморалности или нихилизма, већ зато 
што су хтели да скрену пажњу на игнорисање конститутивних вишесмисле-

20 Patomaki, H., “Problems of democratizing global governance: time, space and the emancipatory 
process”, European Journal of International Relations, Vol. 9, No. 3, 2003, pp. 347–376; Walker, R. B. 
J., “Polis, cosmopolis, politics”, Alternatives, Vol. 28, No. 2, 2003, pp. 267–286.

21 Caputo, J. C., Against Ethics: Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to 
Deconstruction, Bloomington: Indiana University Press, 1993.
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ности које прожимају сам предмет етике и правде22 и да критикују настојања 
да се етичке теорије једноставно унесу у теорију међународних односа, тако 
што би етички принципи непроблематично усмеравали светску политику и 
међународне односе. Међутим, такви принципи по мишљењу постструктура-
листа не могу да се третирају као нешто што је различито од анархичног света 
и што се споља у њега уноси како би се овај поправио. Напротив, етички тер-
мини су конституисани у дискурсу светске политике, у којој су произведени 
и репродуковани. 

Отуда и њихова принципијелна критика космополитизма, који не уви- 
ђа колико његов етички набој (инпут) има много конститутивних више-
смислености и противречности. Постструктуралисти и деконструктивисти 
сматрају да се појмови као што су ’правда’, ’еманципација’, ’космополитски’, 
’заједница’, ’етика’ не могу користити непроблематски, као што то чине космо-
полити, а ове вишесмислености ограничавају и подривају саму могућност 
етике. И, као што примећује Д. Кембел, „оно што се тражи није конструкција 
неке теорије, нити нека теорије међународних односа, а још мање теорија 
етике за међународне односе ... оно што се тражи јесте етос политичке кри-
тике која се бави претпоставкама, границама, њиховом историјском произ-
водњом, друштвеним и политичким ефектима, као и могућношћу да се иде 
мимо њих у мишљењу и деловању“.23 

Ова два супротстављена становишта најјасније се одређују према статусу 
(заправо самој могућности) етике и етичког.24 Док Смит (Smith), Линклејтер 
и Ерскинова (Erskine) истражују кохерентност и могуће проширење етичких 
оквира на светску политику у циљу ублажавања патње, дотле Елден (Elden), 
Цефус (Zehfuss), Хачингз (Hutchings) и Вон-Вилијемс (Vaughan-Williams) ве-
рују да етички оквири производе свет, који космополити, иначе, настоје да 
промене. Дакле, уместо што ће на светску политику примењивати етичке 
принципе као неки спољашњи, ’магични састојак’, деконструктивисти држе 
да ови принципи производе саму светску политику, тј. да је етика одувек била 
у светској политици, производећи је и бивајући произведена. 

У настојању да се нађе неки трећи пут између космополитизма и критич-
ких перспектива постоје прилике да се иде даље од традиционалних претпо-
ставки и дилема о етици у светској политици. Ранија схватања нормативне 
теорије у противставу према политичкој реалности, или супротности између 
комунитаризма и космополитизма, polis-а и cosmo-polis-а, сада се посматрају 
као тотализујућа, ништа мање него што је то била дихотомија између кос-

22 Као, на пример, Caputo, op. cit.
23 David Campbell, “Beyond choice: the onto-politics of critique”, International Relations, Vol. 19, 

No. 1, 2005, pp. 127–134, p. 133; Campbell, D. and Shapiro, M. J., “Introduction: From Ethical Theory 
to Ethical Relation”, in: D. Campbell and M. J. Shapiro (eds.), Moral Spaces: Rethinking Ethics and 
World Politics, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999, pp. x–xi.

24 Richard Price, “Moral Limit and Possibility in World Politics”, in: Richard M. Price (ed.), Moral 
Limit and Possibility in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 43.
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мополитизма и постструктурализма. Дакле, на делу је тенденција ка прева-
зилажењу једног приступа или једне дихотомије како би се пружио простор 
плуралитету приступа.

Различите теорије међународних односа на овај су се или онај начин ба-
виле моралним питањима. Конструктивисти су изложили занимљиве (и 
диференциране) ставове о месту етике у међународним односима, нудећи 
специфичне елаборације етичких питања, као што су санкције, хуманитар-
на интервенција, мучење, међународни кривични трибунали итд. Њихо-
ве анализе су имплицирале теоријске и емпиријске ставове о условима за 
могућност моралног преображаја у светској политици и евентуалним гра-
ницама тог преображаја, и на тај начин допринели изградњи нормативне 
теорије примерене међународним односима. Функционалисти су, на при-
мер, сматрали да ширење сарадње међу државама у функционалним обла- 
стима поправља животне услове и повећава просперитет, исто као што ук-
лања сметње које би могле да угрозе мир. Припадници тзв. Енглеске школе 
међународних односа учествовали су у расправи са плуралистима и соли-
даристима о пожељности међу народног друштва који би личило било на 
друштво друштава или, томе насупрот, на нешто што би одговарало светском 
друштву. Поред тога, марксисти, радикални полит-економисти и други при-
падници критичких теорија (којима се приписује префикс ’пост-’ постструк-
туралисти, постмодернисти, постпозитивисти) расправљали су о диспарите-
тима између света богатих и сиромашних, ’Првог’ и Трећег’ света, степена у 
којем међународни систем може да поправи или погорша ову ситуацију, а 
нарочито о проблематичности универзалних моралних основа. Најзад, али 
не и мање важно, уз постмодернисте су и феминисти довели у питање како 
сам међународни систем, тако и водеће теорије међународних односа, за које 
су сматрали да пружају политичко и идеолошко оправдање тог система. 

Међу најутицајнијим антилибералима налази се група филозофа позна-
тих под називом ’комунитаристи’ (communitarians).25 Назив су добили по 
својој главној тези да само обухватањем заједнице вредности и сродним мо-
ралним хоризонтом можемо постићи да нам моралне одлуке буде смислене 
и да тако избегнемо ’нелагоду модерности’. С тим у вези чувена је распра-
ва између космополита и комунитариста о глобалној етици. Окосница ове 
расправе односила се на питање граница моралне заједнице – да ли људска 
врста или пак нација-држава представља границу моралне заједнице. У овој 
расправи се сучељавају заступници либерализма и комунитаризма не само 
око граница моралне заједнице као централног питања, већ и око тога како 
долазимо до знања о добром, као и о односу између добра и зла. Супротста-

25 Међу старије припаднике ове групе убрајају се: Мајкл Сендел (Michael Sandel), Мајкл 
Волзер (Michael Walzer), Чарлс Тејлор (Charles Taylor) и Алаздер Мекинтајер (Alasdair 
MacIntyre), од којих је овај последњи понудио развијену комунитаристичку алтернативу 
како либерализму тако и космополитизму.
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вљени ставови комунитаризма и космополитизма упућују и на друга важна 
питања: како је конституисана моралност и на чему је у крајњој инстанцији 
утемељена морална одговорност?

Док идеалистичко-реалистичка осовина поставља питање о томе која мо- 
тивација доминира светском политиком – да ли себични интерес или ин-
те-рес према правди – дотле комунитарно-космолошка осовина или подела 
испитује да ли појединачни или универзални морални принципи треба да 
буду предмет етике. Две супротстављене позиције, космополитизам и кому-
нитаризам, сучељавају пројекте за универзализмом моралном заједницом са 
настојањем да се сачувају партикуларистичке националне заједнице. Скора-
шње расправе на ову тему, међутим, одликује истраживање дијалошких, или 
комуникационих приступа, који одбацују бифуркацију ове поделе. Многи од 
ових прилаза представљају велики изазов постављању моралних питања у 
оквир тзв. поделе космополитизам/комунитаризам, тако да многи аутори 
пливају својим стазама између ова два пола осовине.26 Међу ауторима који 
припадају богатом варијетету комунитаризма и који бране партикуларизам 
налазе се Мајкл Волзер, Мервин Фрост и Дејвид Милер, док су међу космопо-
литима, различитих варијанти, Дејвид Хелд (David Held), Мери Калдор (Mary 
Kaldor), Ричард Фôк (Richard Falk), Марта Нусбаум (Martha Nussbaum) и Ендру 
Линклејтер.

За становиште о важности етике у дисциплини међународних односа бит- 
но је истаћи да није реч о тежњи да се конституише нека глобална Етика 
светске политике, са универзалистичким претензијама, већ о успостављању 
једног трансдисциплинарног и критичког простора за различите критичке 
приступе који би указивали на бројне проблеме и недоследности који се од-
носе на оно што се сматра ’добрим’ и ’етичним’. Новој плејади теоретичара 
који су се залагали за овај приступ припадају, поред Бајца (C. Beitz, 1979), Такер 
(R. W. Tucker, 1960, 1992), Бул (H. Bull, 1984), Нај (J. Nye, 1968), К. Браун (C. Brown, 
1992), Фрост (Frost, 1996, 1998), Волзер (M. Walzer, 1977, 2007), Кар (E. H. Carr, 2001), 
Нардин (T. Nardin, 1983, 1992) и други. Стога ова дисциплина мора да превазиђе 
ограничења с обзиром на погрешан приступ етици ако се жели да она допри-
несе адекватном обликовању модерне политичке заједнице и међународних 
односа. Претпоставка овог практичног циља јесте да теорије промишљају ок-
вире које прихватају, укључујући и њихову етичку димензију. 

Већина питања која се тичу међународних односа и међународне поли-
тике заправо је етичке природе, пошто разврставају активности на добре и 
рђаве, на темељу тога како се односе према властитом разумевању добра или 
циља, те стога прописују шта треба, а шта не треба радити. Ако се политика у 
суштинском смислу бави одређењем понашања у светлу онога што се сматра 

26 Chris Brown, Sovereignty, rights, and justice: International political theory today, Cambridge: 
Polity, 2002, p. vii.
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’добрим’, из тога следи да ми политику заправо конципирамо као етику. У 
том смислу политичке теорије нису изван етике нити је њихова практична 
димензија супротстављена нормативној и етичкој. Стога право питање није 
да ли политичке дилеме могу или треба да буду унутар или изван етике, већ 
како одређујемо шта је етика, шта је политика и какав однос постоји између 
њих. Сходно аристотеловском приступу овом питању, све политичке теорије 
су у крајњем заправо етичке теорије, јер су све наше практичне активности 
инхерентно етичке природе. 
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IN THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS
Abstract: Over the past seven decades, the discipline of international rela-
tions has been marked by numerous and fundamental epistemological and 
methodological debates. It is possible, however, to identify an epistemologi-
cal characteristic uniting all of the various schools thus far. This is precisely 
their universal and absolute commitment to meet the same criteria we use 
to judge standard empirical theories: empirical verifiability or falsifiability 
and internal logical consistency, which leaves no room for normative claims. 
However, this underlying assumption which claims that the pragmatic is dis-
tinguishable from the ethical, is wrong. The article argues that there is a 
false dichotomy of the empirical and normative or the ethical and pragmatic 
and that the arguments, theories and perspectives that we associate with the 
latter are ethical frameworks in and of themselves. Political and pragmatic 
theories, therefore, are not external to the question of ethics when it comes 
to the consideration of matters of international relations.

Key words: international relations, empirical-normative dichotomy, theories 
of international relations, ethical dilemmas, ethical discourse

Prevod: Autor





Владимир Н. Цветковић
Универзитет у Београду, Факултет безбедности

УДК  351.78:1
ИД  512169909

ФИЛОЗОФСКИ ОСНОВ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак: Захваљуjући херменеутичкoм кoнтексту савремене епoхе, 
у кojем безбеднoст заузима безмалo вoдећу пoзициjу, нoвoнастала 
пojмoвна збрка прoвoцира мнoштвo заинтересoваних: oдувек сензи-
тивних филoзoфа и пoлитичара, са свитoм пoмoдних „саветника“, „ана-
литичара“ и сличних, дo нoтoрних „безбедњака“, кojи, етo, не мoгу да 
поверуjу кo им се све тo меша у пoсаo. Какo гoд билo, пoслoвична прo-
фесиoнална ускoгрудoст традициoналних унифoрмисаних лица, oбo-
гаћена неретким фах-идиoтизмoм нoвoпечених безбеднoсних ис-
траживача, све уз сумњиве анализе и „интуициjе“ oдушевљених ама- 
тера, учинили су да „питања безбеднoсти“, упркoс наслеђу, срећoм или 
несрећoм, кoначнo изађу из дoмена свагда сумњичених „вojних“ или, 
joш гoре – „пoлициjских“ наука, те да допру у фокус теоријских и прак-
тичних напора свих савремених научних и, поготово – политичких 
заједница.
Кључне речи: безбедност, филозофско утемељење, модерни свет, сту-
дије безбедности, студије одбране, међународни односи

У класичном сцијентистичком амбијенту научно знање о безбедности (др-
жаве, друштва, грађана...) могло би се представити као методолошки увид у 
метаморфозе засебних врста друштвених сила, које се преко различитих нивоа 
и облика власти разобручавају (осамостаљују) или контролишу (усмеравају), 
увек у потрази за сопственим легитимитетом. Утолико су науке безбедности, 
баш као и све друге друштвене науке, у свој функционалној – инструменталној – 
димензији усмерене ка мање-више техничким знањима и умећима: како се 
успоставља и употребљава (или: спречава, неутралише; речју – контролише) 
конкретна сила (или силе/моћи). Наравно, да би се уопште могло говорити о 
науци или научном при сту пу, новонастале науке безбедности морају има-
ти развијене сазнајне темеље, тј. теоријске оквире унутар којих се формирају 
знања о начинима стицања (прикупљања) искуствених налаза (чињеница), 
као и о њиховој адекватној обради кроз квантификацију и моделовање, што 
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заједно чини основу за формулисање одређених концепата истинитости, и 
коначно – корисности тако стеченог знања. Међутим, као и све друге друш-
твене науке, у својој круцијалној – утемељујућој – равни, науке безбедности 
садрже, штавише захтевају, примерено филозофско, па, следствено томе, и – 
етичко заснивање.

На овоме месту научно знање о безбедности стављамо у плурал – науке 
безбедности – и провизорно их рашчлањавамо у три раздела, тј. засебна, али 
никако не и затворена подручја: 1) студије безбедности (предмет: унутрашња 
безбедност државе: стабилност правног поретка, борба против организованог 
криминала, тероризма итсл; различите врсте безбедно сти на основу функ-
ционалности (приватна, индустријска, информациона и други видови без-
бедности) или контекста (безбедност у школи, привреди, локалној заједни-
ци, ванредним околностима – природне катастрофе, рат, улични сукоби итд); 
2) студије одбране (предмет: спољашња безбедност државе: војне науке и 
вештине; геополитика, међународни односи; итсл); и 3) студије заштите 
животне средине (безбедност природних ресурса; организација њихове заш-
тите; итсл). Независно од могућих приговора, поготово с обзиром на већ ус-
тановљени садржај широко појмљених студија безбедности (које су одавно 
трансцендирале ранији уски војни оквир стратешких студија, али исто тако 
и оквир класичних „међународних односа“), сматрамо да понуђено разли-
ковање начелно одвојених предметних подручја унутар наука безбедности 
понајвише одговара тренутном развоју овог најмлађег приступа друштвеној 
стварности и традиционалног поља тзв. друштвено-хуманистичких наука. 

I

Гледано из перспективе утемељења, науке безбедности улазе у домен 
традиционалне политичке филозофије (поимање односа слободе и нужности 
у светлу најбољег државног уређења, начини оправдања власти итсл), односно 
модерне филозофије политике (облици слободе и могућности њиховог 
институционалног успостављања), баш као и бројних етичких проблема/
питања, међу којима је (у овом случају) можда најважније оно: „Који је живот 
вредан живљења?“

На фундаменталној филозофској равни постављају се питања смисла или 
разлога безбедности, што упућује на разумевање широког поља (зло)употребе 
моћи и њеног постављања иза стварног или лажног, благотворног или погуб-
ног пружања сигурности. У тој призми стечена, знања о феномену безбед-
ности добијају истински политички и етички смисао који далеко надилази 
њихово техничко значење сведено на ранг произвођења сигурности за коју су 
унутар конкретних области задужени стручњаци, тзв. безбедњаци. Но, ипак, 
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питања смисла, па тако и изведене функционалности безбедности свагда од-
лучујуће остају утопљена у проблем начина/карактера њене реализације.

Корисност надилази смисао и то није ништа ново у свету Модерне. Оно 
што је (релативно) ново јесте чињеница да је безбедност човека (као природ-
ног, али знатно више као „друштвеног бића“) данас угроженија више него 
икад. Ако само за тренутак занемаримо сва она бројна еколошка, а заправо 
економско-политичка питања о одрживости човекове животне средине (од 
уништавања природе, тј. биљних и животињских врста, преко загађивања 
градова, до планетарног стварања ефекта „стаклене баште“), остаје чињеница 
да појам безбедности, у свом друштвеном аспекту, постаје замена, штавише, 
реална алтернатива за појам и егзистенцију слободе. Политички идеал са-
времене (пост)модерне цивилизације све више постаје „гола физичка“ без-
бедност (у идеологији: безбедност грађана, „међународне заједнице“, чак и 
планете; у фактицитету: сувереност конкретне државе и одрживост конкрет-
них политичких интереса и њима примерених савеза), а све мање слобода 
одлучивања самосталних појединаца удружених у конкретне политичке 
заједнице или организације (државе, странке, синдикате и друге групе). 

Издвојене сфере друштвеног живота стекле су извесну аутономију, али су 
зато постале рањивије но икада пре. Утолико је њихова безбедност (очување, 
заштита) постала толико важан проблем. Због тога и филозофска анализа 
безбедности не само да није сувишна (као што би то била ако би се свела на 
неку врста „естетизације“ проблема), већ је управо нужна да би се очувао сам 
смисао/разлог постојања безбедности. Искључиво на том основу појединачна 
знања и њима одговарајућа умећа проистекла из знања (наука) безбедности 
(за)добијају своју једину могућу – пуну, дакле целовиту истину. 

*
Независно од наречене, безмало класицистичке академске позадине сваког, 
па тако и проблема безбедности, знање о безбедности, као и већина других 
(са)знања данас, првенствено се везује за корисне вештине и „упутства“ која се 
тичу тзв. техничких питања. У овом случају је реч о питањима организације, 
тј. стварања система и руковођења системима који пружају највиши степен 
сигурности за своје субјекте, ма о коме да је реч: грађанин (правна и физичка 
сигурност), држава (национална безбедност, организација војске, полиције 
или цивилне заштите; борба против криминала, тероризма и сличних 
појава) или предузеће (од сигурности киоска до информатичке безбедности 
привредних или финансијских система). Сви ови проблеми подразумевају 
организациона знања и умећа, али и – што се најчешће (намерно или из 
незнања, свеједно је) превиђа – и извесне теоријске предлошке који надилазе 
техницизам „оспособљености“. 

Теоријска знања наука безбедности нису, нити могу бити нека засебна или 
аутономна знања. Разлог томе јесу сложеност и различитост феномена без-



[58] Годишњак ФБ 2010.

бедности, који није јединствен, већ је свагда посредован и изведен, што значи 
да се појављује у мноштву облика (форми) и контекста који продукују разли-
чите садржаје и сврхе. Тако, на пример, безбедност конкретне државе (али не 
и неке „државе уопште“) подразумева више различитих питања и проблема: 
од унутрашњег поретка и правне ефикасности (форма и начин одржавања 
политичког и економског система; степен заштићености грађана и њихо-
ве својине од свих врста криминала, укључујући ту и неправно насиље од 
стране државе), преко питања природног окружења (изложеност природним 
катастрофама – поплаве, земљотреси, пожари), индустријске развијености и 
потенцијалног урушавања човекове околине (хемијски и други акциденти, 
укључујући ту и оспособљеност државе или друштва да реагује у ванредним 
ситуацијама), до међународног аспекта и/или могућности урушавања држа-
ве спољним војним нападима или можда економским санкцијама. 

Интелектуална основа истраживања безбедности подразумева знања о 
дефиницијама, тј. приступима безбедности, из којих даље следе практични 
проблеми безбедносних актера: „корисника“ и њихових непријатеља, закљу-
чно са анализама безбедносних питања и начина на који се безбедност може 
постићи. 

Разликујући безбедносне изазове, претње и проблеме, субјекте претње и 
актере заштите, средства и циљеве безбедности итд, науке безбедности ин-
тегришу одређене врсте системског и систематски стеченог знања из домена 
филозофије (политичка филозофија; етика), права (уставно, управно, кри-
вично, кривичнопроцесно, међународно право и друге гране), социологије 
(социологија политике, криминологија, социјална патологија и друге посе- 
бне социологије), психологије (социјална психологија, психологија личности 
и друге специјалности), политикологије (политички системи, међународни 
односи и други домени), укључујући ту и екологију, која је интердисципли-
нарна област сама по себи. 

На ова знања надовезују се организациона или системска сазнања, одно- 
сно вештине или умећа из широке области менаџмента (начини упра-
вљања и вештине вођства; изградња и функционисање система – војних, 
полицијских и других облика сигурности и заштите; познавање доктрина и 
организација тзв. система безбедности: од приватне и корпоративне, преко 
„људске“/грађанске, до националне, односно државне безбедности и система 
одбране и заштите итд).

Онај ко жели да постане професионални „безбедњак“ мора поседовати низ 
управљачких знања, способности и вештина за штићење, тј. брањење, сигур-
ност, заштиту или одбрану: људи, објеката, система, информација, природе 
итд. Све је то само нужан, али нипошто не и довољан услов да би се неко „ба-
вио безбедношћу“. Услови за успешно бављење тим послом подразумевају ус-
вајање делатних – теоријских и практичних – знања из етике (морала), права 
(законски услови, процедуре, санкције итд), социологије (појединац и друш-
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твене групе, институције, конфликти и друге категорије), психологије (типо-
ви личности и организација, свесно и несвесно мишљење/деловање...), као 
и широко појмљеног менаџмента (управљање у безбедносним – војним, по-
лицијским и другим сличним системима). Тек се на тај начин, уз познавање 
одређених филозофских и/или етичких начела и проблема, стичу услови да 
се буде успешан у конкретном, издвојеном сегменту безбедности, ма о којој 
функцији безбедности или одбране/заштите да је реч. Другим речима, само 
кроз способност сабирања (укрштања, преламања) знања из широке лепезе 
традиционалних друштвено-хуманистичких и новонасталих наука безбед-
ности може се постати успешан стручњак у области која дотиче саму сврху 
(или је то можда пре тек средство?) људског постојања – безбедан живот у 
заједници.

II

Филозофска традиција наводи мноштво аргумената у прилог тези да није 
сваки живот вредан живљења. О томе је написан непрегледан низ расправа 
из области политичке филозофије („само слободан живот има смисао“) и 
примењене етике (проблем самоубиства, еутаназије, абортуса итд). Међутим, 
Модерна је преко Хобса промовисала идеју да је самоодржање живота 
вредност по себи, из које се даље обликују све друге вредности. На том фону 
се развила прича о безбедности као самодовољном циљу сваке активности. 

Захваљујући низу историјских околности које стварају владајући „дух вре-
мена“, реч безбедност постала је, можда, најфреквентнија реч XXI века. Из-
вориште њене (зло)употребе јесте политика – прецизније, политички говор – 
но, то је само видљиви израз или последица једног дубљег разлога који се 
темељи у срцу модерног бивствовања. Наравно, реч је о „системској“ или 
„структурној“ кризи, тој фундаменталној „нелагоди“ која захвата дословне све 
аспекте савременог живота. Криза је структурни основ и израз начина живо-
та модерног човека, уједно симптом, претпоставка, последица и основни за-
мајац свих његових прегнућа, нада и страхова. У склопу свеколике модерне – 
универзалне – кризе и њоме посредованих, потискујућих и потираних дела-
тности, безбедност се у колоквијалном разумевању појављује безмало као 
засебна „вредност“, идеал који ваља остварити, односно као императив или 
жељено стање. Утолико безбедност поседује велики утопијски, па самим тим 
и идеолошки – манипулативни и мотивацијски – капацитет. 

*
Вишевековно судбоносно „измештање из зглоба“ модерног света праћено је 
поступним укидањем традиционалних вредности и институција, односно 
грозничавом потрагом за новим друштвеним окружењем, најчешће пред- 
стављен у неком од идеолошких облика нове „праведне заједнице“ (либера-
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лизам, комунизам, фашизам или пак хибридни конзервативизам, који 
успорава распад класичних оријентира за индивидуално и колективно 
деловање). Трајање света „уређеног хаоса“, са сталним превирањем апсо-
лутистичких амбиција, тоталитарних режима и демократија у глобалном 
окружењу, довело је данас безмало до идолатрије безбедности. Она се поима – 
боље рећи, доживљава – као коначно нађена или досегнута стабилност 
социјалног/политичког поретка, као специфично „стање без угрожавања“, 
стање „одсуства опасности“ итд.

Безбедно значи да је нешто „сигурно“, што даље треба да сугерише да је 
фатална перманентна криза (засебна или општа) коначно или макар за од-
ређено време превладана, а можда чак и укинута. Међутим, док је модерног 
света, биће и кризе (криза) – и то је неумољива чињеница савременог света. 
Другим речима, док је модерности, биће и сталне, временом све грознича-
вије потраге за безбедношћу. Слéдећи свој утилитарни карактер, сходно којем 
поимање, па тако и производња друштвене стварности захтевају јасно про-
филисан, тј. прецизно одређен категоријални апарат за контролисање и даље 
(само)произвођење, Модерна је изнедрила нову област истраживања – „без-
бедносни проблеми“. У духу инерције сцијентизма, али и сходно свом профи-
лу, ови проблеми добијају примерени назив: науке безбедности.

Унутар новоформираног корпуса знања и вештина, безбедност се најчешће 
третира као извесно стање жељеног мировања (бити изван угрожавања), које 
пак претпоставља одређени динамизам (деловање у смислу заштите), тј. ак-
тивно противљење угрожавању. Невоља је што свако такво одређивање појма 
безбедности полази од тога да је оно некакво „стање одсуства“, или пак „непо-
стојање угрожавања“.1 Због таквог негативног, помало незграпног, а у сваком 
случају недовољно јасног дефинисања појма, остаје затомљена или превиђе-
на чињеница да је безбедност свагда у функцији нечега – живота, правног 
поретка, животне средине итд. Другим речима, безбедност није никакав 
засебан феномен, па чак ни област, већ надасве посредовани однос између 
постојећег и жељеног стања, веза пројектованог циља и скупа деловања која 
задати циљ могу реализовати у конкретној сфери постојања (почев од егзис-
тенције појединца, групе, заједнице или државе, до функционисања преду-
зећа, саобраћаја, привреде или одржања природе). 

Закључујемо да је безбедност слојевит и разнолико структуриран феномен 
(„стање заштићености“), који се на нивоу појма нужно заснива на одређеном 
филозофском осмишљавању разлога или смисла безбедности, односно етич-

1 Извори и субјекти угрожавања непрегледни су: почев од сфере политике, идеологије или 
правног система (носиоци угрожавања – друге државе или међународне организације, 
терористи, сецесионисти или унионисти, либерали, фашисти или комунисти, крими-
налци итд), све до људске околине и природе као поретка на Земљи (широко поље еко-
логије, које подразумева природне или технолошке катастрофе, баш као и људски немар 
или нпр. „озонске рупе“).
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ком утемељењу тражених вредносних принципа и правила моралног дело-
вања. У том видокругу мора опстајати свако увођење у науке безбедности, тј. 
студије њених засебних подручја. 

*
Проблем(и) безбедности се манифестује/-у у различитим областима које 
су донедавно важиле за забран посебних научних дисциплина. Настале на 
основу генезе наука и императива поделе стварности у све мање делове, 
уз минуциозне анализе све минијатурнијих и наизглед самодовољних 
светова, научне дисциплине данас показују тенденцију сабирања, нарочито 
у видокругу онога што се (још увек) назива „друштвено-хуманистичке науке“. 
Круг се затвара холистичким приступом, који мотивише различите науке 
и њихове дисциплине да се уједине око заједничких проблема. Сведоци 
смо поступног, али упорног превладавања сцијентизма, себи довољне 
дисциплинарности, техницистичког месијанизма, научне нарцисоидности 
и изолованости, баш као и оне до јуче владајуће представе о истини као 
„научној идеологији“. Управо зато многи „практичари“ науке, истраживачи, 
а не само критичари или методолози, упућују на превладавање (вештачке) 
поделе на природне и друштвене науке, те указују на неопходност фокусирања 
научних истраживања (па тако и универзитетског организовања) на основу 
испитиваних проблема, а не дисциплина, са тежњом да се захвати целина 
проучаваних, увек комплексних/сложених и слојевитих феномена. 

Преведено на терен безбедности, то би значило да науке безбедности, под-
разумевају филозофску, правну, социолошку и сваку другу анализу облико-
вања и употребе политичке моћи, да би се на том трагу истражила адекват-
на средства контроле силе коју моћ продукује и провоцира, укључујући ту и 
начине успостављања безбедности у складу са жељеним (јавно и/или прав-
но-уставно прокламованим) начелима правде и слободе. Тек на тако култи-
висаном земљишту могуће је одгајити чврсто и разгранато стабло засебних 
студија – подручја унутар безбедности. У супротном, онда када средства без-
бедности потиру начела на којима почивају или пак настоје да се изграде 
конкретне политичке заједнице, као и односи између њих, безбедност постаје 
још једна идеологија, тј. мање или више кохерентно оправдање за голу силу, 
нелегитимну моћ. У том случају филозофија, у Модерни битно потцењена и 
чак прогнана, поново задобија своје оправдање и смисао, постајући при том 
један, такорећи, безбедносни феномен.
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РЕСУРСИ КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Сажетак: Општеприхваћена је чињеница да су ванредне ситуације део 
свакодневног живота и да се са развојем државе и друштва повећавају 
извори, облици њиховог јављања, као и губици људских живота, праће-
ни огромним материјалним штетама. Такође, позната је чињеница да 
је технолошки развијено друштво тако организовано да се, на основу 
економских и других разлога, снабдевање енергентима, храном, репро- 
материјалима, медицинским материјалом и низом других роба одвија 
редовно, па је стварање великих залиха постало ванстандардно. Ван-
редне ситуације у највећем броју случајева проузрокују оштећења и 
застоје на инфраструктурним системима, чиме ремете устаљене начи-
не и методе снабдевања становништва, привреде и других корисника 
који су директно зависни од њиховог функционисања. С друге стране, 
застој у свакодневном функционисању инфраструктурних система 
може довести до ванредне ситуације. Због тога је у свету приоритет у 
заштити и спасавању дефинисан на начин да се, уз људске животе, који 
су по рангу заштите остали на првоме месту, дефинише нужност зашти-
те критичне инфраструктуре. На ефикасно функционисање критичне 
инфраструктуре у условима ванредних ситуација знатно утиче адек-
ватна искоришћеност ресурса система, који могу помоћи да се успешно 
одговори на безбедносне изазове, ризике и претње. 
Кључне речи: ресурси, критична инфраструктура, ванредне ситуације.

1. ПОЈАМ И САДРЖАЈ КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Инфраструктура (lat. infra – под, испод, „структура“ од речи struere – слагати, 
склапати) сачињава темељ, основу за привредни и друштвени развој. Кри-
тична инфраструктура представља физичке или виртуелне системе и сред-
ства који су кључни за нормално функционисање државе.1

  1 Група аутора, Појмовник безбедносне културе, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 
2009, стр. 61.
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Критична инфраструктура обухвата поједине институције јавног и при-
ватног сектора, канале дистрибуције и „мреже“ особа и информација које 
гарантују несметан и континуиран проток људи, роба, сервиса, услуга, што је 
кључно за стабилност економског и безбедносног система земље. У категорију 
„критичне инфраструктуре“ убрајају се телекомуникације, електропривреда, 
складиштење и пренос гаса и нафте, банкарство и финансије, транспорт, 
водоснабдевање, хитне службе (укључујући медицинске, полицијске, 
ватрогасне и спасилачке службе) и друге институције.

Критична инфраструктура је постала битан елемент националне безбе-
дности 1990-их година. Тада је уведена заштита критичне инфраструктуре, 
која данас представља један од приоритета сваке државе. Према закључку 
Одбора за цивилну заштиту Евро-атлантског већа (Euroatlantic Partnership 
Council, Civil Protection Committee – EAPC CPC) из 2002. године са годишњег за-
седања у Брашову, Румунија, који је касније усвојио и Виши одбор за цивилно 
хитно планирање (Senior Civil Emergency Planning Committee – SCEPC), појам 
„критична инфраструктура“ обухвата одговарајуће националне капацитете, 
службе и информацијске системе који су од толико виталног значаја да би 
њихова немогућност деловања или оштећење могли имати директан утицај 
на националну безбедност, националну економију, јавно здравље, сигурност 
становништва и ефикасност деловања власти. 

Друга дефиниција с истог заседања гласи: „Критична инфраструктура 
обухвата посебно (али не искључиво):

•	 храну,
•	 воду,
•	 пољопривреду,
•	 здравствене службе и службе хитне помоћи,
•	 енергију (електрична, нуклеарна, гас и нафта, бране),
•	 саобраћај (ваздушни, друмски, железнички, луке, пловне путеве),
•	 информације и телекомуникације,
•	 банкарство и финансије,
•	 хемијска постројења,
•	 одбрамбену индустрију,
•	 поште и дистрибуцију роба, као и
•	 националне споменике и друге културне вредности.“2

„Критична инфраструктура се састоји од физичких и информационих 
технолошких објеката, мрежа, служби и материјалних добара који, уколико 
буду урушени или уништени, могу имати озбиљан утицај на здравље, без-
бедност, сигурност и економско благостање или ефикасно функционисање 

  2 The Department of Homeland Security, June 2002, White House, стр. 15.
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власти.“3 Ову дефиницију најчешће користе институције УН у образложењу 
садржаја појма критична инфраструктура.

Критична инфраструктура према дефиницији и како је прихвата наука 
која се бави управљањем ванредним ситуацијама веома је сложен појам и 
могао би се схватити као:

•	 објекат на којем се догађа ванредна ситуација и који као такав предста-
вља предмет заштите, али је и 

•	 средство које омогућава смањивање опасности или олакшава односно 
омогућава отклањање последица у ситуацијама када је наступила опас-
ност. 

Наведену дефиницију критичне инфраструктуре могуће је објаснити кроз 
једноставан пример:

•	 јак олујни ветар за последицу има оштећење ваздушних електричних во-
дова или телекомуникацијских водова, што представља критичну инфра- 
структуру као објект;

•	 отклањање последица олујног невремена у савременом друштву захтева 
снабдевање електричном енергијом – дакле, у том смислу је критична 
инфраструктура средство које омогућава квалитетну медицинску помоћ, 
припремање хране и слично. Систем веза и телефонија представљају 
жилу куцавицу система заштите и спасавања и као такви су зависни од 
жичаних веза, без којих систем остаје само на радијским везама, које 
могу бити веома брзо уско грло сваке веће акције заштите и спасавања. 

НATO такође дефинише појам „заштита критичне инфраструктуре“, који 
обухвата програме, делатности и деловање влада, власника, оператера или 
корисника предузете с циљем да заштите властиту критичну инфраструк-
туру. Осим НATO-a, програме заштите критичне инфраструктуре покренули 
су и Европска унија, Уједињене нације, OECD, Клуб осам најразвијенијих зе-
маља, низ регионалних организација итд. 

На међународном нивоу се данас воде веома озбиљне расправе о редо-
следу приоритета у осигурању критичне инфраструктуре. Високо развијене 
земље Европе и Северне Америке приоритет дају информацијским и ин-
форматичким системима и системима снабдевања енергијом, посебно еле-
ктричном, док су друге земље, које се у свакодневном животу више сусрећу са 
егзистенцијалним питањима снабдевања храном и водом, склоније да дају 
предност том сегменту. Истовремено, ако у неразвијеном друштву нема елек-
тричне енергије неколико дана, заједница то подноси и прихвата лакше, јер 
постојећи ритам и начин живота јесу поремећени, али често нису и преки-
нути. С друге стране, подаци говоре о штетама мереним милијардама аме-
ричких долара због прекида у снабдевању електричном енергијом у Њујорку 

  3 Дефиниција коју је предложила влада Канаде 2001. године и која се користи у докумен-
тима УН.
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2003. године, који је трајао осам сати. Податак да су њујоршке берзе новца и 
робе биле избачене из комуникације с другим светским берзама четири до 
пет сати праћен је конкретним, огромним финансијским губицима за аме-
ричку економију, али и економије других земаља. Истовремено је изван пого-
на био и информатички систем америчких савезних залиха, преко којег иду 
све финансијске трансакције САД, са дневним прометом од више милијарди 
долара. 

Током 2004. године група научника израдила је упоредну анализу критич-
не инфраструктуре у шеснаест земаља света, што збирно изгледа овако:4 

     I банкарство и финансије, (теле)комуникације, информацијски и теле- 
комуникацијски системи и енергија у својим листама наводи четр-
наест земаља;

    II превоз, логистику и расподелу у својим листама наводи тринаест зе-
маља;

   III здравствене службе, воду и водоснабдевање у својим листама наводи 
дванаест земаља;

   IV централну власт/владине службе у својим листама наводи једанаест 
земаља;

    V хитне спасилачке службе у својим листама наводи десет земаља;
  VI снабдевање нафтним дериватима и гасом у својим листама наводи 

девет земаља;
 VII информативне службе, медије (радио и TВ), јавну администрацију у 

својим листама наводи осам земаља,
VIII остала подручја – јачање законодавства, правосуђе, јавни ред и на-

ционалну безбедност, управљање отпадом, полицију, РХБ заштиту, 
војску и војне објекте, системе осигурања, социјалне службе, упра-
вљање залихама воде, нуклеарне електране – у својим листама наво-
ди од шест до једне земље. 

Анализом ових осам група приоритета у погледу критичне инфраструкту-
ре лако је извести закључак да дефиниција критичне инфраструктуре и њен 
садржај не може бити идентичан у сваком делу света, па је и логично да се та 
дефиниција и садржај морају утврдити на националном нивоу.

4 Чемерин, Д., „Критична инфраструктура – објект и средство“, Како се штитимо од ката-
строфа (Зборник радова), Државна управа за заштиту и спасавање Републике Хрватске, 
Загреб, 2007, стр. 81.
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2. МЕРЕ И ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ЗАШТИТЕ КРИТИЧНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Сједињене Америчке Државе су прве покренуле иницијативу и акције на 
нивоу владе на тему заштите критичних инфраструктура, доневши, 1998. 
године, Председничку директиву о заштити критичних инфраструктура 
(President Decision Directives – PDD 63). Након тога су многе друге земље 
развиле акције које су имале циљ да:

•	 схвате елементе критичности и рањивости различитих инфраструктура 
државе;

•	 дефинишу стратегије за смањивање тих рањивости;
•	 подстакну развој сензибилитета код јавних или приватних оператера у 

погледу проблема заштите критичних инфраструктура;
•	 осмисле и развију планове за ванредне ситуације и послекризни опора-

вак;
•	 подстакну развој суштински сигурних технологија;
•	 подрже међународну сарадњу.5

Наведене мере и поступци представљају обавезу државних органа, влас-
ника, оператера или корисника, а као такве се морају континуирано припре-
мати и спроводити. 

У спровођењу мера заштите критичне инфраструктуре неопходно је утвр-
дити редослед поступака:

•	 идентификација критичне инфраструктуре,
•	 израда мапа критичне инфраструктуре,
•	 размена информација,
•	 оспособљавање особља (менаџера, специјалних служби, радника) анга-

жованих на пословима и задацима у системима критичне инфраструк-
туре,

•	 увежбавање система за заштиту критичне инфраструктуре или опоравак 
у случају настанка ванредне ситуације.

При конципирању мера заштите неопходно је водити рачуна о још јед-
ном кључном елементу критичне инфраструктуре – међузависности. Међу-
зависност постоји између појединих мрежа или система, између појединих 
регија или између појединих држава. Због тога се подаци о заштити кри-
тичне инфраструктуре данас размењују између држава и успостављају се 
заједнички системи заштите критичне инфраструктуре. Заштита је могућа 
само заједничким деловањем, јер пропусти у једној земљи могу довести до 
великог негативног резултата на ширем подручју, тј. имати каскадни учинак. 
Најбољи пример за то је „гасна криза“, која је настала као резултат спора из-

5 Путник, Н., Сајбер-простор и безбедносни изазови, Факултет безбедности, Београд, 2009, 
стр. 171.
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међу Украјине и Русије јануара 2009. године. Последице ове кризе захватиле 
су скоро читав европски континент, са огромним економским губицима и 
другим штетама које су наступиле у појединим областима и делатностима. 
То је условило преоријентацију на друге изворе снабдевања енергијом, што 
је, опет, за последицу имало прекомерно напрезање других облика критичне 
инфраструктуре (повећана је потрошња електричне енергије, нафте и наф-
тних деривата, застој у процесима производње чија је делатност везана за 
потрошњу гаса итсл). 

Међузависност постоји и између појединих различитих делова критичне 
инфраструктуре, а исказује се као физичка међузависност. Примера ради, без 
електричне енергије нема производње у прехрамбеној индустрији, не раде 
телефонске централе, не раде информатичке мреже, банкарски системи и 
рачунари итсл. Или, распад телекомуникацијског система може довести до 
тешкоћа у промету, престанка рада банкарског система, немогућност критич-
ног пословања, прекид у снабдевању горивом, јер бензинске пумпе не могу 
наплаћивати уточено гориво картицама, а банкомати такође могу бити изван 
употребе, исто као и банкарски системи. Међутим, постоји и виртуална међу-
зависност, а огледа се, на пример, у томе да ако нема електричне енергије, 
тада ће порасти потрошња других енергената, пре свега гаса и нафте, што у 
веома кратком времену може довести до тешкоћа у неком другом сегменту 
критичне инфраструктуре. 

Међузависност на регионалном нивоу најбоље се може илустровати при-
мером који се догодио у лето 2008. године у Републици Србији. Наиме, дошло 
је значајног смањења водостаја на реци Рзав, проузрокованог дуготрајном 
сушом, што се манифестовало кризом у водоснабдевању у регионалном сис-
тему „Рзав“, који снабдева водом за пиће општине Ариље, Пожегу, Лучане, Ча-
чак и Горњи Милановац. Алтернативног начина снабдевања водом за пиће 
није било, па су у дужем временском периоду биле уведене рестрикције, које 
су проузроковале тешкоће у обављању других делатности у овом региону. 

3. РЕСУРСИ ОРГАНИЗАЦИЈА ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА

Унутрашњу структуру организација које дефинишемо као критичну инфра-
структуру чине ресурси који кроз одређене процесе обављају виталне функције 
организације пре, за време и после ванредне ситуације. Основне ресурсе за 
управљање критичном инфраструкруром у ванредним ситуацијама чине:6

•	 људски ресурси,
•	 материјални ресурси,
•	 простор,
•	 ресурси знања и информација,

6 Брзаковић, М., Интероперабилност и безбедност информација у организацијама од 
стратешког значаја у ванредним ситуацијама (докторска дисертација), Факултет безбед-
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•	 инфраструктура (ИТ инфраструктура, саобраћај, енергетика итд),
•	 финансијски ресурси и 
•	 време.

Наведени ресурси пресудно утичу на успешност одговора на изазове, ри-
зике и претње за безбедност људи, материјалних добара, простора..., а тиме и 
на заштиту од свих видова ризика од било којег облика ванредне ситуације. 
Да би употреба ресурса била оптимална и да би се избегла могућа „уска грла“, 
потребно је обезбедити континуитет управљања ресурсима у свим фазама 
управљања ванредним ситуацијама. 

3.1.  Људски ресурси 

Људски ресурси представљају основ за функционисање система управљања 
ванредним ситуацијама. Обим и доступност људских ресурса условљени су 
демографским карактеристикама, карактером образовног система, степеном 
безбедносне културе, стањем и расположивошћу кадрова и критеријумима 
њихове расподеле у односу на поједине сегменте управљања ванредним 
ситуацијама, као и постављеним задацима у вези са тим. 

Људски ресурси, са сво јим знањем, вештинама, идејама и визијама, покре- 
ћу процесе и контролишу њихову реализацију. Људи у организацијама пове-
зани су утврђеним одговорностима, овлашћењима и међусобним односима. 
Активности људских ресурса заснивају се првенствено на обавезама које про-
истичу из прописа и упутстава за поступке у одређеној прилици насталој и 
изазваној ванредном ситуацијом. Међутим, значајан део активности везан је 
и за мотивацију и свест о искрслој невољи, стеченим знањем и вештинама итд. 

Управљање људским ресурсима треба да функционално обједињава ак-
тивности и задатке везане за људе, њихово обезбеђење, избор, образовање и 
друге активности осигуравања и развоја за конкретне задатке. Улога људских 
ресурса за обезбеђење потребног нивоа интероперабилности (организационе 
и семантичке) огледа се првенствено у нивоу оспособљености, квалитету по-
пуне и планске и адекватне употребе: 

1) Оспособљеност
За потребе обезбеђења потребног нивоа оспособљености свих учесника у 
систему управљања и спровођења мера у ванредним ситуацијама неопходно 
је изградити одговарајући систем подизања општег образовања, стручно 
усавршавање, захтевани ниво увежбаности и потребна искуства, која су 
одређена кроз опис послова утврђених за ову врсту активности и обавеза.

Ово подстиче спровођење сталног усавршавања и установљавања потреба 
у циљу осигурања додатних знања, која, заједно с увежбаношћу и искуством, 
треба да осигурају потпуно обављање планираних или прописаних процеса, 
и то кроз:

ности, Београд, 2009, стр. 160.
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а) Опште образовање:
•	 достизање и задржавање потребне оспособљености за обављање задата-

ка који могу утицати на квалитет, околину и безбедност,
•	 осигурање да учесници у систему буду свесни опасности узроковане 

ванредном ситуацијом,
•	 схватање значаја свога рада и учешћа у реализацији одређене активнос-

ти,
•	 сазнање о могућим последицама за безбедност и за околину које могу 

настати одступањем од прописаних поступака,
•	 начина на који доприносе постизању циљева интегрисаног система уп-

рављања у ванредним ситуацијама.

б) Стручна оспособљеност:

•	 спровођење специјалистичке обуке за извршење задатака од посебног 
значаја,

•	 обезбеђење континуитета кроз тренинге, вежбе и заједничко увежба-
вање.

2) Планске употребе људских ресурса
План људских потенцијала обухвата: 

•	 колико је потребно кадрова и која структура, када и где, 
•	 како обезбедити потребан кадар, 
•	 на који начин оспособљавати кадар, 
•	 који трошкови настају и како утицати на њих.

3) Квалитет попуне
Квалитет попуне представља важан чинилац људских ресурса, који је изра- 
жен кроз адекватан однос избора профилâ и захтевâ за извршавањем 
постављених задатака и квалитетом њихове реализације.
Испуњење наведених услова (нпр. квалитет попуне) зависи од низа окол-
ности и критеријума њихове расподеле у односу на поједине сегменте 
система управљања ванредним ситуацијама. Од посебног значаја је ква-
литетан избор и изналажење решења проблема адекватног модела анга-
жовања за разрешавање комплексних питања људских ресурса за потребе 
система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

3.2. Материјални ресурси

Материјални ресурси обухватају природне, привредне, финансијске, инфор-
мационе и остале потенцијале који се ангажују за потребе обезбеђења одго-
варајуће активности у организацијама од стратешког значаја у случају 
ванредне ситуације. 

Ангажовање материјалних ресурса и надзор над њиховим коришћењем, 
у систему управљања ванредним ситуацијама, уређују се законом, а у циљу:
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а) ефикасности функционисања и спровођења мера заштите, што свака-
ко зависи од материјалне опремљености, која је најчешће лимитирана 
степеном економске развијености и пројектованим стандардима спро-
вођење свих врста безбедносних мера;

б) техничке опремљености и адекватне организације система, које су не-
опходан, али не и довољан услов да снаге планиране за ванредне ситу-
ације успешно извршавају своје наменске задатке;

в) политике планирања материјалних ресурса, која се за потребе заштите 
и спасавања спроводи уз поштовање принципа реалистичности и транс- 
парентности у обрачунавању и трошењу одобрених средстава. Реали-
зацијом процеса управљања материјалним ресурсима морају бити 
обухваћени и програми који доприносе јачању интероперабилности са 
свим релевантним учесницима у систему заштите и спасавања, као и 
сарадња са окружењем. 

У складу са изазовима, ризицима и претњама, циљеви планирања матери-
јалних ресурса јесу рационализација њиховог ангажовања, модернизација 
свих субјеката у систему заштите и спасавања, оптимизација располагања 
инфраструктуром. Највећи проблем у том процесу јесу дефицит материјал-
них ресурса као и неблаговремена попуна. 

Управљање материјалним ресурсима у систему заштите и спасавања засно-
вано је на операционализацији општих поставки теорије и праксе логистике од-
ређене организације, према прописаном концепту, чиме се обезбеђује оптимал-
на подршка у функционисању система у свим фазама управљања, и то:

•	 логистике, као посебог подсистема, који обезбеђује да се усклађеним од-
носом, организацијом и ангажовањем логистичких служби реализује 
материјална, здравствена и инфраструктурна подршка у систему зашти-
те и спасавања, те обухвате прописане процедуре, капацитети, материја-
ли и транспорт;

•	 доношење одлука у систему управљања материјалним ресурсима усло-
вљено је законима и прописима које доносе надлежни органи и структу-
ре у систему управљања ванредним ситуацијама (заштите и спасавања);

•	 планирање, програмирање и финансирање – потребно је да буде компа-
тибилно са методологијом и стандардима прописаним од стране орга-
низације;

•	 процес управљања ресурсима је комплексан, па је неопходан висок сте-
пен координације између различитих организационо-хијерархијских 
нивоа.

3.3. Простор као ресурс

На ефикасно функционисање система укупне безбедности и успешност 
одговора на процењене изазове, ризике и претње безбедности значајно утиче 
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адекватна искоришћеност простора и на њему развијене инфраструктуре, 
као и ангажовање основних ресурса – материјалних и људских ресурса.

Имајући у виду значај простора као ресурса, концепт уређења простора 
који треба истовремено да задовољи услове живота и рада становништва у 
свим стањима безбедности, са посебним нагласком на урбанистичким ре-
шењима, представља један од битних аспеката. Примена критеријума урба-
нистичке заштите при изради просторног плана од нарочите је важности и 
утицаја и на функционисање инфраструктуре у ванредним условима. Посе-
бан осврт треба дати на мере цивилне заштите у оквиру просторног плани-
рања, са наглашеним превентивним карактером, а у циљу заштите и умањи-
вања последица од свих изазова, ризика и претњи безбедности, као и од 
техничко-технолошких акцидената, за људе и материјална добра (изградња 
склоништâ, евакуација, РХБ заштита, асанација, заштита од пожара и друге 
мере заштите).

У оквиру уређења простора битно место заузимају објекти центара за 
обавештавање и осматрање и други објекти који по локацијским каракте-
ристикама, али и заштитним својствима система везе за прикупљање и ди- 
стрибуцију информација, с мрежом осматрачких станица, морају обезбедити 
свој сегмент заштитне функције правовременим обавештавањем и узбуњи-
вањем у случају свих видова опасности које настају у ванредним ситуацијама.

Инфраструктура просторних података дефинисана је као скуп техноло-
гија, политика и кадрова потребних за промовисање заједничких коришћења 
геопросторних података на свим нивоима. Четири основна оквира која треба 
разматрати јесу: политика вођења података и информација, институционал-
ни оквир, технологија и стандарди. 

За реализацију интероперабилности неопходна је глобална инфраструк-
тура за размену и руковање просторним/географским подацима. При томе, 
треба обезбедити да локални скупови географских података буду доступни 
ширем кругу корисника, али и да се обезбеди окружење за интероперабил-
ност и размену информација преко дељивих протокола за размену података.

Примена информационих и комуникационих технологија (нпр. приме-
на просторних података за одрживи развој) треба да послужи као основа за 
интеграцију свих релевантних просторних информација и за податке при-
купљене кроз постојеће и будуће методе праћења на даљину и GPS-а, укљу-
чујући законодавне и регулативне информације из регистра о ванредним 
ситуацијама.

3.4. Ресурси знања – информација

Знање се може дефинисати као нематеријални ресурс или као слика 
стварности исказана човековим схватањем док посматра свет који га 
окружује: простор, објекте, односе и догађаје у тој стварности. Оно се састоји 
од интуиције, скупа идеја, искуства, вештина и учења које има потенцијал 
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стварања нове вредности. Знање можемо поделити на експлицитно (енгл. 
explicit knowledge), искуствено знање (empirical knowledge) и имплицитно 
знање (енгл. tacit knowlеdge). 

Експлицитно знање је обликовано формалним језиком и може се лако 
преносити у облику информације с појединца на појединца. Оно се може 
стећи процесом образовања. Искуствено знање је знање уграђено или створе-
но личним искуством појединца и укључује нематеријалне чиниоце, као што 
су лично уверење, инстинкт, личне вредности и стечене вештине. Као трећи 
тип знања јавља се имплицитно знање, које је специфично за одређену орга-
низацију и тешко га је копирати. 

Ресурс знање се односи не само на знање које тренутно поседују поједин-
ци или организација, већ и на знање које се потенцијално може добити од 
неких других појединаца или организација. Основни циљ је да се знање прет-
вори у искуство и резултат, те искористи онда када буде најпотребније у циљу 
спречавања или умањења опасности од ванредних ситуација.

Ресурси знања су највећим делом везани за људске ресурсе. Организација 
кроз обуку, тренинг и континуирано учење свих припадника организације од 
стратешког значаја настоји да се ти ре сурси знања повећају. Део ресурса знања 
налази се припремљен у облику података и информација на различитим 
медијумима. Организација настоји да развојем унутрашње информатичке 
мреже, интранета, повећа брзину приступа и расположивост сопствених ре-
сурса знања, а да приступом интернету омогући доступност спољних ресур- 
са знања. 

Управљање знањем може бити дефинисано као вршење активности 
укључених у откривање, расподелу и примену знања у циљу најефикас-
није подршке и остваривања утицаја знања на резултате управљања ван-
редним ситуацијама. Управљање знањем даје решења које на разне начине 
омогућава реализацију управљања процесима, системима, технологијама 
и инфрастуктуром у циљу постизања потребне интероперабилности у ор- 
ганизационом, техничком и семантичком смислу. Ово се постиже првенстве-
но интеграцијом технологије и механизама који су развијени као подршка 
управљању у ванредним ситуацијама. 

Идеална организација знања је она где људи и организације размењују 
знање кроз функционална пословна подручја, при чему се користе техноло-
гија и већ утемељени процеси за размену идеја и знања за обликовање поли-
тике и стратегије.

3.5. Информација као ресурс

Информација представља језгро за управљање знањем. Кад се информација 
комбинује са искуством и интуицијом, тада се и долази до знања. Самим тим, 
одговарајући системи за управљање информацијама резултују ефикасним 
системом за управљање знањем. 
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Шире посматрано, информације се добијају као резултат одређених 
поступака који обухватају прикупљање, сређивање и испитивање појава и 
процеса у природи и заједници (организацији). Ови процеси представљају 
сталну размену материје, енергије и информација које се откривају и сазнају 
помоћу чулâ. Захваљујући овим способностима, информација као кључни 
ресурс може бити средство информисаности о свим могућим објектима, 
појавама или процесима. 

Под информационом технологијом се подразумева било који облик техно- 
логије, тј. било која опрема или техника којом се људи користе да би раз-
мењивали информације. У условима ванредне ситуације информација пред-
ставља основни ресурс ефикасног добијања решења. Тежишна активност се 
огледа у благовременом обезбеђењу информације као једног од кључних ре-
сурса, јер се на тај начин превазилази један од основних проблема који се 
као по правилу у условима ванредне ситуације јавља у облику кашњења или 
непотпуне информације. 

Степен предвиђања ванредне ситуације врло је низак, тако да се, обично 
у моменту пријема информације, често ствара дефицит времена за реализа-
цију. С једне стране, очекивање у условима ванредне ситуације јесте да се за 
потребе одговарајућег решења обезбеди пријем тачне и поуздане информа-
ције, а, са друге стране, опет, затичемо веома уобичајену ситуацију да је, због 
различитих узрока нестабилности у преносу информација, она неизвесна и 
неблаговремена.

Имајући у виду непредвидивост и специфичности које карактеришу ван-
редну ситуацију, у њеном раном стадијуму припремају се одређене мере 
у случају опасности, које очигледно имају општи карактер и треба да буду 
усклађене са конкретном стратегијском организацијом. За конкретну приме-
ну треба детаљну информацију конкретизовати у одговарајућу величину, што 
захтева постојање еластичности и адаптативности система који обезбеђује 
умањење опасности, великих губитака у случају ванредне ситуације, који су 
и највећи у раној фази настанка ванредне ситуације.

Још једна особина информације у условима настанка ванредне ситуације 
састоји се у томе што поступци у систему управљања подацима пролазе кроз 
низ филтера:

Први од њих јавља се у систему управљања коришћењем метода изуча-
вања и проверава се анализом спољних утицаја, посредством реализације 
процеса који уносе информације, према којима поступа руководство. Овај 
филтер, као правило, наслања се на прошле и садашње, а не на могућности 
ванредних промена ситуација у будућности.

Други филтер се јавља као психолошки, суштина питања је утицај психо-
лошког стања на способност реаговања на добијене информације.

Трећи филтер представљају поступци и начини обраде информације од 
стране руководства на одређеном хијерархијском нивоу одлучивања. Нова 
информација не може утицати на формирање реакције на измене док руко-
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водство не буде овладало поузданом влашћу и способношћу поступања пре-
ма добијеним информацијама. 

Четврти филтер је везан за употребљивост и квалитет добијене информа-
ције у односу на искуства из ранијег периода.

3.6. Инфраструктура 

Инфраструктура има посебну важност како у редовној тако и у ванредној 
ситуацији. Због увећања ризика повредљивости и лаког искључивања из 
редовног функционисања (саобраћај, електропривреда итд), потребно је за 
сваки систем појединачно предвидети одговарајуће мере.

Инфраструктура је логистичка функција којом се обезбеђују повољни ус-
лови за квалитетно обављање других функција логистичке подршке. Обухвата 
планирање, изградњу и експлоатацију објеката за рад и смештај људства.

Инфраструктура обухвата комплексе и објекте које користе организације 
за потребе заштите и спасавања (стамбене објекте и друге објекте значајне 
за заштиту и спасавање). Кључне инфраструктуре за обезбеђење оптималних 
услова за спровођење мера заштите и спасавања у случају ванредних ситу-
ација обухватају телекомуникациону инфраструктуру, саобраћај и транспорт, 
као и остале елементе. Информациона инфраструктура обухвата сву инфра-
структуру у одређеној организацији која на било какав начин утиче на кључ-
на својства поверљивости, доступности или интегритета података у оквиру 
које подаци настају, обрађују се или чувају.

Информациона и комуникациона инфраструктура сачињава осовину сва-
ке организације у функцији размене података. У свом најширем смислу, она 
укључује жичне и бежичне (радијске) комуникације. Радио-комуникације 
се могу поделити на земаљске и сателитске, унутар којих је смештен велики 
број разних служби (фиксне и мобилне телефоније, радио-дифузија итд). 

Посебан значај за управљање у ванредним ситуацијама има примена ин-
форматичких технологија рачунарске мреже, периферије, софтверских услу-
га и апликацијâ, базâ података, електронских записа итд. Ова инфраструк-
тура омогућава брзо, једноставно и јевтино складиштење информација, по-
враћај, пренос и обраду дигитализованих података у форми говора, података, 
видеа, анимација итд.

За успешно функционисање система размене података неопходно је обез-
бедити одговарајућу инфраструктуру за реализацију интероперабилности, 
која подразумева мрежну инфраструктуру (хардвер и софтвер), али и људе, 
организацију и активности, прописе и правилнике, пресудне за обезбеђи-
вање условâ за интероперабилност и размену информација. Оваква инфра-
структура је у надлежности организација, тако да представља резултат ан-
гажовања свих нивоа у систему одлучивања, које ће омогућити размену ин-
формација преко стандардних, интернетских и Wеb-протокола.
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Информациони систем је интегрисани скуп компоненти за сакупљање, 
снимање, чување, обраду и преношење информација. Основне компоненте 
информационих система чине хардвер и софтвер рачунара, базе података, 
телекомуникациони системи и технологије, људски ресурси и процедуре, од-
носно методологије процесовања и преношења информација. 

3.7.  Финансијски ресурси

Финансијска средства представљају значајан ресурс, а планирају се и 
користе на транспарентан начин, који је компатибилан са стандардима и 
критеријумима и препорукама у оквиру финансијских могућности стратешке 
организације.

У тежишне задатке финансијске функције одговорне за обезбеђење фи-
нансијских ресурса убрајамо:

•	 планирање потребних финансијских средстава,
•	 прибављање потребних финансијских средстава,
•	 рационално коришћење средстава,
•	 анализу и контролу употребе средстава.

Финансијски ресурси су попут паукове мреже, јер повезују све активности 
организације. Од посебног значаја су средства планирана за потребе ванред-
них ситуација, са тежиштем на превентивним активностима. 

Свеобухватна инвестициона политика и стратегија треба да поставе по-
требне стандарде и предвиде инвестиције за управљање ванредним ситу-
ацијама, узимајући у обзир природу захтевâ за реализацију активности у 
ванредним ситуацијама. Будући да се свака организација веома често суо-
чава са рестрикцијама буџета, од примарне важности је успостављање ре-
алистичних инвестиционих планова који ће омогућити обезбеђивање ин-
фраструктуре и опреме на структуриран начин и у складу са успостављеним 
временским распоредом и динамиком реализације финансијских планова.

Од квалитета обављања ових задатака директно зависи успешност упра-
вљања ванредним ситуацијама.

3.8.  Време

Време је најважнији ресурс којим располаже свака организација, као и човек 
појединачно. Једини ресурс који је немогуће надокнадити јесте време. Како 
је време једини ресурс који се не може обнављати, мерилом успеха сматра 
се укупно време реакције – од информације, преко одлуке, до коначног 
резултата.
За време ванредне ситуације битно је благовремено добијање инфор-
мација о токовима дешавања и развоја ситуације. Благовременост добијања 
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информација директно утиче на квалитет доношења одлуке. У време ван-
редних ситуација треба деловати врло брзо.

За припремни период, као и за период реконструкције (ревизије, реинже-
њеринга), потребно је обезбедити довољно времена за припреме активнос-
ти и отклањања уочених недостатака да би се у периоду ванредне ситуације 
могло брзо и ефикасно реаговати. 

Време се карактерише као способност органа управљања да у што краћем 
времену донесу оптималну одлуку и да је правовремено пренесу на ниже 
организационе нивое. Боља је правовремена одлука и ако је донета на основу 
мањег броја правовремено пристиглих информација него закаснела одлука, 
па макар била и потпуно исправна.

Брз одзив система подразумева хитар или тренутни одговор у циљу задо-
вољавања различитих захтева за информацијама. Да би се обезбедио задо-
вољавајући одзив, морају се обезбедити поузданост, редундантност и право-
временост информационог система.

Поузданост мора да обезбеди расположивост система увек када је то по-
требно и према захтевима корисника. Поузданост се остварује применом 
различитих техника, као што су: корекције грешке, стандардизација и надзор 
преноса података, детекција напада на систем и успостављање ефикасне ло-
гистичке подршке.

Редундантност треба да обезбеди алтернативне преносне путеве, мемо-
рисање података и брз опоравак комуникацијског дела система. Применом 
архитектуре отвореног система обезбеђује се инхерентна редундантност кроз 
вишеструке путеве преноса. Применом превентивних мера обезбеђује се 
слање и складиштење података на више адреса, чак и при уништењу више 
чворних елемената система.

Правовременост треба да обезбеди брз одзив система за одговор у ванредним 
ситуацијама, кратко време обраде и пренос података за узбуњивање, битних по-
датака за извиђање и што већу компресију информација битних за одлучивање. 
За задовољење овог захтева неопходне су брзе и сигурне комуникације.

Главни чинилац који утиче на прагматички садржај информације јесте 
кашњење у преносу поруке од извора до одредишта. Кашњење информације 
битно утиче на искористивост информационог система. 

Један од начина којим је могуће избећи притисак времена, са чиме се нај-
чешће сусрећемо, односи се на проактивне стратегије.

Бити проактиван подразумева предузимљивост и иницијативу, као и 
спремност преузимања ризика. Неопходно је увек размишљати неколико 
корака унапред како бисмо предвидели потребе наших система и на њих 
унапред реаговали. Проактиван однос према раду и самоиницијативност у 
решавању задатака огледају се у правовремености и функционалности.
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Утврђивање проактивне стратегије укључује:

•	 протокол и процедуре (сценарије) за различите ситуације,
•	 благовремену информисаност, која је уско повезана са квалитетом орга-

низованости,
•	 примену савремених технолошких решења, искуства, базе података и 

научних достигнућа,
•	 сталну модернизацију и осавремењивање поступака.

Економија времена има изузетан значај у свим сферама људске делатно-
сти, па, према томе, и у сфери заштите у ванредним ситуацијама. 

Активности у функцији заштите од ванредних ситуација везане су за ве-
лико напрезање умних и физичких снага, нарочито за време самих „ванред-
них ситуација“. Због тога је при организацији делатности јединица неопход-
но, са једне стране, чувати снаге људства, а, са друге стране, економисати ма-
теријалним средствима. При овоме се не сме давати предност економским 
проблемима, а допуштати расипање умних и физичких снага ангажованих 
структура којом се руководи. 

Нерационално коришћење времена снижава ниво способности и доводи 
до журбе и могућности већих грешака у току реализације одређене активнос-
ти. Супротно од тога, добро организован рад нема губитака у времену.

Могући узроци због којих се неправилно користи време јесу следећи:

•	 недостаци у планирању, лоше дефинисање задатака, слаба координација,
•	 неправилно постављање задатака и расподела обавеза,
•	 преопширност и формализам извештајâ, 
•	 непотребна документација,
•	 техничка неисправност материјалних средстава,
•	 непотпуни подаци и информације.

Најчешће последице које могу бити изазване наведеним узроцима јесу 
недостатак времена, који и доводи до журбе и могућности већих грешака у 
току реализације одређене активности, који директно утичу на снижење ни-
воа способности. Поред овог, постоје и скривени губици времена. Они су про-
извод сниженог коришћења технике и неквалитетног извршавања задатака, 
због чега настају губици, прављење грешака, дорада и ненаменско ангажо-
вање стручњака.

Супротно од тога, добро организован рад нема губитака у времену. За 
постизање благовременог коришћења времена, а у функцији интер-опера-
билности система управљања у ванредним ситуацијама, потребно је спро-
вести следеће мере:

•	 правилно дефинисање задатака и потпуну координацију активности 
свих учесника у извршењу задатака;

•	 ликвидацију очигледних губитака који су резултат недисциплине и не-
стручности;

•	 увођење нових метода и поступака у извршавање задатака;
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•	 правилну експлоатацију и одржавање техничких материјалних средстава;
•	 способност за истовремено извршавање више активности.

ЗАКЉУЧАК

Системом управљања критичном инфраструктуром у ванредним ситуација-
ма утврђују се организациона структура, подела одговорности и процеса, као и 
разрада процедура, а врши се и расподела ресурсâ у циљу спречавања настанка 
несрећа великих размера. У оквиру развоја модела управљања у ванредним 
ситуацијама свака организација треба да дефинише смернице за управљање, 
и то у складу са својим захтевима и захтевима окружења који би систему 
управљања омогућио адекватан одговор на изазове ванредне ситуације.

Почетак реаговања система руковођења на појаву ванредне ситуације пр-
венствено је повезан са нестандардним, ванредним и радикалним мерама. 
Сама комплексност оваквих ситуација захтева стратешки приступ, који треба 
да обезбеди:

1 идентификацију могућих ванредних ситуација – састављање потреб-
них ситуационих мапа, проучавање узрокâ ванредне ситуације;

2 прогнозу ширења ванредне ситуације – моделовање динамике њеног 
ширења и процену ресурса (материјалних, финансијских, радних и 
других) који су потребни за отклањање ванредне ситуације, као и про-
цену неопходности евакуације становништва;

3 припрему и анализу стратегије отклањања ванредне ситуације и ње-
них последица – поделу територије на области и зоне снабдевања, од-
ређивање одговорних лица, утврђивање потребног броја оперативних 
тимова и њихово распоређивање, организација затворених зона и зона 
патролирања, организовање евакуације (потпуне или делимичне), за-
висно од размере дејстава у вези с насталом ситуацијом;

4 планирање и оперативно руковођење у организовању одређених ак-
тивности – утврђивање приоритета и њихова реализација;

5 спасавање, санирање и друге неодложне активности – односи се пр-
венствено на активности везане за обавештавање и јављање, пружање 
помоћи и низ других мера на отклањању и ублажавању последица 
насталих ванредном ситуацијом.

Приликом развоја програма за управљање системима критичне инфра-
структуре у ванредним ситуацијама морају се идентификовати минимални 
захтеви за ресурсима и треба обезбедити одговарајућу интероперабилност у 
домену управљања ресурсима. Ефикасна подршка процесима планирања и 
управљања употребе ресурса налаже:

•	 евидентирање захтевâ за ангажовањем ресурса,
•	 резервисање ресурсâ,
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•	 контролу расположивих ресурса,
•	 евидентирање реализованих и ангажованих ресурса, као и 
•	 израду статистичких извештаја о резервацији и коришћењу ресурса.

Ресурси критичних инфраструктура за реаговање у ванредним ситуација-
ма и планови руковођења треба да буду посебно идентификовани. Ресурси би 
требало да буду правовремено доступни и да поседују капацитет за вршење 
планиране функције.
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THE RESOURCES OF  
CRITICAL INFRASTRUCTURE AND THEIR 
SIGNIFICANCE FOR EMERGENCY MANAGEMENT

Abstract: It is widely accepted that emergencies are a part of everyday life 
and that, as a state and society develop, the sources and forms of emergen-
cies and the loss of human lives increase, accompanied by extensive mate-
rial damage. Another known fact is that a technologically advanced society 
is organized in such a way that, for economic and other reasons, the supply 
with energy sources, food, raw materials and semi-finished goods, medical 
supplies, and numerous other goods is regular, which has made the accumu-
lation of large reserves non-standard. In the majority of cases, emergencies 
cause damage and delays within infrastructure systems and thus disrupt the 
established practices and methods of supplying the population, the economy 
and other users who directly depend on the functioning of this system. On 
the other hand, delays in the regular functioning of infrastructure systems 
can lead to emergencies. This is why the priority in protection and rescue 
worldwide is defined in such a way as to include the necessity of protecting 
critical infrastructure, with the protection of human lives still remaining the 
top priority. The efficient functioning of critical infrastructure during emer-
gencies largely depends on whether the system resources are adequately 
used since they can help meet security challenges, risks and threats.

Key words: resources, critical infrastructure, emergencies
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КАРАКТЕРИСТИЧНА ОБЕЛЕЖЈА  
СТРАТЕГИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА – МАЈ 2010.

Сажетак: Сједињене Америчке Државе (САД) држава су која је после 
окончања тзв. хладног рата остала као једина суперсила, међутим, на 
крају прве деценије овог (XXI) века суочава се са обрисима мулти-по-
ларног света, или света са више центара моћи. Такво сазнање је јас-
но изражено у тексту њихове Стратегије националне безбедности 
из 2010. године, која се у великој мери разликује од таквог америчког 
„кровног“ документа у претходних двадесетак година, чији је садржај 
одражавао самоуверени империјализам. Актуелна америчка Стра- 
тегија представља комплексан, реалистичан и мобилишући документ 
из области националне безбедности, будући да, с једне стране, омогућа-
ва америчким полугама моћи да реалистично схвате садашњи међуна-
родни положај матичне државе (извесна нарушеност кредибилитета), 
док их, са друге стране, позива да буду оптимистични и обавезује да 
улажу максималне напоре као најбољи начин за ревитализацију аме-
ричког друштва и глобалног лидерства. У вези с тим, адекватно се регис-
трују опште и конкретне обавезе државног и приватног сектора, али је 
важно истаћи да је изузетна пажња поклоњена унапређењу америчког 
образовног система и науци, као ресурсима који могу да покрену све 
сегменте америчког друштва у смислу да оптимално доприносе реви-
тализацији америчке националне моћи и утицаја. Преглед текста Стра-
тегије указује да она обезбеђује односно препоручује свим државним и 
друштвеним субјектима САД зашто и како да се организују, припремају 
и ангажују на заштити виталних америчких вредности и националних 
интереса од свих врста претњи, независно од њихових носилаца и прос-
тора одакле долазе.

Кључне речи: национална безбедност, национални интереси, глобални 
изазови, претње националној безбедности, глобално лидерство
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УВОД

Уобичајена је пракса да свака нова влада Сједињених Америчких Држава 
(САД) доноси своју Стратегију националне безбедности (National Security 
Strategy). У складу с тим, у овом (XXI) веку САД су донеле три оваква тзв. 
„кровна“ документа из области националне безбедности (2002, 2006. и 2010. 
године). Основне смернице за такав државни документ даје председник 
САД, а његов садржај (ставове) разрађује и формулише Савет за националну 
безбедност, као највиши надлежан орган америчке извршне власти.

Стратегија националне безбедности актуелног председника Барака Оба-
ме, под називом Национална стратегија безбедности – мај 2010. („National 
security strategy – May 2010“), одражава прилично реалистичну анализу међу-
народног положаја САД у блиској прошлости, садашњости и будућности. У 
процени актуелних међународних односа, подложних многим и разно-
врсним динамичним и неочекиваним променама и изазовима, као и места 
и улоге САД у њима, евидентна је израженост осећаја извесне нарушености 
америчког глобалног лидерства у свету, с једне стране, и оптимистичност у 
погледу могуће ревитализације америчке моћи и утицаја, а тиме и лидер-
ства, са друге стране.

За разлику од претходних (Бушових) стратегија (из 2002. и 2006. године), 
чији су садржаји одсликавали агресивни хегемонизам и самоувереност с об-
зиром на беспрекорну кредибилност САД, ова Стратегија је уравнотеженија, 
реалистичнија и оптимистичнија. Ставови у њој су изложени у смислу који 
америчким државним и друштвеним полугама моћи препоручује опрезно, 
мудро, законито и рационално ангажовање на заштити виталних нацио-
налних вредности од испољених и могућих облика угрожавања њихове без-
бедности. Евидентна је и свеобухватност ставова са израженим тежиштем, 
будући да, с једне стране, постављају сугестивно-обавезујуће задатке свим 
факторима америчке моћи, чијом реализацијом могу да се успешно суоче са 
свим врстама опасности, док, са друге стране, придају огроман значај савез-
ништву САД са другим државама и нацијама.

ОСНОВНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О СТРАТЕГИЈИ

Документ под насловом Стратегија националне безбедности САД1 (у даљем 
тексту: Стратегија), који је председник САД одобрио и саопштио јавности у 
мају 2010. године, обима је 52 странице текста, структурисан у три поглавља 
и закључка, чији су садржаји операционализовани у око 30 наслова у вези 
са стањем и остваривањем националне безбедности САД. Иако формално 
спада у ред докумената који периодично (сваке четврте године) доноси свака 

  1 Подаци о оригиналу: NATIONAL SECURITY STRATEGY UNITED STATES OF AMERICA, WHITE 
HOUSE, WASHINGTON, MAY 2010, SEAL OF PRESIDENT of the UNITED STATES.
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администрација САД, с циљем презентовања безбедносне и спољнополити-
чке концепције, због значаја тренутка у којем је донета (економска криза у 
САД и читавом свету, скоро десетогодишњи „рат против терора“ и настанак 
назирућег мултиполарног света), представља један од најзначајнијих 
докумената националне безбедности САД, а, имајући у виду империјални 
карактер Америке, несумњиво је важан и за међународну безбедност. Наиме, 
може се претпоставити да ће њена примена производити бројне последице у 
међународним односима. 

Уводне напомене председника САД Барака Обаме у Стратегији углавном 
одражавају реалистично схватање садашњег и будућег међународног поло-
жаја те велике силе. То потврђују поруке попут: (1) Живимо у времену вртогла-
вих промена. Успеси слободних нација, отворена тржишта и социјални про-
грес у недавним деценијама довели су глобализацију на јединствену скалу и 
такође повећали опасности са којима се сусрећемо – од међународног теро-
ризма и повећања софистицираних технологија у смислу претњи до економ-
ског пропадања и промене климе. (2) Бићемо непоколебљиви у својој обавези 
да осигурамо свој народ, алијансе и партнере. (3) Морамо да развијемо нашу 
економију и смањимо дефицит. Морамо развити чисту енергију која може 
да покрене нашу индустрију, независну од иностраних сировина. (4) Наша 
војска ће увек бити темељ наше сигурности. Наша сигурност такође зависи од 
дипломата који могу деловати у сваком делу света. (5) Оптерећења новог века 
не могу пасти само на америчка леђа, а наши непријатељи би волели да виде 
слом моћи америчких снага. (6) Настојимо да међународна заједница буде 
једини субјект који може разрешити изазове нашег времена. (7) У свему што 
урадимо ми ћемо заступати напредак основних људских права, која је наша 
нација открила и која су људи свих раса и религија прихватили као своја. Ми 
промовишемо те вредности, укључујући нашу обавезу у поштовању закона. 
(8) Наша дуготрајна сигурност неће потећи из способности усађивања страха 
другим људима, али хоће кроз нашу способност комуникације са њиховим 
надама. 

Преглед структуре Стратегије2 указује да је тежишно треће поглавље („На-
предовање наших интереса“), чији је садржај изложен на 31 страници текста, 
операционализован на два нивоа. Наслови првог нивоа гласе: „Безбедност“, 
„Просперитет“, „Вредности“ и „Међународни поредак“, а други ниво обухвата 
по три до девет наслова у оквиру сваког првог нивоа понаособ.

ГЕОПОЛИТИЧКЕ ОДЛИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА

Констатација да ће се до краја 21. века САД суочавати са разноврсним 
изазовима своје националне безбедности и да морају знати да изграде 

  2 Наслови поглавља гласе: (1) „Преглед Стратегије националне безбедности“; (2) „Страте-
гијски приступ“; (3) „Напредовање (јачање) наших интереса“ и „Закључак“.
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изворе моћи и облик међународног поретка способан да победи све изазове 
представља основну поруку садржаја поглавља Стратегије под насловом 
„Преглед Стратегије националне безбедности“ (стр. 1–5). Окосницу његовог 
садржаја чине три генерална става: (1) какав је савремени свет (неизвестан) и 
каквом свету теже САД (прикладном америчким интересима); (2) да је нужна 
ревитализација америчког лидерства у свету; и (3) идентификација највиших 
приоритета ради јачања националне безбедности.

Две деценије после Хладног рата свет се у геополитичком смислу оцењује 
као неизвестан и с тим у вези се наглашава да САД, како би биле успешне, мо-
рају квалитетно упо знати свет. Наиме, указује се да су се догодиле и догађају 
се ризичне и динамичне друштвене промене. Повољност представља отклоње-
на опасност од општег нуклеарног и идеолошког рата, а неповољност је та 
што проширени простор мирољубивих демократија није обезбедио стабилан 
друштвени развој. Идеолошки ратови су замењени религијским, етничким и 
племенским ратовима, а нуклеарне претње су попримиле нова обележја. Гло-
бална економија је оснажена, а трговина је зближила народе и државе, међу-
тим, економска неједнакост је повећана, а тиме и сиромаштво и политичка 
нестабилност. Упозорава се да је угрожавање животне средине генерално све 
веће, а недостатак хране и здравствене заштите све израженији у многим дело-
вима света. Наглашава се да тамну страну глобализованог света представљају 
терористички напади на САД 11. септембра 2001. године, што је принудило САД 
да уђу у рат против „Ал каиде“ и њених савезника, потом су се одлучиле за рат 
у Ираку и супротставиле се вртоглавој економској кризи.

Пошто се констатује да ниједна нација, колико год да је моћна, није способ-
на да се сама суочи са глобалним изазовима, поручује се како ће САД наста-
вити да заступају глобалну безбедност и са својим савезницима и партнерима 
ангажују се на реализацији тог задатка, првенствено у смислу одвраћања од 
агресије необузданих актера. Уништење „Ал каиде“ и њених савезника у Авга-
нистану, Пакистану и другим држава региструје се као веома важан циљ САД.

Остварење пројектованих, несумњиво амбициозних циљева види се кроз 
потребу и могућност ревитализације америчког друштва и обнову лидерства 
САД у свету, а с тим у вези се каже: „Наша национална безбедност зависи од 
наших способности да ревитализујемо и избалансирамо наше јединствене 
атрибуте,3 управо као што и глобална безбедност зависи од моћног и одговор-
ног америчког лидерства.“

Обнављање америчког глобалног лидерства првенствено се ослања и 
процењује кроз јачање националне економије. У том смислу се посебно ин-
систира на инвестирању у образовни систем и науку (научна открића која 
трансформишу економску енергију у нове послове индустрије) и на редуко-

  3 Као важни амерички атрибути наводе се: снажно савезништво, најмоћнија војна сила, 
најјача светска економија, снажна и обновљива демократија и динамични грађани.
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вању федералног буџета. Такође се наглашава америчка обавеза према де-
мократији, у вези с људским правима и владавином закона, што су основни 
извори моћи и утицаја САД у свету. Важан став у вези са америчким глобал-
ним лидерством гласи: „Морамо фокусирати америчке обавезе у појачавању 
међународних институција и предузимати колективне акције, које нам могу 
послужити у сузбијању екстремног насиља, заустављању ширења нуклеарног 
оружја и осигуравању нуклеарних материјала, постизању баланса и пома-
гања економског развоја; напредак различитих сарадњи за спречавање пре-
тњи климатских промена, оружаних конфликата и све бројнијих катастрофа.“

Одлучна опредељеност САД да ревитализују америчко друштво и обнове 
глобално лидерство изражена је кроз регистровање следећих највиших при-
оритета националне безбедности: (1) оптимално отклањање претњи америч-
ком народу од оружја за масовно уништење; (2) пораз „Ал каиде“ и њених 
сарадника; (3) обезбеђивање и ојачавање суверене власти у Ираку; (4) ус-
постављање трајног мира између Израела и палестинског народа; (5) подржа-
вање билатералних и мултилатералних уговора који унапређују економски 
просперитет САД; (6) подршка универзалним вредностима у вези с људским 
правима и слободама, без наметања тих вредности применом силе; (7) ула-
гање напора за превенцију конфликата и чувања мира; и (8) појачана анга-
жованост у глобалној сарадњи у превенцији ширења климатских катастрофа 
штетних за јавно здравље.

Остваривање поменутих приоритета пројектовано (засновано) је на одр-
жавању супериорности оружаних снага САД ради сузбијања симетрич-
них и асиметричних претњи, модернизовању дипломатских способности и 
усклађивању националне безбедносне политике и акција са могућностима 
савезникâ и партнерâ.

ТРАЈНИ ИНТЕРЕСИ САД У МОЗАИЧКОЈ СВЕТСКОЈ АРЕНИ

Друго поглавље Стратегије („Стратегијски приступ“)4 започиње ставом: 
„САД морају обновити вођство у свету, изграђивањем и култивисањем избора 
своје моћи и утицаја“, те се тврди да америчка национална безбедност 
зависи од јаког и одговорног глобалног вођства. Дотично вођство обухвата 
комплекс делатности – америчку војну моћ, економско такмичење, морално 
вођство, глобалне обавезе и напоре у међународним системима који 
служе заједничким интересима нација и људи. Као трајни интереси САД 
регистровани су: (1) безбедност САД, њихових грађана, партнера и алијанси; 
(2) снажна, иновативна и растућа економија САД на отвореном међународном 

  4 Садржај је изложен на осам страница (од стр. 5 до 14) и операционализован кроз следеће 
наслове: „Стратегијско окружење – свет, какав је?“; „Стратегијски приступ – свет каквом 
тежимо?“; „Изграђивање наше моћи“; „Истицање свеобухватних обавеза“; „Промовисање 
праведног и одрживог поретка“; и „Јачање националног капацитета“.
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тржишту, које промовише шансе и просперитет; (3) поштовање универзалних 
вредности код куће и широм света; и (4) међународни поредак, уобличен од 
стране руководства САД, који промовише мир, безбедност и шансе кроз тесне 
везе ради суочавања са глобалним изазовима.

Остваривање трајних националних интереса, поред осталог, идентификује 
се у квалитетној државној стратегији, која мора бити окренута будућности, 
у којој америчко глобално вођство треба да обезбеди завршетак рата у Ира-
ку, победу у Авганистану, пораз „Ал каиде“ и њене терористичке мреже, као 
и уздизање америчке економије. Све то се посматра у контексту вишестру-
ке међузависности америчког друштва и стратегијског окружења САД. У гро 
плану се истиче значај осигурања безбедности и просперитета грађана САД 
у условима смањене економске моћи, с једне стране, и чињенице да су многе 
државе себе промовисале регионално и глобално, а не-државни актери могу 
имати драматичан утицај на свет, са друге стране.

Терористички напади на САД 2001. године узимају се као карактеристи-
чан пример који упозорава на опасност за безбедност америчког народа, 
ради чијег отклањања САД данас воде два рата, у којима је ангажовано више 
десетина хиљада људи у екстремним условима и који коштају стотине ми-
лијарди долара. У том контексту се истиче да тероризам представља једну од 
бројних претњи која има више последица на глобалном плану, док се сматра 
да највећа опасност америчком народу и глобалној безбедности потиче од 
оружја за масовно уништење. Глобалне криминалне мреже се оцењују као ва-
жни реметиоци безбедности у окружењу и агресивна претња добрима унутар 
граница САД. Климатске промене и катастрофе имају третман претње здра-
вљу и сигурности америчког народа, међутим, ово није посебно објашњено.

Употреба моћи и утицаја појединих актера у окружењу5 упоређује се са 
укупном моћи САД и каже: „САД задржавају моћ, што омогућава наше лидер-
ство више деценија. Наше друштво је прихваћено у својој отворености, раз-
ноликости, еластичности и грађанским дужностима. Наш приватни сектор 
и цивилно друштво испољавају ограничену проницљивост и иновативност, 
наши радници су способни и посвећени. Ми имамо најјачу економију и 
највећу војску у свету, снажне алијансе и културни одјек, али и историју 
предводништва у економском и друштвеном развитку. Ми ћемо наставити 

  5 Европа је сада уједињенија, слободнија и мирнија него никад пре. Европска унија је по-
стигла овакво стање успешним интеграцијама. Русија је политичком и економском ста-
билизацијом прилично узнемирила међународну заједницу. Кина и Индија – две најм-
ногољудније нације у свету – добијају све више глобалних обавеза. Од Латинске Амери-
ке до Африке и Пацифика, нови и узбуњујући моћници задржавају шансе за партнер-
ства, чак и када је мало земаља узбуњено глобалном и регионалном несигурношћу, ру-
гањем међународним нормама. Међународне институције имају критички став према 
унапређивању веза, али не могу ефективно означити нове претње или задобити нове 
шансе. У међувремену, појединци, корпорације и цивилно друштво добијају све значај-
нију улогу у обликовању догађаја широм света.
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да будемо дестинација која окупља све емигранте света, што обогаћује наше 
друштво. Имамо транспарентну, одговорну демократију и динамично и про-
дуктивно становништво, са дубоким везама са људима широм света. Наста-
вљамо да прикупљамо све вредности које омогућавају слободу и шансе код 
куће и у иностранству.“

Обликовање безбедносног окружења у складу са америчким националним 
интересима првенствено се базира на стању унутар земље. Стога се у Стра-
тегији констатује да ће благостање америчког народа зависити од америчке 
снаге у свету, посебно зато што је америчка економија неизбежно повезана 
са глобалном економијом. Одржавање америчке војне предности у односу на 
друге државе региструје се као веома важан национални циљ. Такође, нала-
же се унапређење образовања, науке, технологије, енергије, одговорности за 
здравље људи – дакле, реч је о компонентама које дуготрајно доприносе прос-
перитету и моћи САД.6

Пошто се констатује како САД никада нису могле да успешно остварују 
националне интересе у условима изолације, у Стратегији се наводе обавезе 
америчких институција у обликовању окружења прихватљивог за америчке 
стратешке циљеве. Прва обавеза обухвата одржавање и јачање пријатељства и 
савезништва, „од Европе до Азије, од Северне Америке до Средњег истока“, јер 
од оваквих алијанси зависи америчка национална безбедност. Друга обавеза 
обухвата настављање сарадње са другим центрима моћи 21. века, првенствено 
са Кином, Индијом и Русијом, на основним заједничким интересима и уза-
јамном поштовању. Трећа обавеза се састоји у нуђењу јасног избора владама 
држава које не уважавају међународне норме – да их поштују или да се суоче 
са могућим последицама (притисци, санкције, претње итд). Четврта оба-
веза обухвата дипломатске и развојне способности САД у смислу доприноса 
превенцији конфликата, подстицања економског раста, сузбијања сиромаш-
тва, ојачавања институција владајуће демократије и сузбијања климатских 
промена и катастрофа. У остваривању те сложене обавезе наглашен значај се 
придаје америчкој војсци у смислу да ојача капацитете савезника и партнера 
кроз низ разноврсних активности, посебно на релацији војска–војска. Пета 
обавеза се састоји у ангажовању владе САД на подршци цивилном друштву 
и грађанима те на унапређивању повезивања између америчког народа и 
народа широм света.

Успешно остваривање наведених и других обавеза САД у Стратегији је 
формулисано (описано и образложено) кроз две повезане активности: промо-

  6 САД морају обезбедити да имамо најбоље òбучену радну снагу на свету, приватни сектор 
који подстиче иновације и грађане и послове који имају моћ приступа у бризи о здрављу 
за надметање у глобалној економији. Морамо трансформисати пут којим узимамо енер-
гију – мењање залиха, инвестирање у иновације и подршка технологијама чисте енер-
гије. Да бисмо то урадили, морамо појачати енергетску безбедност, осигурати послове и 
борити се са климатским променама.
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висање праведног и одрживог међународног поретка и јачање националног 
капацитета на начин који доприноси јачању међународне безбедности.

У вези с наведеним се наглашава да САД подржавају међународни поре-
дак који признаје универзална права и обавезе за све нације. Стога сматрају 
да међународне институције морају бити ефикасније и одговорније у про-
мовисању моћи и утицаја у 21. веку. У том смислу ће ојачавати снаге међуна-
родног права и предузимати мере на модернизацији међународних институ-
ција, упозоравајући да нације које одбијају да извршавају своје обавезе тиме 
губе могућност да ступе у међународне кооперације. Основано се констатује 
да национални интереси многих држава никада неће бити перфектни, али 
да таква реалност не сме обесхрабрити међународне факторе да истрајавају 
на међународним нормама. С тим у вези се истиче да САД морају сагледати 
чиниоце који су у прошлости ометали америчку међународну делотворност 
на промовисању одрживог међународног поретка, ради отклањања дотичних 
пропуста и ограничења.

Следеће области и субјекти у Стратегији су идентификовани као одлу-
чујући за јачање кредибилности САД: одбрана, дипломатија, економија, одр-
жив развој, безбедност домовине, интелигенција, стратегијска комуникација, 
амерички народ и приватни сектор. Евидентан је традиционални приступ у 
рангирању наведених одредница националне моћи, јер се на првоме месту 
наглашава одбрана САД од спољног војног угрожавања, а потом следе друге 
компоненте моћи које доприносе отклањању опасности по америчке интере-
се на матичној територији, а тиме и у отклањању спољних, тзв. не-оружаних 
изазова и претњи. То потврђује почетни став, који гласи: „Ми ојачавамо нашу 
војску да осигура победу у данашњим ратовима; спречи и одврати претње 
против САД, њених интереса и наших савезника и партнера те припреми од-
брану САД у широком рангу од евентуалних претњи државних и недржавних 
актера.“ Потом се наглашава да Војска САД мора одржати своју конвенцио-
налну супериорност и способност нуклеарног одвраћања, као и одбрану САД 
од асиметричних претњи.

На сличан начин се промовише обавезујућа ангажованост других аме-
ричких институција на заштити националних вредности САД. Тако се за ди-
пломатију тврди да представља прву линију одбране, која се реализује кроз 
комуникацију са партнерима и другим субјектима. Економске институције 
се сматрају круцијалнима за укупну националну способност, просперитет 
и моћ САД, а одрживи развој се посматра у контексту континуалног јачања 
америчке економије и субјеката из окружења који су с њом компатибилни. 
Унутрашња безбедност САД тежишно обухвата ангажованост на правовреме-
ној идентификацији претњи, одвраћању и онемогућавању непријатељских 
актера способних да предузимају противзаконите делатности, затим на одр-
жавању ефективне контроле државних граница САД, уклањању транснацио-
налних терористичких и криминалних организација и претњи, као и осигу-
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рању националне еластичности у процесу суочавања са постојећим и потен-
цијалним претњама.

ОСТВАРИВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Начини адекватне одбране и развој виталних вредности и интереса САД данас 
и у будућности формулисани су и јасно изложени у поглављу под насловом 
„Напредовање наших интереса“. С тим у вези се каже да ради обликовања света 
каквом тéже САД морају применити прикладну стратегију приближавања 
кроз четири трајна национална интереса: безбедност, просперитет, вредности 
и међународни поредак.7 Иако је свака врста идентификованих интереса 
ваљано размотрена понаособ у ресорном смислу, евидентне су њихова 
вишеструка испреплетеност и међузависност – циљна, садржајна, акциона, 
временска и просторна. У ствари, указује се на чињеницу да позитивни 
домети једне врсте интереса доприносе успешности друге врсте – и обратно, 
тј. пропусти у оквиру једне врсте интереса имају посредне негативне учинке 
на другу врсту интереса.

БЕЗБЕДНОСТ САД, 
ЊИХОВИХ ГРАђАНА, САВЕЗНИКА И ПАРТНЕРА

Остваривање америчке безбедности према Стратегији пројектовано је на 
основу регистрованих постојећих и потенцијалних опасности за безбедност 
САД и међународне заједнице.

За карактеристичне актуелне претње сматрају се: тероризам, насилни 
екстремизам, сајбер-напади, пандемије и природне катастрофе, а за потен-
цијалне претње – ширење оружја за масовно уништавање, постојање тзв. от-
падничких држава, које представљају опасност за могуће регионалне и гло-
балне сукобе (поменут је само Иран), али и могућа појава нових регионалних 
сила са хегемонистичким претензијама.

Одлучне да се успешно суоче са носиоцима претњи америчкој безбед-
ности, приоритетно с циљем да сачувају унутрашњу безбедност, САД су у 
Стратегији регистровале и изложиле конкретне задатке постављене својим 
државним и друштвеним субјектима, и то: (1) константно јачање постојеће 
безбедности у земљи као оптималан начин за превенцију и одвраћање на-
пада (угрожавајућих делатности) идентификованих, неидентификованих и 
потенцијалних носилаца и за оптималну заштиту критичне инфраструктуре; 
(2) ефективно управљање потребама планирања ради спречавања и суоча-
вања са ванредним ситуацијама; (3) оспособљавање локалних заједница за 

  7 Укупан број страница текста указује да су тежишно операционализоване целине безбед-
ност (од стр. 15 до 25) и међународни поредак (од стр. 37 до 46). Наравно, сажето и квалитетно 
су објашњене и целине просперитет (од стр. 26 до 32) и вредности (од стр. 33 до 37).
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одсудно супротстављање насиљу екстремиста у САД, уз подршку федералних 
власти; (4) унапређивање еластичности комуникације између јавног и при-
ватног сектора ради нормализовања стања након искрслих инцидената; (5) 
договарање са локалним заједницама и грађанима у смислу оптималног ин-
формисања и оспособљавања, које гарантује да Американци могу ефикасно 
заштитити сами себе и своје суседе.

На спољном безбедносном плану САД су опредељене да офанзивно-агре-
сивно наставе глобалну борбу против „Ал каиде“ и њених здружених теро-
риста, чије је упориште у Авганистану и Пакистану, као и њеним ћелијама у 
Јемену, Сомалији и неким другим деловима света. Циљ те борбе јесте онеспо-
собљавање „Ал каиде“ и њених савезника да одрже и ојачају ма какву могућ-
ност планирања и извођење терористичких напада било где у свету, нарочито 
против САД. У постизању тог циља ангажоваће се целокупни обавештајни, 
правосудни и други безбедносни ресурси САД. 

Такође ће се противтерористички ојачати ваздухопловни систем (цивил-
ни авио-саобраћај), предузимаће се мере ради онемогућавања терориста да 
се снабдеју (најопаснијим) оружјем за масовно убијање и отклањања опас-
ности да „Ал каида“ запрети америчком народу и америчким прекоокеан-
ским интересима, савезницима и партнерима. Реализација тог задатка је 
операционализована како на микропростору Авганистана и Пакистана, који 
је епицентар насилних екстремиста (припадника „Ал каиде“), тако и у дру-
гим деловима света. С тим у вези се наглашава да ће САД такву офанзивну 
одбрану од терориста водити на законит начин, односно да ће легитимним 
средствима детектовати, надзирати, спречавати, саслушавати и кажњавати 
односно онеспособљавати терористе.

Други аспект спољне безбедности САД у Стратегији обухвата околности 
примене војне (физичке) силе. У том контексту се, поред осталог, каже: „Ми 
истичемо улогу дипломатије у оснаживању међународних норми и инсти-
туција у смислу стварања обавеза међународних субјеката на превенцију 
конфликата и подржавање мира, и смањивања потреба за коришћењем силе. 
То подразумева осигуравање одбране САД приоритетно одвраћањем напа-
дача од агресије, али и умешну војну одбрану САД, која поседује неопходне 
способ ности у свим аспектима и амбијентима – копна, ваздуха, мора и сај-
бер-простора. То такође подразумева помагање нашим савезницима и парт-
нерима за изградњу капацитета за потпуну њихову одговорност доприноше-
ња регионалној и глобалној безбедности. Пре употребе силе, која је понекад 
неопходна, ми ћемо испробати друге опције кад год то можемо и пажљиво 
мерити цене и ризике војних акција.“ Такође се наглашава да САД морају за-
држати право на самосталну употребу силе када је то неопходно да одбране 
властите вредности.

Трећи аспект спољне безбедности САД у Стратегији фокусиран је на спре-
чавање ширења нуклеарног и биолошког оружја и на безбедност нуклеарног 
материјала. У том смислу, најпре се наглашава да се амерички народ суочава 
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са све израженијом опасношћу од терористичког напада нуклеарним оружјем, 
које терористи могу да купе, произведу или украду. Стога су напори САД усме-
рени на спречавање ширења тог оружја и оснаживање безбедности постојећих 
количина. Констатује се да успешност такве ангажованости САД зависи и од 
доприноса њихових савезника, као и читаве међународне заједнице. Крајњи 
циљ такве противнуклеарне ангажованости јесте да се обуздају поједине др-
жаве у производњи нуклеарног оружја. Остваривање тог циља је замишљено 
кроз реализацију следећих задатака: истицањем предности светске политике 
без нуклеарног оружја,8 ојачавањем нуклеарне непролиферационе претње,9 
предочавањем могућих последица Ирану и Северној Кореји,10 обезбеђивањем 
сигурности нуклеарног оружја и материјала,11 подршком нуклеарној енергији 
у мирнодопске сврхе и парирањем биолошким претњама.12

Четврти аспект спољне безбедности САД у Стратегији односи се на стање 
и перспективе тзв. „Великог Средњег истока“,13 односно како ће својом анга-

  8 „Док год постоји било које нуклеарно оружје, САД ће поседовати сигуран, безбедан и 
ефективан нуклеарни арсенал за одвраћање потенцијалних непријатеља и осигуравање 
алијанси САД и других безбедносних партнера који могу парирати америчким обавеза-
ма. Али, ми имамо обавезу да тражимо ратификацију обележја новог уговора СТАРТ са 
Русијом о суштинском ограничавању нашег нуклеарног оружја и стратегијског баланса, 
док осигуравамо обухватни режим мориторинга“, гласи став у Стратегији.

  9 САД ће инсистирати на међународном консензусу да све државе упознају своје обаве-
зе у вези са поседовањем и производњом нуклеарног оружја. Такође ће се залагати за 
унапређивање међународног надзора овог оружја, гласи став у Стратегији.

10 „Обе нације се суочавају са јасним изборима. Уколико Северна Кореја елиминише про-
грам нуклеарног оружја, а Иран упозна своје међународне обавезе око сопственог нукле-
арног програма, они ће бити способ ни да приступе путу веће политичке и економске ин-
теграције са међународном заједницом. Уколико они игноришу своје међународне оба-
везе, истаћи ћемо потребу јачања њихове изолације и њиховог довођења до попустљиво-
сти у складу са међународним непролиферационим нормама“, гласи став у Стратегији.

11 Констатује се како глобална нуклеарна безбедност у 2010. години окупља 47 држава за 
обезбеђење нуклеарног материјала од терористичких група и како ће САД настојати да 
до 2013. године, у сарадњи са другим државама, обезбедити да функционише међународ-
ни нуклеарни безбедносни систем, који ће осујетити терористе да се домогну нуклеар-
ног оружја.

12 „Ми ћемо радити са домаћим и међународним партнерима на сузбијању биолошких 
претњи, промовисању глобалне здравствене безбедности и појачавању норми сигур-
ног и одговорног понашања; благовременом ре гистровању садашњих и новонасталих 
ризика; предузимању одговорних корака за смањивање потенци јал не експлоатације; 
развијању наших капацитета превенције, отклањању пропустâ и разумевању (уста но -
вља вању узрокâ) оних који не брину о нападима; ефективној комуникацији са свим 
постојећим ризицима; и помагању трансформације међународних дијалога безбеднос-
них претњи“, гласи став у Стратегији.

13 Према писању Вашингтон поста и Вол стрит џорнала у фебруару 2004. године, с пози-
вањем на службене изворе америчке администрације, САД су разрадиле план под 
шифром „Исушивање мочваре“, односно „Велики Блиски исток“, под чиме су се подразу-
мевали уништење „Ал каиде“ и промена режима у неким земљама Блиског истока и ре-
гиона који обухвата Авганистан, Иран и Пакистан (Милан Мијалковски, Одговор теро-
ризму, ФЦО, Београд, 2005, стр. 80–84). 
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жованошћу завршити рат и успоставити демократију у Ираку,14 успоставити 
трајан мир између Израела и Палестине, и обуздати Иран да „не угрожава 
безбедност региона и САД и не подржава тероризам“.

Пети аспект спољне безбедности САД у Стратегији обухвата инвестирање 
у капацитете снажних и способних партнера, првенствено ради регулисања 
постојећих конфликата и превенције изненадних конфликата.

Шести аспект спољне безбедности САД у Стратегији обухвата обезбеђивање 
сајбер-простора. Евидентно је да се огроман значај придаје питању безбед-
ности електронских комуникација, јер се констатује да претње у сајбер-просто-
ру (систему компјутерских мрежа) представљају неке од најопаснијих претњи 
националној безбедности, јавној сигурности и економији. У том контексту се 
истиче да су високо софистицирана средства која се користе у том простору 
обезбедила водећу улогу и глобално лидерство САД, међутим, она су истовре-
мено постала осетљива на разноврсне нападе, чији су носиоци потенцијални 
противници САД, а последице могу да буду веома разорне. Упозоравајући став 
о томе гласи: „Претње са којима се суочавамо рангирамо од индивидуалних 
криминалних хакера до организованих криминалних група, од терористичке 
мреже до напредних националних држава. Одбрана од ових претњи за нашу 
безбедност, просперитет и персоналне захтеве мреже значе сигурност, поузда-
ност и еластичност. Наша дигитална инфраструктура због тога је стратегијска 
национална имовина, а њена заштита – приватне и цивилне слободе – нацио-
нални је безбедносни приоритет. Ми ћемо одвратити, заштитити, применити, 
одбранити и брзо открити сајбер-деструкције и нападе.“

ЕКОНОМСКИ ПРОСПЕРИТЕТ САД

Текст у оквиру овог наслова садржи релевантне чињенице, формулисане у 
јасним ставовима, који указују да се америчка привреда суочила са кризом, чије 
се последице још осећају и оптимистички прогнозира излазак из незавидне 
економске ситуације, односно скори економски опоравак и просперитет САД. 
Пројектовани динамичан развој приоритетно се идентификује кроз јачање 
едукације људског ресурса, револуционарним развојем науке, технологије 

14 Председник САД Барак Обама прогласио је 1. септембра 2010. године крај борбене мисије 
под шифром „Ирачка слобода“ у Ираку. Иначе, таксативна хронологија рата у Ираку јесте 
следећа: 10. марта 2003. Џорџ Буш је објавио почетак рата против Ирака, под оптужбом 
да развија оружје за масовно уништење и да је у дослуху са „Ал каидом“. Након агресије, 
9. априла те године, америчка војска је освојила Багдад, а 1. маја исте године амерички 
председник Буш прогласио је крај рата. Дана 13. децембра 2003. ухваћен је бивши ирач-
ки председник Садам Хусеин, а 25. јануара 2004. бивши истражитељ ЦИА-е признао је да 
Ирак није имао оружје за масовно уништење. Оружани отпор Ирачана имао је последи-
цу да је 15. јуна 2006. у Ираку било 160.000 америчких војника. Дана 30. јуна 2009. америч-
ка војска се повукла из ирачких градова. Осамнаестог августа 2010. из Ирака се повукла 
последња борбена јединица, док је 31. августа 2010. проглашен завршетак борбених ак-
ција, а 49.700 америчких војника остаје у Ираку. (Према: Политика, Београд, 2. 9. 2010.)
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и иновација (проналазака), а тиме и путем убрзавања одрживог развоја. 
Истовремено, предвиђају се опсежна реформа финансијског тржишта 
(система) и рационалније трошење средстава пореских обавезника.

Ставови у Стратегији попут „Морамо осигурати да већина иновативних 
идеја потиче из Америке и опремити наше људе способностима које су им 
потребне за такмичење“, „Руковођење економијом САД сада се мора прила-
годити ризику, расту, брзини и променљивим финансијским тржиштима...“, 
„Влада САД има обавезу најбољег коришћења новца пореских обавезника, а 
наша способност остваривања дугорочних циљева зависи од наше буџетске 
одговорности“ и сличних препоручују свим надлежним субјектима опрезно 
и рационално поступање у економско-финансијском сектору САД ради њи-
ховог динамичног развоја, још свестранијег повезивања са привредама дру-
гих нација и задржавања глобалног примата. Са друге стране, наглашава се 
обавеза субјеката у том сектору у вези са правовременим откривањем и от-
клањањем претњи америчкој националној безбедности, чије носиоце персо-
нално региструје – терористи, пролиферанти, нарко-дилери, корупционаши 
и други. 

Наведене обавезе су операционализоване у том смислу да омогућавају 
ваљану оријентацију у самосталном и усклађеном ангажовању свих др-
жавних и приватних субјеката ради постизања заједничког (јединственог) 
привредног циља – просперитета. У том погледу, разложно се инсистира на 
унапређењу образовања на свим нивоима школовања („САД су изгубиле ос-
нову едукације...“, констатује се у једном ставу у вези с тим), појачаном инвес-
тирању у науку, технологију, инжењеринг и математичко образовање, тран-
сформисању постојећих извора енергије у обновљиве и чисте изворе енер-
гије, развијању међународног научног партнерства, повећању производње и 
извоза, освајању нових страних тржишта за америчке производе и услуге итд.

Као посебан задатак у вези са америчким пројектованим просперитетом 
налаже се покретање технологија у функцији још ефикасније заштите аме-
ричких грађана. Ту се пре свега имају у виду примена технологије за пре-
венцију терористичких напада на територију САД, унапређење командовања 
и комуникација оружаних снага САД, унапређење заштите информација и 
заштита система критичне инфраструктуре САД.

ПОШТОВАЊЕ УНИВЕРЗАЛНИХ ВРЕДНОСТИ 
У ЗЕМЉИ И ШИРОМ СВЕТА

У складу са оценом председника САД: „Одувек су наше вредности биле највеће 
благо наше националне безбедности – за време рата и мира, у периоду 
благостања и тренуцима кризе...“, у Стратегији се констатује како САД верују 
у одређене универзалне људске вредности и раде на њиховом промовисању 
широм света. У те, универзалне вредности спадају: слобода појединца да 
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отворено каже шта мисли; јединство људи без страха; да људи имају своје 
идоле и слободно бирају сопствене лидере (вође). Такође, таквим вредностима 
сматрају достојанство, толеранцију, равноправност међу људима и праведну 
и равноправну одлуку суда над свима. 

Наглашава се да су САД основане на овим вредностима и веровање у њих 
је темељ стабилности САД. Уважавањем и промовисањем тих вредности Аме-
риканци су успели да, штавише, и прошире тзв. обећање људима о слободи, 
и то чак свим људима. Што се тиче људи ван САД, сматрају да су и њима 
ове вредности загарантоване, без обзира на то које су расе, религије и иде-
олошког опредељења. Мисао се закључује ставом да су многобројне нације 
чланице интернационалног договора који поштује управо овакав приступ, а 
нације које се залажу и прихватају овакве вредности уједно су и успешније 
и у пријатељским односима са САД, за разлику од оних нација које то не по-
штују и не примењују.

У вези с наведеним се такође констатује да дугорочна безбедност и прос-
перитет државе зависе од чврсте подршке универзалним вредностима, које 
раздвајају САД од њених непријатеља и других субјеката. Иако се каже да су 
код неких народа (култура) ове вредности у мањој или већој мери потисну-
те („неке владе су усвојиле демократско уређење, међутим, ауторитативна 
власт је ослабила изборне процесе [резултате] и укинула место за опозицију 
и грађанство...“, каже се у једном ставу), наглашава се да САД неће намета-
ти никакав систем вредности другој држави, осим тога што ће их прикладно 
промовисати ван својих граница („Пример Американаца је био толико моћан 
да је помогао проширењу демократије и слободе у иностранству“, гласи један 
став у Стратегији). 

Дотично промовисање и унапређивање тих вредности унутар и ван својих 
граница САД намеравају да остваре применом комплексних активности. Оне 
ће доследно примењивати америчке законе за санкционисање особа које 
су осумњичене за тероризам; штитити грађанске слободе и приватност; ја-
чати владавину закона; обезбеђивати да нова и крхка демократија постигне 
видљива побољшања за своје грађане; користиће преговоре са неким вла-
дама ради унапређења људских права; признати легитимност свих мирних 
демократских покрета; залагати се за равноправност жена и мушкараца; 
јачати интернационалне норме против корупције; улагати напоре за реша-
вање хуманитарних криза; и снажно медијски промовисати све универзалне 
вредности. У вези са планираном ангажованошћу САД, важно је истаћи да се 
предвиђа реализовање у сарадњи са ОУН и другим релевантним међународ-
ним организацијама.
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МЕђУНАРОДНИ ПОРЕДАК 
КАО ПРИЛИКА ЗА УБРЗАВАЊЕ ГЛОБАЛНОГ ЛИДЕРСТВА САД

Истицањем да САД промовишу мир, безбедност и сарадњу са нацијама у 
запажању глобалних изазова и суочавању са њима констатује се да на тај 
начин обликује међународни поредак који унапређује глобално лидерство САД. 
Упориште за обезбеђивање таквог свог међународног положаја налазе у: (1) 
осигуравању чврстих савезништава, (2) изградњи сарадње са другим утицајним 
центрима светске моћи 21. века, (3) јачању институција и механизама за сарадњу 
и (4) офанзивном суочавању са кључним глобалним изазовима.

„Савезништва су сила мноштва: кроз мултинационалне сарадње и коорди-
нације, знатна већина наших успеха постигнута је управо заједничким зала-
гањем. Бранићемо наше савезнике и од старих и од нових претњи. И наставити 
да се консултујемо са савезницима и придолазећим партнерима и организа-
цијама, јер на тај начин проширујемо сарадњу у досезању заједничких циље-
ва. И међусобно ћемо имати користи од колективне сигурности коју су нам 
омогућили савезници“, гласи став у Стратегији у вези са осигуравањем чвр-
стих савезништава. Иако се констатује да се око појединих питања и проблема 
САД не слажу са савезницима и партнерима, одлучне су да непоколебљиво 
делују уважавањем принципа међусобног поштовања и да на тај начин оја-
чавају међународни поредак. У ствари, сматрају како треба да константно оја-
чавају сарадњу са садашњим савезницима и партнерима и успостављају нова 
савезништва. У том контексту, персонално наводе своје савезнике у свету, као 
и шта ће чинити да унапреде безбедносну сарадњу, истицањем да озбиљан 
значај у том комплексном процесу има способност оружаних снага САД да 
гарантују одвраћање непријатеља од агресије на САД и њихових савезника 
и партнера. За европске савезнике каже се да су најзначајнији за заједничко 
деловање, а НАТО се сматра најважнијим безбедносним савезником у свету 
данас.15 Зато ће САД наставити да се са њима и билатерално блиско саветују о 
разним безбедносним и економским питањима.

О америчким азијским савезништвима, односно сарадњи с Јапаном, Ј. Ко-
рејом, Аустралијом, Филипинима и Тајландом, констатује се да представљају 
темељ безбедности у Азији и основу за напредак у азијско-пацифичком ре-
гиону. У складу с тим, САД ће наста вити да продубљују и унапређују та савез-
ништва с циљем да динамизују безбедан развој тог простора и ефикасно се 
суочавају са постојећим и искрслим безбедносним изазовима.

Стратегијска партнерства и јединствене везе које САД имају са Канадом и 
Мексиком третирају се као веома важни, јер имају директан утицај на аме-

15 „Са наших 27 НАТО-савезника и многим партнерима са којима НАТО сарађује, ојачаћемо 
нашу колективну способност да унапредимо безбедност и одбранимо наш народ. НАТО-
ов нови стратешки план обезбедиће могућност да обновимо савезништво. Ми смо оба-
везни да осигурамо способност НАТО-а да одговори на све изазове 21. века, док служи као 
основа европске безбедности. И наставићемо да утврђујемо своје обећање у члану 5, који 
је основа наше колективне безбедности“, гласи став о овом питању.
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ричку националну безбедност. Иако се констатује веома успешна сарадња са 
тим земљама, уочава се потреба за њеним унапређењем у циљу оптимиза-
ције безбедности региона.

Процес изградње сарадње са другим утицајним центрима моћи 21. века 
првенствено се испољава кроз успостављање или јачање билатералних 
партнерства са Кином, Индијом и Русијом, као и неким потенцијалним цен-
трима, попут Бразила, Индонезије и Г-20. С тим у вези се каже како ће САД те-
жити да изграде стабилно, озбиљно и вишедимензионално партнерство или 
сарадњу, засноване на заједничким, обостраним интересима који доприносе 
миру, безбедности и напретку међународне заједнице. Конструктиван дија-
лог са сваким центром моћи понаособ, ради превенције конфликата и криза, 
а, наравно, и решавања ис кр слих сукоба, промовише се као изгледан начин 
комуникације са наведеним центрима моћи.

Оцена стања ефикасности ОУН поткрепљена је навођењем бројних чиње-
ница у смислу да су ослабили ауторитет и кредибилитет неких међународ-
них организација, посебно ОУН, и истиче потреба за ревитализацијом инсти-
туција и механизама за сарадњу међу државама и народима („Унапређујемо 
нашу сарадњу са УН и њиховим партнерима. Требају нам УН које су способне 
да испуне своје оснивачке намере – одржавање међународног мира и безбед-
ности те промовисање глобалне сарадње и унапређење људских права“, гла-
си став у Стратегији). Истовремено се уочава потреба за успостављање нових 
компетентних институција које ће радити на унапређивању сарадње између 
УН и држава и коалиција држава, посебно економских институција, као што 
су Г-8 и Г-20. У том смислу се указује и на значај регионалних међународних 
организација (НАТО, ЕУ, АСЕАН, ОИК, Афричка унија, Организација америч-
ких држава и друге).

Коначно, у Стратегији се инсистира на унапређењу кооперативне ангажо-
ваности поменутих и других фактора, као оптималном начину за успешно 
суочавање са глобалним изазовима, попут климатских промена, одржавања 
мира, регулисања оружаних конфликата, спречавања масовних убистава и 
геноцида, пандемија и инфективних болести, транснационалног криминала, 
затим одрживог коришћења природних ресурса, обезбеђивања слободне тр-
говине, саобраћаја и других врста комуникација међу људима.16

16 „Морамо поставити обезбеђење на мору, у ваздуху и на копну, због оних који их користе 
у непријатељске сврхе. Све ово захтева стратегијски план и неопходне отворене морс-
ке линије, затим побољшање да се на време открију надолазеће морске опасности, од-
бијање непријатељског коришћења ваздухопловâ и обезбеђивања одговорности за ко-
ришћење простора. Ако је кључни напор на подручју мора, обезбедићемо ратификацију 
споразума УН на основу закона о мору...“, гласи став у Стратегији.
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ЗАКЉУЧАК

Стратегија обухвата бројне констатације у вези са остваривањем националне 
безбедности САД-а, као и низ сугестивних и обавезујућих ставова за америчке 
државне, друштвене и приватне субјекте, али и све америчке грађане, а 
посебно су карактеристични следећи:

•	 указује се на обавезу разумевања суштине, значаја и потребе оснажи-
вања националне безбедности САД;

•	 подсећа се на обавезу обнављања америчког глобалног лидерства, које 
је у блиској прошлости било нарушено економском кризом и исцр-
пљујућим, а недовољно ефикасним ратовима на „Великом Блиском ис-
току“;

•	 одржавање и јачање америчке моћи предвиђа се кроз примену одрживих 
националнобезбедносних стратегија, доследним уважавањем условâ из 
закона; у том смислу се потцртава значај надзорне улоге Конгреса САД 
у реформисању и функционисању америчког система националне без-
бедности;

•	 указује се на значај непрекидних безбедносних расправа о решавању 
кључних изазова и претњи националној безбедности, као важном мето-
ду за обезбеђивање просперитета нације и државе;

•	 наглашава се да за Американце у свету са огромним изазовима нема 
веће претње од евентуалног колебања да се смело суочавају са проблеми-
ма и превазилазе их, осигуравајући тако „савршену америчку заједницу 
и радећи на обнављању америчког лидерства у свету“.

•	 за разлику од Бушових стратегија националне безбедности САД-а, ова 
(Обамина) Стратегија у много већој мери је реалистичнија како у погле-
ду оцене стања међународне безбедности и његов утицај на америчку 
националну безбедност, тако и у погледу ангажовања америчких ресур-
са на остваривању трајних националних циљева САД-а. Евидентно је да 
је извориште оваквог садржаја Стратегије у томе што је настала (усвоје-
на) у условима када су САД суочене са економским проблемима, с једне 
стране, и крајње неизвесним ратовима у Ираку и Авганистану, са друге 
стране.



[100] Годишњак ФБ 2010.

ЛИТЕРАТУРА

Мијалковски, М., Одговор тероризму, ФЦО, Београд, 2005.

Мијалковски, М., Доктрина одбране, ФЦО, Београд, 2006.

Мирковић, Т., Стратегија националне безбедности САД, Одбрана, Медија 
центар, Министарство одбране Републике Србије, 15. 7. 2010.

Мутавџић, Р., Нови стратешки концепт НАТО, Одбрана, Медија центар, 
Министарство одбране Републике Србије, 1. 6. 2010.

National Security Strategy United States of America – May 2010.



Милан Мијалковски [101]

Milan Mijalkovski
University of Belgrade – Faculty of security studies

THE CHARACTERISTICS OF THE 
U.S. NATIONAL SECURITY STRATEGY – MAY 2010

Abstract: Although the United States of America (the USA) remained the 
only superpower after the end of the Cold War, it is now (at the end of the 
first decade of the 21st century) faced with the outlines of a multi-polar world 
with multiple centers of power. This realization is clearly contained in the 
text of its National Security Strategy from 2010, which differs significantly 
from the previous overarching American documents formulated in the past 
twenty years whose content reflected self-confident imperialism. The cur-
rent US Strategy represents a complex, realistic and mobilizing document 
in the field of national security given that it enables the American power 
holders to realistically understand the current position of their state on the 
one hand (a somewhat damaged credibility), while it invites them to be opti-
mistic and prescribes for them to invest maximum efforts as the best way to 
revitalize the American society and its global leadership. Furthermore, the 
document adequately lists general and specific duties of the state and private 
sector, but it is important to emphasize that minute attention is paid to the 
improvement of the American educational system and science. The reason 
for this is that they represent resources that can set in motion all segments 
of the American society since they can give an ideal contribution to the re-
vitalization of American power and influence. An examination of the text of 
the Strategy indicates that it provides directives i.e. recommendations for all 
members of the state and society in the USA on how to organize, prepare and 
take part in the protection of vital American values and national interests 
from all kinds of threats regardless of who poses them and regardless of the 
area of their origin.
Key words: national security, national interests, global challenges, threats to 
national security, global leadership 
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СТРАТЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
КАО СТРАТЕГИЈСКА БЕЗБЕДНОСНА ПРОЦЕНА

Сажетак: Стратегија националне безбедности Републике Србије, поред 
осталих функција које врши, сачињава и општу безбедносну процену 
стратегијског нивоа. Стратегије националне безбедности у свим држа-
вама које имају сличан политички систем и правни поредак као Репу-
блика Србија представљају правне документе на којима се темељи це-
локупан систем националне безбедности, оличавају обавезујућу смер-
ницу за деловање свих елемената система националне безбедности и 
стратегијску безбедносну процену. У овом чланку посебна пажња биће 
посвећена анализи значаја који има ова функција Стратегије нацио-
налне безбедности РС. Стратегија националне безбедности, као безбед-
носна процена, указује на безбедносни концепт за који се опредељују 
њени доносиоци, што се директно одражава на листу безбедносних иза-
зова, ризика и претњи, на начин на који се изазови анализирају и на 
конкретне мере којима се покушава одговорити на процењене безбед-
носне изазове, ризике и претње.

Кључне речи: Стратегија националне безбедности, стратегијска без-
бедносна процена, безбедносни изазови, ризици и претње

УВОД

Када покушавамо да одредимо који безбедносни изазови, ризици и претње 
угрожавају одређену, ширу или ужу, заједницу, неизоставно се суочавамо са 
бројним теоријским и практичним проблемима. Питање „концептуализације 
безбедности“,1 односно одабирање неке од теоријских призми кроз које се 

1 О различитим фокусима безбедности види шире у: J. Baylis, International and Global 
Security In The Post-Cold War Era, in: The Globalization of World Politics, Oxford Press, New 
York, 2001, pp. 253–276. 
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одређује какве појаве и процесе у савременим међународним односима и 
унутрашњој политичкој и друштвеној сцени можемо сматрати безбедносним 
појавама и процесима и, следствено томе, какве организационе и оперативне 
мере треба предузети да се негативан утицај тих појава и процеса неутралише 
или умањи – представља полазни и често веома тежак теоријски проблем у 
таквој врсти анализе. 

Научници и практичари, када треба да дају одговоре на кључна безбед-
носна питања, посежу за теоријском парадигмом, као „фундаменталним 
претпоставкама које научници изричу о свету који проучавају“.2 Међутим, 
проблем у студијама безбедности, као и у већини друштвених наука, чини 
тешко дефинисање парадигми и њихово лако одбацивање услед брзих про-
мена савременог света. Данас постоји више теоријских приступа проуча-
вању безбедности, који се чак тешко смештају у исти дисциплинарни корпус, 
а студије безбедности се тешко и болно еманципују као самостална научна 
дисциплина. Трагање за теоријским концептом у оквиру којег би се могле 
сместити анализе изазова, ризика и претњи углавном се креће унутар нео-
либералистичких и неореалистичких концепата политике и међународних 
односа.3 Концепт људске безбедности, значајније промовисан од 1994. године 
у оквиру ОУН, а снажно подржан од стране Јапана и Канаде, добио је веома 
гласне заговорнике, нарочито након терористичких напада од 11. септембра 
2001, као концепт којим се могу обухватити сви безбедносни изазови, ризи-
ци и претње, али и којим се могу пронаћи решења за асиметричне претње. 
Овај концепт је нашао присталице и противнике како међу неолибералима 
тако и међу неореалистима, што се да објаснити његовим разноликим разу-
мевањем и тумачењима.4 

Писци Стратегије националне безбедности Републике Србије свакако су 
узели у обзир концепт људске безбедности, што се види по веома широкој 
листи безбедносних изазова, ризика и претњи који угрожавају Србију, од 
којих добар део класичне безбедносне концепције не сматрају безбедносним 
појавама, али ће о томе касније бити више речи.

Практични проблеми који се у том смислу јављају углавном се односе на 
већ установљену праксу деловања безбедносних организација, засновану 
на перцепцијама безбедносних ризика, који не морају одговарати реалним 
претњама или њиховом интензитету и утицају, политичким очекивањима 

  2 J. Vasquez, The Realist Paradigm and Degenerative versus Progressive Research Programs, 
American Political Science Review, December 1997, pp. 899–912.

  3 О различитим теоријама међународних односа и међународне безбедности види шире 
у: Ч. Кегли и Ј. Виткоф, Светска политика, тренд и трансформација, Центар за студије 
Југоисточне Европе и други издавачи, Београд, 2004; Е. Хејвуд, Политика, Clio, Београд, 
2004; Д. Симић, Наука о безбедности.

  4 О неолибералним и неореалистичким приступима људској безбедности види шире у: А. 
Абдала, Актуелна и потенцијална људска безбедност: динамика реализма и романти-
зма, Људска безбедност, бр. IV/1, Београд, 2006, стр. 75–83. 
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владајућих структура, које по правилу систем националне безбедности пос-
матрају као инструмент властитог самоодржања и „хало-ефект“, односно не-
критичко прихватање оних безбедносних изазова који се најчешће помињу и 
који могу представљати озбиљну и интензивну претњу другим заједницама, 
али без озбиљнијег утицаја на заједницу која је предмет процене и анализе. 

Историја показује да се елементи система безбедности, пре свега његови 
оружани делови, веома често користе као заштитници партикуларних инте-
реса у оквиру једне државе. Заштита уставног поретка је, у том смислу, нај-
чешће злоупотребљаван циљ националне безбедности, а претње уставном 
поретку, иако се декларативно представљају као претње целокупној заједни-
ци, заправо веома често чине претњу само владајућој гарнитури. Војин Ди-
митријевић указује на постојање две врсте безбедности у једној држави, што 
изискује више од идентитета државе као организације. „Тако се враћамо на 
securitas Augusti, која почива на уверењу у дуговечност једног ближе уређе-
ног политичког система, тј. уставног поретка. Интерес да тако буде несумњи-
во постоји код саме групе на власти; и поред тога што та група тежи да тврди 
да је то и интерес целога становништва, логично је – а и историја то показује – 
да постоји увек један његов део коме је стало до промена, па и револуционар-
них, те је, иако заинтересован за јавну безбедност као гарантију поштовања 
минималних предуслова за односе међу људима, равнодушан за опасности 
које прете носиоцима власти.“5

Последица различите перцепције националне безбедности у оквиру јед-
ног друштва јесте да се уставни поредак, односно држава, често поистовећује 
са онима који њоме тренутно владају, па би се, следствено томе, свака ак-
тивност на промени постојеће владајуће гарнитуре могла сматрати безбед-
носним изазовом. Посебан проблем у стратешком дефинисању безбедносних 
изазова, ризика и претњи представља овакав став тренутне владајуће елите, 
који се настоји наметнути целокупном друштву и на тај начин обезбедити 
да систем националне безбедности буде у функцији одржавања одређеног 
поретка, па чак и појединаца на власти. 

Сматрамо да би, са аспекта безбедности, уставни поредак требало сматра-
ти моделом за постизање, очување и успостављање новог политичког консен-
зуса у оквиру једне политичке заједнице, а никако заштитом постојећег ус-
тава и на њему заснованог поретка. Уколико би се заштита уставног поретка 
дословно схватила као заштита постојећег устава, онда би сваки ревизиони 
поступак којим се мења постојећи устав или доноси нови могли сматрати 
безбедносном претњом. Овом приликом треба подсетити на речи Томаса Џе-
ферсона, који је наглашавао да свака генерација има право на свој устав и да 
садашња генерација не може будућој везивати руке својим уставом.

  5 В. Димитријевић, Безбедност и политичка заједница, чланак објављен у зборнику Ре-
форма сектора безбедности, ЦЦВО, Београд, 2003, стр. 26. 
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Жеља да се партикуларни интереси наметну као интереси целокупног ста-
новништва, сачињава озбиљан практични проблем који се поставља пред све 
писце стратегијских докумената у области безбедности. Овом изазову писци 
Стратегије националне безбедности Србије, очигледно, успели су да се одупру, 
пошто се заштита уставног поретка, као таква, не помиње у овом стратешком 
документу, нити међу дефинисаним безбедносним изазовима, ризицима и 
претњама има оних који угрожавају само владајућу политичку гарнитуру.

Питање „хало-ефекта“, или својеврсне интелектуалне моде када су у пи-
тању безбедносни ризици, изазови и претње, такође представља озбиљан 
проблем. Тако се често дешава да у безбедносним проценама неки безбед-
носни ризици који никада нису погађали заједницу чија се безбедност про-
цењује, нити постоје докази да постоје активни носиоци претње, заузимају 
врло високо место на листи безбедносних изазова, ризика и претњи. Типи-
чан случај је тероризам, који, реално, представља озбиљан глобални безбед-
носни проблем, заузима веома важно место на листи безбедносних претњи 
сваке заједнице, државе или уже заједнице или организације, чак и тамо где 
је очигледно да нема конфликата који би могли довести до испољавања те-
рористичке претње, нити у близини постоје активне терористичке групе које 
би биле у стању да предузму неки терористички акт. Разлоге за ово треба тра-
жити у „политици алибија“ коју воде доносиоци стратешких одлука у области 
безбедности, али и политичкој профитабилности од прикључења „светској 
противтерористичкој коалицији“. 

Овај проблем може имати снажне негативне импликације за систем без-
бедности, јер се, у складу са проценом безбедносних изазова, ризика и пре-
тњи, превелика пажња поклања артифицијелним претњама и беспотребно 
расипају људски и материјални ресурси за превенирање безбедносног ризи-
ка чија је вероватноћа избијања занемарљиво мала.

СТРАТЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
КАО ОПШТА БЕЗБЕДНОСНА ПРОЦЕНА

Први пут од распада социјалистичке Југославије, Влада Србије је у априлу 
2009. године усвојила Стратегију националне безбедности Републике Србије. 
Овај документ је стручна јавност у нашој земљи годинама очекивала са 
великим нестрпљењем, јер је његово непостојање остављало велику празнину 
у нормативном делу нашег система националне безбедности. Недостатак 
овог документа причињавао је велики проблем за писце законских пројеката 
из области националне безбедности, јер нису били дефинисани безбедносни 
изазови, ризици и претње, недостајала су полазишта за политику 
националне безбедности, а однос према безбедносним интеграцијама није 
био јасно дефинисан, мада тај недостатак није отклоњен до краја ни након 
доношења Стратегије. Уобличавање система националне безбедности без 
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овог документа није могуће, односно, одвија се волунтаристички и без јасно 
подељених надлежности између државних органа и других организација 
које се баве питањима националне безбедности, што у различитим кризним 
ситуацијама изазива огромне проблеме у координацији, чије последице 
могу бити катастрофалне.6 

Стратегија националне безбедности, свакако, представља основни доку-
мент на основу којег велика већина савремених држава конституише своје 
системе националне безбедности. Око садржаја оваквог документа, његовог 
места и улоге у хијерархији правних и доктринарних докумената постоје 
бројна неслагања међу домаћим и страним ауторима који се баве питањима 
националне безбедности, али и националним стратегијама.7 

Тако Митар Ковач наводи да се Стратегија националне безбедности често 
меша са стратегијом државе, мада је реч о категоријалним појмовима разли-
читог нивоа општости. Исти аутор сматра: „Државе које су теоријски успеле 
да нађу додирна подручја између садржаја тих појмова, успеле су јасно да 
програмски, структурно и функционално разграниче подручја стварности на 
која се односе. Функције државе које се непосредно рефлектују на безбедност, 
у практичном погледу, представљају саставни део Стратегије националне 
безбедности.“8

Слична гледишта, која Стратегију националне безбедности посматрају 
као део шире државне стратегије, отелотворавају доминантан став и међу ев-
ропским теоретичарима. Тако, француски теоретичар стратегија Андре Бофр 
говори о тоталној стратегији, коју лоцира на врху стратегија, после којих 
долази политика.9

Јасно је да Стратегија националне безбедности није, нити може бити, из-
олован документ без повезаности са хијерархијски вишим документима, у 
које бисмо могли сврстати „државне“, „националне“ или „тоталне“ стратегије, 
које Стратегија националне безбедности конкретизује у делу који се односи 
на безбедност и хијерархијски нижим стратегијским и доктринарним до-
кументима, као што су стратегије одбране, војне стратегије, војне доктрине, 
стратегије за борбу против криминала и сличне стратегије и доктрине које 
се односе на посебна питања достизања и очувања националне безбедности.

  6 Недостатак Стратегије посебно је био видљив приликом катастрофалних поплава у ва-
рошици Јаша Томић, у пролеће 2006. године, и приликом пада аутобуса у Тису код Ти-
тела, када није било јасно у чијој се надлежности налази решавање таквих кризних си-
туација.

  7 Око постојања или непостојања српске националне стратегије воде се бројне расправе 
међу домаћим теоретичарима и политичарима. Као веома илустративну расправу на ту 
тему можемо препоручити текст Зорана Петровића Пироћанца „Пролегомена: Тезе о Ср-
бији и српској стратегији“, објављен у Српској политичкој мисли, бр. 4 из 2008. године

  8 Др Митар Ковач, Стратегијска и доктринарна документа националне безбедности – тео-
ријске основе, Свет књиге, Београд, 2003, стр. 78. 

  9 Наведено према: Зоран Петровић Пироћанац, исто дело, стр. 103. 
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Сам појам Стратегија националне безбедности може се дефинисати као 
„... целовит и релативно трајан програм, чијом реализацијом треба да се ос-
твари спољна и унутрашња безбедност државе, у миру и рату, кроз ефикас-
но решавање безбедносних изазова, ризика и претњи, ради заштите слобода, 
имовинске сигурности, права грађана и демократских тековина.“10

Наведена дефиниција објашњава основне функције Стратегије националне 
безбедности као програмског документа. Међутим, за конституисање система на-
ционалне безбедности, као инструмента којим се држава служи ради постизања 
и очувања националне безбедности, Стратегија националне безбедности пред-
ставља безбедносну процену, и то општу јавну безбедносну процену.11 

Стратегијом националне безбедности процењују се безбедносни изазови, 
ризици и претње Републици Србији, њихови носиоци и могући облици ис-
пољавања. На основу тако дефинисаних изазова, ризика и претњи могуће је 
одредити мере за супротстављање процењеним ризицима и њиховим носи-
оцима, као и дефинисати политику безбедности Републике Србије. Међутим, 
од основног безбедносног концепта, односно безбедносне парадигме која је 
владајућа у једној држави, зависиће које ће се друштвене и природне појаве 
наћи на листи безбедносних изазова, ризика и претњи, те, следствено томе, 
у фокусу интересовања државних органа и других организација које творе 
институционални део система националне безбедности. 

Функција Стратегије националне безбедности као безбедносне процене 
представља, са аспекта функционисања система националне безбедности, 
њену најважнију функцију. Уколико је процена безбедносних изазова, ризи-
ка и претњи погрешна, целокупан систем националне безбедности биће по-
грешно постављен (уколико погрешно закопчате прво дугме на кошуљи, сва 
остала биће погрешно закопчана), а безбедносне мере и активности које тај 
систем предузима биће нефункционалне и усмерене на решавање безбед-
носних проблема који не постоје или су за већину становништва ирелевант-
ни. Погрешне стратешке безбедносне процене имале су катастрофалне по-
следице за друштва која су их вршила: познати су примери чувене „Мажино-
линије“, од које је Француска очекивала безбедност у рату са Немачком или 
погрешних процена Стратегије ОНО и ДСЗ, у погледу основних безбедносних 
изазова, ризика и претњи бившој СФР Југославији. Примери европских др-
жава у Другом светском рату, које нису успеле да прозру праве намере наци-
стичке Немачке и да процене стратегију којом ће немачке обавештајне служ-
бе и војска дејствовати према њима, довеле су до успеха доктрине Blitzkrieg-а 
и брзог слома тих држава.

Стратегија националне безбедности Републике Србије представља доку-
мент чији су писци дали општу процену безбедносних изазова, ризика и пре-

10 Др Митар Ковач, наведено дело, стр. 82.
11 О појму, значају и врстама безбедносних процена види шире у: З. Драгишић, Безбеднос-

ни менаџмент, Службени гласник, Београд, 2007.
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тњи, кроз процену глобалног и регионалног окружења и кроз анализу кон-
кретних безбедносних изазова ризика и претњи које угрожавају Републику 
Србију. Уколико желимо да анализирамо безбедносну ситуацију Републике 
Србије, морамо узети у обзир Стратегију националне безбедности, јер она 
отелотворава обавезујући оквир за све државне органе и друге организације 
које су укључене у систем националне безбедности.

ГЛОБАЛНО БЕЗБЕДНОСНО ОКРУЖЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Стратегија националне безбедности Републике Србије утврђује да је 
престанак блоковске поделе света битно умањио ризике од војних сукоба 
већих размера, али да свет није лишен веома озбиљних безбедносних ризика, 
изазова и претњи, који су се са војне сфере проширили на друге области, 
првенствено економску, еколошку, енергетску, социјеталну, безбедност 
појединца и друштва у целини. Престанак блоковске конфронтације, ширење 
демократије, стварање мултиполарног света, интеграциони процеси у 
области безбедности и све интензивнија економска и културна сарадња и 
међузависност умањују ризике сукобљавања између држава, као и могућност 
избијања криза и конфликата.

Стратегија националне безбедности Републике Србије посебно се бави 
новим безбедносним изазовима, ризицима и претњама, али не запоставља 
ни класичне безбедносне претње, јер свет није лишен ни старих супротности 
које су у прошлости доводиле до озбиљних сукоба, а прете да и у савременим 
условима доведу до нових конфликата. Стратегија националне безбедности 
узроке глобалних безбедносних изазова анализира на следећи начин. 

Околности које доприносе све већем броју безбедносних ризика на гло-
балном нивоу јесу, пре свега, велике разлике у степену економског и кул-
турног развоја, чија су последица сиромаштво и социјална угроженост дела 
становништва, што условљава настанак негативних демографских и психосо-
цијалних појава. Регионални и локални сукоби, етнички и верски екстреми-
зам, тероризам, организовани криминал, пролиферација оружја за масовно 
уништење и илегалне миграције, климатске промене и све израженији дефи-
цит енергетских ресурса угрожавају стабилност појединих земаља и читавих 
региона, а такође и глобалну безбедност. Суштинска одлика тих изазова, ри-
зика и претњи јесте да они све више постају непредвидиви, асиметрични и да 
имају транснационални карактер. 

У условима глобализоване економије, макроекономске последице значај-
нијих поремећаја у функционисању финансијских тржишта у свету одража-
вају се и на стање глобалне безбедности. Последице светске економске кри-
зе могу да доведу до преовладавања уско националних интереса у систему 
међународних економских односа и одлагања решавања приоритетних про-
блема глобалне безбедности, да актуелизују опасност од социјалних немира 
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и допринесу урушавању унутрашње стабилности у појединим државама, као 
и интензивирању улагања у војноиндустријски комплекс и наставку трке у 
наоружању.

Свет се суочава са изазовима које намећу грубо кршење Повеље УН и 
општеприхваћених норми међународног права, а посебно мешањe у унутра-
шње ствари суверених држава, као и концепција и пракса превентивног на-
пада и војног интервенционизма. Покушаји давања легитимитета стварању 
нових државних творевина на територијама суверених држава, чланица 
ОУН, нарушавају постојећи међународноправни поредак и знатно угрожа-
вају опште стање безбедности у свету. Политички, економски, културни и 
војнобезбедносни односи у свету све више се одвијају у глобалном мултипо-
ларном и мултилатералном окружењу, у којем се све наглашеније испољава 
сложена међузависност држава.

Транснационални и асиметрични карактер савремених изазова, ризика и 
претњи безбедности утицали су на то да је безбедност недељива, при чему је 
све очигледније како ниједна земља није у стању да самостално решава све 
сложеније проблеме очувања и јачања националне безбедности. Због тога се 
безбедност у савременим условима све више сагледа глобално, а национална 
безбедност је све тешње повезана са стањем безбедности у ближем и даљем 
окружењу. 

Одговор на транснационално профилисане асиметричне претње налази 
се у интеграцији националних система безбедности, јачању мултилатерал-
них форума безбедности и колективног система међународне безбедности, 
као кључних чинилаца у обезбеђењу мира, стабилности и демократског раз-
воја држава савременог света. У таквим околностима јача потреба за коопе-
ративним приступом у очувању и унапређењу безбедности, заснованим на 
сарадњи и удруживању безбедносних капацитета националних држава. 

Напредак постигнут у спровођењу Заједничке спољне и безбедносне по-
литике ЕУ и укључивању европских одбрамбених снага у решавање безбед-
носних проблема указују на све значајнију улогу ЕУ у хармонизацији односа 
и интереса европских држава и преузимању дела заједничке одговорности у 
креирању европске и глобалне безбедности.12

У проценама глобалних безбедносних изазова, ризика и претњи Страте-
гија националне безбедности Србије усклађена је са сличним документима 
других држава,13 као и ставовима водећих светских стручњака за међунаро-
дне односе и међународну безбедност.

У процени глобалних безбедносних изазова, ризика и претњи Стратегија 
националне безбедности РС опредељује се за концепт људске безбедности, 

12 Анализа глобалног безбедносног окружења, у: Стратегија националне безбедности Репу-
блике Србије, стр. 2–3.

13 Стратегија националне одбране САД, која је донета јуна 2008. године, у поглављу под на-
зивом “The Strategic Environment” [Стратешко окружење], обрађује глобалне безбедносне 
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што је видљиво из постављања безбедности друштва и појединца у фокус 
посматрања безбедносних претњи, а решење за глобалне безбедносне претње 
види се у концепту кооперативне и колективне безбедности. 

РЕГИОНАЛНО БЕЗБЕДНОСНО ОКРУЖЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Унапређење демократије у региону Балкана и прихватање демократских 
вредности, али и тежње за економском и друштвеном стабилношћу код свих 
држава у региону, Стратегија националне безбедности уочава као темељ 
на којем се могу градити мир и просперитет у региону југоистока Европе. 
Међутим, наслеђени проблеми из прошлости, историјске противречности, 
као и последице сукобљавања народа и држава на простору југоисточне 
Европе, а посебно на простору Балкана, у новијој историји и данас утичу на 
стање безбедности у региону.

Геостратешки положај југоисточне Европе, преко које пролазе енергет-
ски и комуникацијски правци, повезујући развијене државе Европе са реги-
онима Кавказа, Каспијског басена, Блиског истока и Средоземља, значајно 
и непосредно утиче и на стање безбедности држава европског континента. 
Сукобљавање интереса држава у коришћењу транзитних праваца и распола-
гању ресурсима може да доведе до настанка регионалних криза и угрожа-
вања безбедности и стабилности држава југоисточне Европе.

Очигледно је да, и поред свих настојања да се успостави стабилан мир у 
нашем региону, интереси великих сила који се укрштају на нашем простору, 
као и нерешени међуетнички и међудржавни сукоби, могу довести до озбиљ-
нијих сукоба и угрозити регионални мир и стабилност.

Као могуће разлоге за избијање нових регионалних сукоба Стратегија на-
ционалне безбедности Републике Србије види следеће: 

Покушај ревизије одредаба Дејтонског споразума који би био у супротности 
са интересима било којег конститутивног народа дестабилизовао би безбед-
носну ситуацију у Босни и Херцеговини, а тиме и у региону. 

Сепаратистичке тежње у региону реална су претња његовој безбедности. 
По својој тежини и комплексности, као и негативним импликацијама на 
унутрашњу стабилност држава у региону и њихово безбедносно стање, по-
себно се издваја проблем покушаја отцепљења дела територије Републике 
Србије путем једностраног проглашења независности Косова од стране при-
времених институција Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Признавање тзв. Републике Косово од стране појединих држава у непо-
средном окружењу Републике Србије, као и одређеног броја држава у свету, 

ризике, изазове и претње на сличан начин као и Стратегија РС, с тим што фокус анали-
зе америчке стратегије, наравно, изражава улогу САД као глобалне велесиле, али се узи-
мају у обзир сви социјетални, економски, еколошки, здравствени и други ризици, који 
чине основ посматрања наше стратегије. Поред тога, стратегије држава из нашег окру-
жења на веома сличан начин дефинишу глобално безбедносно окружење, као и начине 
да се суочимо са глобалним безбедносним претњама. 
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неповољно се одражава на јачање мера поверења и сарадње, те успорава про-
цес стабилизације на овим просторима. 

Тероризам и експанзија организованог криминала, корупција, недозвољена 
трговина наркотицима и оружјем, као и трговина људима, који су најизра-
женији на Косову и Метохији, значајно оптерећују стање безбедности у ју-
гоисточној Европи. Неадекватно решавање повратка избеглих, прогнаних и 
интерно расељених лица на простору бивше СФРЈ и њихов незадовољавајући 
социјални статус чине безбедносну ситуацију у региону још сложенијом. 

Стање безбедности у региону карактеришу изражен национални, верски и по-
литички екстремизам и уништавање културног наслеђа, што, поред постојећих 
економских и социјалних проблема и недовољно изграђених државних ин-
ституција, отежава процес брже и успешније демократске транзиције држава 
у региону. Односе држава у региону такође оптерећују повратак избеглица и 
враћање њихове имовине, али и проблеми граница, као и одређени проблеми 
који произлазе из неодговарајуће интегрисаности појединих мањинских заједни-
ца и група у шире друштвено окружење. Због тога је интеграција овог региона 
у европске и друге међународне безбедносне структуре отежана, што увећава 
опасност од обнављања криза и оружаних сукоба. 

Имајући у виду регионално безбедносно окружење, присуство снага УН у 
региону Стратегија опажа као средство које може бити употребљено за реша-
вање конфликата пре него што они добију насилне форме испољавања. Као и 
у погледу глобалних безбедносних ризика, изазова и претњи, кооперативни 
приступ безбедности, који се огледа у заједничким напорима држава реги-
она на спречавању избијања конфликата Стратегија РС види као оптималан 
модел за очување регионалне стабилности.

БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Развијање демократије у унутрашњим односима и јачање европске 
спољнополитичке оријентације представљају темељ на којем Република 
Србија гради своје односе са другим државама и доприноси међународном 
миру и стабилности. 

Република Србија је и даље суочена са значајним изазовима, ризицима 
и претњама који угрожавају њену безбедност. Основна претња безбедности 
јесте покушај отцепљења територије Аутономне покрајине Косово и Мето-
хија. Безбедносна ситуација на Косову и Метохији оптерећена је етнички мо-
тивисаним актима насиља, који доприносе стварању несигурности и страха 
код припадника српског народа и мањинских етничких заједница. Спора из-
градња демократских институција и демократске политичке културе и од-
носа на Косову и Метохији, непоштовање основних људских права, ускраћи-
вање слободе кретања, експанзија организованог криминала, узурпација и 
уништавање приватне имовине и културно-историјског наслеђа, уз отежан 
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процес повратка прогнаних и интерно расељених лица, као и остали безбед-
носни проблеми који имају регионалне размере, претварају овај простор у 
главни извор нестабилности у Републици Србији. Противправно проглаше-
на независност Косова и неуспех међународног цивилног и војног присуства 
у Аутономној покрајини Косово и Метохија у успостављању мултиетничког, 
мултирелигијског и мултикултурног грађанског друштва доприноси даљем 
јачању чинилаца који испољавају негативан утицај на безбедност Републике 
Србије и представљаће извор њене дуготрајне нестабилности. 

На укупно безбедносно стање у Републици Србији у знатној мери утичу по-
следице вишегодишњег грађанског рата вођеног на просторима некадашње 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, међународне изолације 
Савезне Републике Југославије и НАТО-бомбардовања, као и изражени про-
блеми транзиције. Република Србија је, као и остале државе региона, суоче-
на са тероризмом, разним облицима организованог криминала, корупцијом, 
нелегалном трговином наркотицима, трговином људима и финансијским и 
високотехнолошким криминалом. 

БЕЗБЕДНОСНИ РИЗИЦИ, 
ИЗАЗОВИ И ПРЕТЊЕ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Безбедносни изазови, ризици и претње које угрожавају Републику Србију 
имају глобални и регионални карактер, а само су неки од њих изоловани 
искључиво на нашу земљу. Због тога се Стратегија националне безбедности 
определила за кооперативни приступ безбедности, јер је на безбедносне 
изазове и претње које имају интернационални карактер могуће одговорити 
једино кроз сарадњу међу државама које деле исте безбедносне изазове, 
ризике и претње.14

Стратегијом националне безбедности, као општом јавном безбедносном 
проценом, обухваћени су безбедносни ризици, изазови и претње за које пи-
сци стратегије сматрају да представљају реалну опасност за Републику Ср-
бију. Полазни критеријум у разматрању и навођењу изазова, ризика и претњи 
јесте тежина последица за безбедност Републике Србије које би могле да на-
стану у случају њиховог испољавања.

Опасност од оружане агресије на Републику Србију прва је безбедносна 
претња која је наведена у Стратегији, али се, по нашем мишљењу потпуно 
оправдано, наглашава да могућност оружане агресије у овом моменту није 
велика. Оружана агресија на нашу државу може настати као последица гло-
балних или регионалних сукоба у којима би се наш простор нашао у сфери 
интересовања глобалних или регионалних сила. У овом тренутку такав сце-

14 О сарадњи међу системима националних безбедности различитих држава које деле исте 
безбедносне изазове, ризике и претње види шире у: M. Shaw, The Development of “Common-
Risk” Society: A Theoretical Overview, in: Military and Society in 21st Century, Hamburg, 2000.
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нарио није много вероватан, па се оружана агресија у Стратегији РС налази 
као безбедносни ризик само због катастрофалних последица које би могла 
изазвати, а никако због вероватноће њеног испољавања.

Сепаратистичке тежње се наводе као други безбедносни изазов, ризик 
и претња. У Стратегији се наводи да основни проблем представљају сепара-
тистичке тежње дела (?) албанске националне мањине на Косову и Метохији. 
Сматрамо да би Стратегија националне безбедности морала бити много од-
ређенија и конкретнија када је у питању анализа овог безбедносног ризика. 
Албанска национална мањина је, слободно се може тврдити, јединствена у 
свом настојању да Косово и Метохију одвоји од Републике Србије и на тој те-
риторији формира тзв. Републику Косово, што је и учињено актом нелегалног 
проглашења такозване државе. У овом тренутку тзв. Републику Косово при-
знало је око седамдесет држава, међу којима и САД, Немачка, В. Британија, 
Француска, Италија, све суседне државе, осим БиХ, и већина чланица ЕУ и 
НАТО-а, што представља много озбиљнију претњу од тежњи дела (?) албанске 
националне мањине.15 Негативна безбедносна кретања на Косову и Метохији 
могу изазвати сепаратистичке тежње и у другим деловима Републике Србије, 
посебно у три општине на југу настањене албанским становништвом, Војво-
дини и Рашкој области. Сепаратизам може настати као последица међуна-
ционалних и међуверских супротности, али не треба заборавити да неједнак 
економски развој наше земље такође може у значајној мери пробудити сепа-
ратистичке тежње.

О противправно и једнострано проглашеној независности Косова и Мето-
хије, као безбедносном изазову, ризику и претњи, Стратегија каже следеће: „... 
представља највећу претњу безбедности Републике Србије. Наметање једно-
страног решења супротно Повељи УН и међународном праву доприноси да 
тај простор постане дуготрајни фактор нестабилности у региону. Поштовање 
људских и мањинских права и спровођење демократских стандарда, наро-
чито у погледу безбедности и заштите српског и другог неалбанског станов-
ништва, одрживог повратка прогнаних и интерно расељених лица и децен-
трализације Косова и Метохије, не остварује се у складу са прокламованим 
циљевима међународне заједнице. Неповољан развој стања безбедности и 
примена ’Свеобухватног предлога за решење статуса Косова’ (Ахтисаријев 
план), који није прихваћен у Савету безбедности Уједињених нација, може 
да изазове ескалацију насиља на Косову и Метохији и постане извор ризи-
ка и претњи безбедности Републике Србије и дестабилизације региона. Томе 
доприноси и формирање паравојних, тзв. Косовских безбедносних снага, које 
представљају озбиљну претњу постојећем режиму регионалне контроле на-
оружања и угрожавају равнотежу у региону.

15 О унутрашњим и спољнополитичким аспектима овог процеса видети шире у: Р. Гаћино-
вић, Отимање Косова и Метохије, Драслар, Београд, 2007.
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Безбедност Републике Србије може да буде угрожена и оружаном побуном, 
као специфичним обликом оружаног сукоба мотивисаног неуставном и на-
силном тежњом за променом граница. Такође, спорови уз употребу оружја 
могу настати и као последица ескалације тероризма и граничних, терито-
ријалних и других спорова.“

Нејасно је зашто се сепаратизам и самопроглашење независности тзв. Ре-
публике Косово посматрају као два одвојена процеса, пошто је без сумње реч 
о једној безбедносној претњи, јер су самопроглашење и погоршано стање без-
бедности на Косову и Метохији настали као последица сепаратизма. Поред 
тога, и оружана побуна – као, по нашем мишљењу, веома озбиљан безбед-
носни изазов, ризик и претња – смешта се искључиво у контекст збивањâ на 
Косову и Метохији, што је погрешан приступ. Нема сумње да је вероватноћа 
избијања оружане побуне у овом тренутку највећа у региону општина Бујано-
вац, Прешево и Медвеђа као последица догађаја на Косову и Метохији. Ниво 
претње од овог облика оружаног насиља значајан је, с обзиром на чињеницу 
да су у том подручју у више наврата избијали оружани инциденти, а 2000. 
године чак и права оружана побуна. Међутим, не треба занемарити могућ-
ност да до оружане побуне дође у у региону Санџака, односно Рашке области, 
поготово ако се имају у виду недавни догађаји везани за проналажење веће 
количине наоружања и војне опреме, као и деловање радикалних ислами-
стичких фактора у том региону. Опасност од избијања оружане побуне у овом 
региону значајно је мања него у три општине уз административну линију 
са Косовом и Метохијом, али је ниво претње такав да му треба посветити 
нарочиту пажњу. До оружаних инцидената може доћи и у случају већих со-
цијалних и политичких немира, међутим, ниво претње је у овом тренутку 
занемарљив, али је она теоријски могућа.

Тероризам се такође, по нашем мишљењу више него оправдано, наводи 
као безбедносни ризик, изазов и претња. Стратегија третира тероризам на 
следећи начин: „Тероризам је један од највећих ризика и претњи за глобалну, 
регионалну и националну безбедност. Савремени тероризам је глобалан по 
свом обиму, а повезан је и са насилним верским екстремизмом. У условима 
глобалног тероризма, Република Србија може бити мета терористичког де-
ловања, како непосредно тако и коришћењем њене територије за припрему 
и извођење терористичких акција у другим земљама. Са становишта безбед-
носних ризика и претњи са којима се суочава Република Србија, посебно је 
значајна веза тероризма са свим облицима организованог, транснационал-
ног и прекограничног криминала.“

Сматрамо да је Република Србија угрожена тероризмом далеко више него 
што се то да закључити из ставова Стратегије о том питању. Писци Страте-
гије наводе могућност да територија Србије буде коришћена као база за теро-
ристичке нападе на друге државе, што може бити извор великих проблема, 
али се могућност да Република Србија буде мета терористичких напада види 
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само у контексту глобалног тероризма, што је по нашем мишљењу исувише 
оптимистичка процена. Јасно је да би међународна терористичка мрежа мо-
гла напасти Србију из више разлога, али не треба потценити капацитете ал-
банских терористичких група да, у случају развоја међународне ситуације 
неповољног за њих у вези са признавањем независности Косова, отпочну те-
рористичке нападе у Србији у циљу изнуђивања признања независности од 
стране српских власти.16 Поред тога, проблеми који би евентуално настали 
поводом уставног редефинисања Босне и Херцеговине такође могу изазвати 
терористичке нападе на Србију, од стране више терористичких организација, 
које су у овом тренутку присутне у нашем региону. На срећу, могућност да 
дође до терористичких аката у вези са ситуацијом у БиХ за сада је само тео-
ријска.

Пролиферација оружја за масовно уништење представља потенцијал-
но највећу претњу глобалној и европској безбедности, а самим тим и реал-
ну претњу безбедности Републике Србије. Опасност да оружје за масовно 
уништење дође у посед структура над којима држава нема контролу, посебно 
терористичких група и појединаца, представља посебну претњу безбедности. 

Пролиферација оружја за масовно уништавање није претња која је директ-
но усмерена на Републику Србију. Наша земља веома тешко може постати 
извор из којег терористичке или криминалне структуре набављају ову врсту 
оружја и занемарљиво су мале шансе да би наша земља могла постати мета 
напада оваквим оружјем. Међутим, територија наше државе врло лако може 
постати транзитно подручје преко којег се кријумчари ово оружје, или мате-
ријали за његово прављење, а његова употреба, посебно употреба нуклеарног 
или биолошког оружја, свакако би изазвала озбиљне последице и за наше 
становништво.

Национални и верски екстремизам, који има корене у сукобима на етнич-
кој и верској основи у ближој и даљој прошлости, представља фактор ризика 
и значајну претњу безбедности. Спорост у демократизацији економских и по-
литичких процеса може знатно допринети порасту међуетничких тензија и 
њиховом потенцијалном прерастању у сукобе. 

Сматрамо како би Стратегија требало да буде конкретнија у погледу ове 
претње, као и средстава којима Република Србија располаже, или треба да их 
развије, у циљу сузбијања ове појаве. У нашој земљи делује већи број група 
које наступају са позиција верског или националног екстремизма. Многе од 
тих група представљају проблем за регионалну безбедност, пошто делују на 

16 О угрожености Србије тероризмом видети шире у: Z. Dragišić, The Serbian Approach to 
Struggle Against Terrorism, in: The Fight Against Terrorism and Crisis Management in the 
Western Balkans, IOS Press, Amsterdam, 2007. 
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територији више држава региона, па је развијање регионалне сарадње неоп-
ходно ради сузбијања ове појаве.

„Обавештајна делатност, коју иностране обавештајне организације 
спроводе кроз незаконито и прикривено деловање, представља реалну пре-
тњу безбедности Републике Србије. Остварује се кроз слабљење њених поли-
тичких, економских и безбедносних капацитета и кроз утицај на смер и ди-
намику друштвених процеса, супротно националним интересима. Комбина-
ција традиционалних обавештајних метода са средствима софистицираних 
могућности отежава откривање њиховог деловања.“

Посебну опасност представља уплитање страних држава, преко својих оба-
вештајних служби, у наш политички живот и успостављање контроле над од-
ређеним политичким факторима у земљи. Ова појава је посебно опасна, јер 
она доводи до фактичког слабљења суверенитета државе, кроз доношење по-
литичких одлука и одлука у области економије које су у интересу влада што 
контролишу наше политичке институције, а често су директно супротставље-
не нашим националним и државним интересима. 

„Организовани криминал на простору Републике Србије, а посебно на Ко-
сову и Метохији, испољава се нарочито у областима недозвољене трговине 
наркотицима, трговине људима и илегалних миграција, као и у економско-
финансијској сфери, пролиферацији конвенционалног оружја и могућности 
пролиферације оружја за масовно уништење. По свом карактеру, организо-
вани криминал представља озбиљну претњу безбедности и укупном развоју 
државе и друштва.

Корупција угрожава темељне вредности друштва и доводи до опадања по-
верења у институције државе, отежавања спровођења суштинских реформи, 
успоравања процеса транзиције, економског развоја, прилива страних инвес-
тиција и интеграционих процеса и до дестабилизације прилика у земљи и ре-
гиону.“

Стратегија националне безбедности третира организовани криминал као 
претежно криминолошки проблем, док се мања пажња посвећује његовим 
безбедносним аспектима. Главна опасност која долази од организованог кри-
минала огледа се у његовим политичким амбицијама, односно тежњи кри-
миналних организација да, путем корумпирања политичких фактора у др-
жави, медија и других институција и појединаца који имају утицај на доно-
шење политичких одлука и креирање јавног мњења, успоставе контролу над 
политичким токовима у држави. Следећа фаза у развоју овог процеса јесте 
контрола целокупног политичког и привредног живота од стране организо-
ваних криминалних група. То би значило крај демократије и успостављање 
новог тоталитарног режима, који бисмо могли назвати охлократија (влада-
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вина олоша). У овој фази развоја организованог криминала посебно је опасна 
његова спрега са терористичким организацијама. 

Тероризам и организовани криминал су две различите појаве које се вео-
ма често неоправдано поистовећују. У пракси се терористичке организације 
често баве организованим криминалним делатностима ради стицања сред-
става за своје активности, које су усмерене на постизање политичких циљева, 
док се организоване криминалне групе баве вршењем кривичних дела ради 
стицања нелегалног профита. Организоване криминалне групе би могле по-
сегнути за терористичким активностима ради успостављања контроле над 
друштвеним токовима, а то би могла бити следећа фаза у развоју организо-
ваног криминала. Стратегија националне безбедности би требало да укаже 
на опасности од овог процеса и на неопходност развоја адекватних државних 
механизама за одговор на ову претњу. Такође сматрамо да није било неоп-
ходно корупцију третирати као посебан безбедносни ризик, изазов и претњу 
изван организованог криминала.

„Проблеми економског развоја Републике Србије услед вишегодишњих еко-
номских санкција и уништења виталних објеката привредне и саобраћајне 
инфраструктуре током НАТО-бомбардовања имају за последицу бројне не-
повољне друштвене појаве, које су по свом укупном учинку значајан фактор 
ризика у процесу транзиције. Висока стопа незапослености и сиромаштво 
знатног дела становништва, уз присуство великог броја прогнаних и интер-
но расељених лица, потенцијална су жаришта озбиљних социјалних и поли-
тичких тензија, које могу произвести стање високог ризика. Одлазак високо-
образованог кадра из земље, узрокован немогућношћу адекватног запошља-
вања и вредновања рада, умањује изгледе за бржи економски и сваки други 
опоравак земље ослањањем на сопствене ресурсе. 

Енергетска међузависност и осетљивост инфраструктуре за производњу и 
транспорт енергената, као и неизбежан тренд исцрпљивања извора необно-
вљивих енергетских ресурса, представљају реалну основу угрожавања енер-
гетске безбедности и реалан изазов стабилности и безбедности Републике 
Србије.“

Економски развој представља основ безбедности сваког друштва, а про-
блеми који се јављају у тој области неизоставно доводе до угрожавања друш-
твене стабилности и стварања потенцијалних безбедносних проблема. Посе-
бан проблем представља енергетска безбедност, јер Република Србија у тој 
области губи самосталност и у великој мери зависи од иностраних фактора. 
Сматрамо да је Стратегија националне безбедности на адекватан начин ука-
зала на однос између безбедности и економског развоја.

„Неравномеран привредни и демографски развој Републике Србије, који је у 
прошлости био снажан извор криза, и даље представља ризик за безбедност 
на овом простору. Различит степен привредне развијености појединих реги-
она, у спрези са њиховим демографским карактеристикама, узрокује појаву 
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већих миграција становништва из неразвијених ка развијеним регионима; 
из подручја изразите пренасељености, изазване демографском експлозијом, 
ка подручјима са израженом појавом депопулације. Демографски трендови 
и миграције, поред социјалних проблема и раста криминала, могу довести до 
пораста нестабилности и настанка ризика и претњи безбедности Републике 
Србије.“

Неравномеран привредни и демографски развој прети да демографски оп-
устоши поједине делове наше земље, што у дужем временском периоду може 
учинити да та подручја изгубе могућност привредног развоја услед мањка 
становништва. Са друге стране, велика пренасељеност других подручја та-
кође представља велики проблем, који доводи до пораста незапослености, 
инфраструктурних проблема, криминала и других негативних безбедносних 
појава. Сматрамо да је неравномеран економски и демографски развој Ср-
бије потпуно оправдано у Стратегији означен као безбедносни изазов, ризик 
и претња.

„Нерешен статус и тежак положај избеглих, прогнаних и интерно расеље-
них лица са простора Републике Хрватске, Републике Босне и Херцеговине и 
Аутономне покрајине Косово и Метохија, спора реализација њиховог повра-
тка и негарантовање безбедног опстанка, као и нерешавање судбине неста-
лих са тих простора, отежавају нормализацију односа на простору некада-
шње СФРЈ и представљају потенцијални извор нестабилности у региону.“

Проблем прогнаних, исељених, интерно расељених и несталих лица чини 
питање које представља изазов унутрашњој безбедности Републике Србије, 
али и у великој мери оптерећује односе Републике Србије са суседним земља-
ма. Питање избеглица је регионални безбедносни проблем, на који је с пу-
ним правом указано у овом документу, а за овај проблем је неопходно тражи-
ти решења кроз билатералне и мултилатералне регионалне споразуме.

„Неконтролисано трошење природних ресурса и угрожавање животне 
средине већ је достигло озбиљне размере. То се првенствено односи на пре-
комерну експлоатацију шума, неконтролисано располагање енергетским 
потенцијалима, обрадивим земљиштем и изворима питке воде, загађивање 
ваздуха, водених токова и земљишта и неконтролисано одлагање отпада. По-
ред ненадокнадиве материјалне штете, таквим поступањем изазивају се не-
повољне промене у макро – и микроклими и озбиљно угрожава право људи 
на живот у здравој средини.“

Еколошке претње представљају један од главних глобалних безбедносних 
ризика и може се очекивати да ће у будућности доћи до још већег испољавања 
проблема насталих као последица деградације животне средине. Указивање 
на овај велики безбедносни изазов, ризик и претњу у Стратегији националне 
безбедности морало би да доведе до успостављања адекватног државног од-
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говора на ову претњу, кроз оснаживање државних институција надлежних за 
очување здраве животне средине.

„Последице елементарних непогода и техничких и технолошких несрећа, 
као и угрожавање животне средине и здравља грађана услед радиолошке, 
хемијске и биолошке контаминације, стални су безбедносни ризици за Ре-
публику Србију, њено становништво и материјална добра. Значајан ризик 
представљају технолошке несреће, у којима ефекти дејства опасних материја 
могу захватити не само територију Републике Србије већ и суседне државе. 
Животну средину додатно угрожавају и објекти са високим степеном ризика 
у земљама региона, као и привредни објекти са технологијом која не задо-
вољава међународне еколошке стандарде.

Опасности повезане са појављивањем и ширењем инфективних болести 
код људи и зараза код животиња представљају безбедносни ризик који би у 
будућности могао бити све израженији.“

Елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће представљају пер-
манентну претњу безбедности грађана, њиховој имовини и привредним 
ресурсима. Означавање природних и техничко-технолошких несрећа као 
изазова, ризика и претње безбедности Републике Србије мора да доведе до 
успостављања адекватних оперативних и организационих мера на ниво др-
жаве и локалних самоуправа, ради правовременог и ефикасног одговора на 
ове претње.

„Опасности повезане са појављивањем и ширењем инфективних болести 
код људи и зараза код животиња представљају безбедносни ризик који би у 
будућности могао бити све израженији. 

Наркоманија, као све израженији друштвени проблем, добија и карактер 
безбедносног проблема и утиче на пораст броја тешких кривичних дела. 

Деструктивно деловање појединих верских секти и култова на породицу 
и друштво постаје све израженији проблем и добија карактер све значајнијег 
безбедносног ризика.

Тенденција повећаног коришћења информационо-комуникационих тех-
нологија праћена је константним повећањем ризика од високотехнолошког 
криминала и угрожавања информационих и телекомуникационих система. 
Ризик у овом погледу постоји од угрожавања споља, али и у могућности зло-
употребе података о грађанима и правним лицима.“

Ширење заразних болести представља озбиљан безбедносни проблем. Мо-
гућност зараза пандемијских размера налаже и адекватан одговор државе 
и целокупног друштва, што претпоставља адекватне припреме здравственог 
система, али и свих других елемената система националне безбедности. Ус-
постављање ефикасног модела за одговор на епидемије заразних болести у 
садашњем тренутку је сасвим довољан одговор на ову потенцијалну претњу.

Наркоманија представља озбиљан друштвени проблем, али није јасно 
зашто се она третира изван организованог криминала и осталих асоцијалних 
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појава, пошто борба против наркоманије није могућа изван механизама за 
борбу против организованог криминала и асоцијалних појава.

Означавање деловања „деструктивних секти“ као безбедносног изазова, 
ризика и претње представља озбиљан проблем уколико се не наводи о којим 
је сектама реч, на који начин оне деструктивно делују и шта су то верске сек-
те. Борба против верских секти може се схватити као озбиљно нарушавање 
верских слобода и нарушавање секуларног карактера државе уколико се не 
конкретизује шта се конкретно подразумева под том борбом.

Приметни су и други ризици и претње безбедности, са мањом или већом 
вероватноћом испољавања и препознавања, као што су: злоупотреба нових 
технологија и научних достигнућа у области информатике, генетског ин-
жењеринга, медицине, метеорологије и других научних области. Специфич-
ност ових безбедносних изазова, ризика и претњи јесте смањена могућност 
њиховог благовременог откривања и превентивног деловања. Изазови, ризи-
ци и претње безбедности на глобалном, регионалном и националном нивоу 
стално се умножавају и мењају карактер, интензитет и облике испољавања. 

Садржај, обим и вероватноћа испољавања изазова, ризика и претњи без-
бедности Републике Србије непосредно утичу на дефинисање политике на-
ционалне безбедности и изграђивање адекватних способности система на-
ционалне безбедности.

ЗАКЉУЧАК

Стратегија националне безбедности Републике Србије представља документ 
којим би требало да се утемељи конзистентан систем националне безбедности 
Републике Србије, у складу са стратешким опредељењима која су утврђена 
овим документом.

Међутим, и поред несумњивих стручно-методолошких вредности, Страте-
гија је веома уопштена и на нека важна питања не даје адекватне одговоре. 
На пример, питање односа Србије према евро-атлантским интерграцијама у 
Стратегији се не помиње, не дефинише се основна спољнополитичка оријен-
тација државе као темељни предуслов за писање оваквог документа. Наиме, 
у Резолуцији која се односи на Косово и Метохију Народна скупштина Репу-
блике Србије прогласила је тзв. војну неутралност, што у Стратегији није ни 
споменуто. Војна неутралност представља веома важну чињеницу, која мора 
бити узета у обзир приликом писања Стратегије националне безбедности, јер 
би такав статус морао да одреди безбедносне приоритете и на основу њега 
би се анализирали безбедносни изазови, ризици и претње. Однос према не-
ким безбедносним ризицима такође је веома нејасан, поготово ако је реч о 
„политички осетљивим темама“, што представља озбиљан проблем, јер се на 
основу нејасних стратешких опредељења тешко могу конципирати јасне без-
бедносне политике.
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Као општа безбедносна процена, Стратегија је дефинисала веома широк 
круг безбедносних изазова, ризика и претњи. Оваква „секуритизација“ ука-
зује на прихватање савремених безбедносних концепата, што отвара могућ-
ности да се успостави флексибилан систем националне безбедности. Фле-
ксибилност система националне безбедности представља основни услов за 
успешно супротстављање савременим асиметричним безбедносним изазо-
вима, ризицима и претњама. Савремене безбедносне претње, које су добро 
процењене у Стратегији, одликују се брзим трансформацијама и нејасним 
носиоцима претње, што за класичне системе националне безбедности пред-
ставља непремостиву препреку. Безбедносне изазове, ризике и претње савре-
меног доба класични концепти безбедности нису ни сматрали безбедносним 
појавама, тако да се у оквиру система националне безбедност није ни раз-
мишљало о успостављању система мера којима се треба супротставити овој 
врсти угрожавања.

Стратегија националне безбедности Републике Србије процењује веома 
широк круг асиметричних безбедносних претњи, којима се придаје много 
већи значај него класичним војним претњама. Војне претње, које се поја-
вљују у виду оружане агресије или оружане побуне, нису искључене из фоку-
са процењивања доносилаца Стратегије. Процењено је да је вероватноћа из-
бијања ових претњи врло мала, па се, и поред катастрофалних последица које 
би реализација оваквих безбедносних претњи имала за Републику Србију, 
приоритет у деловању система националне безбедности даје асиметричним 
претњама, као што су тероризам, организовани криминал, верски и нацио-
нални екстремизам, социјална нестабилност и економска неразвијеност. Ове 
претње, иако мање опасне него оружана агресија и оружана побуна, имају 
већу вероватноћу испољавања, а неке се константно манифестују и контину-
ирано врше негативан утицај на стање безбедности у Републици Србији, те 
представљају „реалну претњу“, на коју се мора промптно одговорити.

Можемо закључити да је Стратегија националне безбедности Републике 
Србије, као стратегијска безбедносна процена, модеран и употребљив доку-
мент, који, и поред одређених стратешких недоумица, ствара простор за ус-
пешно супротстављање безбедносним изазовима, ризицима и претњама за 
основне вредности Републике Србије као државе, за вредности друштвених 
група које живе у Србији, али и вредности грађана Републике Србије као поје-
динаца, чиме се у практичној равни измирују различити савремени безбед-
носни концепти.
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Abstract: The Strategy of National Security of the Republic of Serbia repre-
sents, among its other functions, a general security assessment which at a 
strategic level. The strategies of national security in all countries that have 
political and legal systems similar to that of the Republic of Serbia represent 
legal documents that are the foundation of the entire system of national se-
curity, a compulsory guideline for the actions of all elements of the system of 
national security, and a strategic security assessment. This paper pays spe-
cial attention to the analysis of the significance of this function of the Strat-
egy of National Security of the Republic of Serbia. The Strategy of National 
Security as a security assessment indicates which security concept has been 
adopted by its formulators, which has a direct impact on the list of security 
challenges, risks and threats, the way the challenges are analyzed, and spe-
cific measures designed for responding to the assessed security challenges, 
risks and threats.
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ВОЈСКА СРБИЈЕ У НОВОМ СИСТЕМУ ОДБРАНЕ 

Сажетак: Србија је опредељена да изгради савремен систем одбране, а 
одговор на питање какав он треба да буде са становишта савремених 
безбедносних изазова, ризика и претњи, односно структуре и мисије 
коју треба да испуни, дала је у Стратегији одбране. Визија исказана у 
овом документу потврђена је одговарајућим законима, чиме су ство-
рене неопходне правне претпоставке за његово конституисање и функ-
ционисање у пракси. Тенденција је да се овај систем доведе на ниво то-
талности како би могао да се успешно супротставља мноштву савреме-
них изазова, ризика и претњи безбедности земље. Сагласно с оваквом 
тенденцијом, уређен је положај Војске Србије као важног одбрамбеног 
елемента, између осталог и кроз дефинисање њене функције, употребе, 
структуре и састава, као и начелâ вршења војне службе. 
Кључне речи: Војска Србије, функција, употреба, структура, састав, 
начела, инострана пракса.

Пошто је постала самостална држава, Србија се нашла пред потребом изградње 
сопственог система одбране. Одговор на питање какав он треба да буде са 
становишта савремених безбедносних изазова, ризика и претњи, односно 
структуре и мисије коју треба да испуни, пројектован је у Стратегији одбране. 
Визија исказана у овом документу потврђена је одговарајућим законима, 
чиме су створене неопходне правне претпоставке за његово конституисање 
и функционисање у пракси. У свим овим актима изражена је тенденција да 
се овај систем доведе на ниво који ће бити адекватан савременим изазовима, 
ризицима и претњама безбедности. 

Сагласно с оваквом тенденцијом, уређен је положај Војске Србије као 
важног елемента система одбране, између осталог и кроз дефинисање њене 
функције и утврђивање надлежности одлучивања о њеној употреби, струк-
тури и саставу, као и начела вршења војне службе. Војска је дефинисана као 
организована оружана снага и носилац оружаних операција и свих других 
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облика оружаног супротстављања,1 чији је основни задатак одбрана земље 
од оружаног угрожавања споља и извршавање других мисија и задатака у 
складу са законом и принципима међународног права који регулишу упо-
требу силе.2 Тиме је потврђена њена традиционална функција, а то је одбрана 
суверенитета, независности и територијалног интегритета земље, коју може-
мо наћи и у упоредним прописима о одбрани3 и која је апострофирана као 
примарна.4

Функција војске у савременој пракси детерминисана је и неким унутра-
шњим безбедносно-заштитним потребама. Реч је о изазовима, ризицима и 
претњама безбедности насталим као последица друштвених конфликата, 
аката тероризма и техничко-технолошких и природних катастрофа и не-
срећа, односно о ситуацијама које се у прописима о одбрани сматрају раз-
логом проглашења ванредног стања, односно ванредне ситуације. У таквим 
околностима је предвиђена употреба војске, што је њена споредна функција, 
јер се остварује само онда када други надлежни државни органи нису у мо-
гућности да се самостално супротставе оваквим појавама.5

На основу уставних прописа о одбрани једног броја европских земаља 
војска се може употребити и ради заштите уставног поретка, односно уставне 
демократије, демократског поретка, правног поретка, демократских слобода 
грађана и демократских институција.6

Заштита уставног поретка била је једна од функција система одбране коју 
су прописивали и некадашњи југословенски устави. У садашњем Уставу Ре-
публике Србије ова вредносна категорија је изостала, а не помиње се ни у 
законским прописима којима се овај систем уређује. С друге стране, Кривич-
ни законик Републике Србије у члану 311 санкционише кривично дело ору-
жане побуне управљене на угрожавање уставног уређења, безбедности или  
територијалне целине земље, што је управо она ситуација која подразумева 
реаговање система одбране, а посебно Војске као његовог институционалног 

  1 Члан 31 Закона о одбрани Републике Србије.
  2 Члан 139 Устава Републике Србије.
  3 Тако, на пример, Устав Мађарске (чл. 40А), Устав Румуније (чл. 117), Устав Бугарске (чл. 9), 

Устав Аустрије (чл. 79), Устав Пољске (чл. 26), Устав Шпаније (чл. 8), Устав Хрватске (чл. 7).
  4 Нпр. италијански закон бр. 331 од 14. новембра 2000.
  5 Такву функцију прописује Устав Мађарске (чл. 40Б), Основни закон Немачке (чл. 87а), За-

кон о одбрани Хрватске (чл. 111), Закон о организацији система националне одбране и војне 
службе Литваније (чл. 18), Закон о снагама одбране Финске (Део 2), Закон о општој организа-
цији одбране Француске бр. 59-147 из 1959. (чл. 17), Закон о одбрани Пољске (чл. 3-1а).

 Одредба Устава Шпаније која овлашћује оружане снаге да штите уставни поредак (чл. 
8) тумачи се као правни основ за њихову употребу и у случајевима који налажу прог-
лашење ванредног стања у земљи (Hueso, L., Military Law in Spain, in: Nolte, G., European 
Military Law Systems, De Gruyter Recht, Berlin, 2003, p. 729).

  6 Тако уставни поредак изричито помињу Устав Португалије (чл. 273) и Устав Шпаније (чл. 
8), уставну демократију Устав Румуније (чл. 117), демократски поредак Основни закон Не-
мачке (чл. 87а), а демократске слободе грађана Устав Мађарске (чл. 5), Устав Аустрије (чл. 
9а), као и Устав Португалије (чл. 273).



Зоран Вучинић [127]

елемента. Оружана побуна је апострофирана и Законом о одбрани као један 
од безбедносних ризика који детерминишу војну одбрану (чл. 4, тач. 10). У 
пракси она може бити мотивисана и рушењем уставног поретка, са чиме смо 
у недавној прошлости имали лоша искуства. 

Прописи о одбрани Републике Србије допуштају да Војска, у случају при-
родних и других несрећа већих размера у којима су на одређеној територији 
угрожени животи и здравље људи и животиња и њихова материјална добра, 
буде ангажована на пружању помоћи становништву.7 Начелник Генералшта-
ба, односно старешина надлежне команде, у циљу заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара од елементарних непогода, техничко-тех-
нолошких несрећа и катастрофа, последица тероризма и других већих не-
срећа, може наредити мере спровођења приправности и употребу делова 
Војске ради отклањања штетних последица које могу настати услед не-војних 
претњи безбедности.8 Предвиђена је и војно-полицијска сарадња у случајеви-
ма када су угрожени гранични појас, граница и животи људи и материјална 
добра на том подручју.9

Закон о Војсци Србије прописује да председник Републике или, по његовом 
овлашћењу, министар одбране може одлучити да Војска надлежном држав-
ном органу, односно организацији, органу аутономних покрајина и органу 
јединица локалне самоуправе, на њихов захтев, пружи помоћ ради заштите 
живота и безбедности људи и имовине, заштите животне средине или из дру-
гих разлога утврђених законом (чл. 2, ст. 2).

Поред наведених функција, стратегијама и прописима о одбрани многих 
европских држава предвиђена је и могућност ангажовања оружаних снага 
ван територије матичне државе, у оквиру мултинационалних војних мисија, 
сагласно одредбама међународног права.10 Задатак тих мисија у досадашњој 
пракси био је различит – од превенције конфликта, очувања и наметања 
мира, до извршења хуманитарних и сличних задатака. Тако и припадници 
Војске Србије могу бити упућени у мултинационалне операције ван грани-
ца земље у случају угрожавања мира и безбедности у свету, о чему одлучује 
Народна скупштина.11 Ова материја је ближе регулисана Законом о употреби 

  7 Члан 41 Закона о одбрани Републике Србије.
  8 Члан 43 Закона о одбрани Републике Србије.
  9 Члан 39 Закона о одбрани Републике Србије.
10 Тако се у Стратегији одбране Словачке каже да, осим одбране и заштите њених виталних 

интереса и међународног ангажовања у очувању мира и хуманитарним активностима, 
не постоје други разлози за употребу оружаних снага. Хуманитарни карактер оваквих 
мисија, међутим, обухвата и случајеве заштите или евакуације сопствених грађана, што, 
примера ради, изричито помиње француски „Бели папир“, као и Закон о одбрани Данске 
(чл. 6 и 7) и Закон о организацији оружаних снага Луксембурга (чл. 2).

11 Члан 40 Закона о одбрани Републике Србије.
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Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван 
граница Републике Србије.

Под мултинационалним операцијама подразумевају се мисије и задаци у 
очувању националне, регионалне и глобалне безбедности и мира, односно: 1) 
операције очувања, одржавања и изградње мира у свету; 2) операције спре-
чавања сукоба и успостављања мира; 3) заједничке одбрамбене операције у 
складу са прописима о одбрани; 4) операције пружања помоћи у отклањању 
последица међународног тероризма и терористичких напада већих размера; 
и 5) учествовање у хуманитарним операцијама у случају природних, технич-
ко-технолошких и еколошких несрећа већих размера и пружање помоћи у 
кризним ситуацијама.

Под другим снагама одбране Закон сматра: запослене у министарствима 
одбране и унутрашњих послова, као и у другим органима државне управе, 
особље цивилне заштите и лица која се могу ангажовати на пословима пру-
жања помоћи у оквиру мултинационалних операција, односно пружању ху-
манитарне помоћи угроженим државама у кризним ситуацијама, као и ма-
теријални потенцијал Републике Србије.
Ангажовање Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама могуће је само ако се остварује сагласно следећим принципима: 
1) да је у складу са Уставом Републике Србије и међународним правом; 2) 
да је у складу са националним безбедносним и одбрамбеним интересима; 
3) да се ангажовање ових снага у јавности представља објективно; и 4) да 
је обезбеђена адекватна правна заштита учесника у овим операцијама и 
поштовање уговорених обавеза у погледу процена безбедносних ризика. На 
овај начин је законодавац јасно дефинисао критеријуме за учешће наведених 
снага одбране у мултинационалним активностима и тиме органима који 
њима управљају наметнуо обавезу да их се строго придржавају када буду 
одлучивали о овом питању.

Резимирајући наведено, можемо закључити да су прописане функције 
Војске Србије у сагласности са савременим приступом овом питању, по којем 
је одбрана земље од оружаног напада споља примарна функција оружаних 
снага. Све остале прописане функције тих снага у ванредном стању и ван-
редним ситуацијама, односно у систему колективне одбране (безбедности), 
сагласно с Повељом УН и другим међународним уговорима, секундарног су 
нивоа. 

У зависности од тога о којој је функцији реч, регулисано је и питање на-
длежности наређивања њене употребе. Када је реч о функцији одбране земље 
од војног угрожавања споља, надлежност припада председнику Републике.12 
Упоредна пракса познаје таква решења, али она нису јединствено прихваће-
на.13 У случајевима ванредног стања употребу оружаних снага такође на-

12 Члан 17 Закона о Војсци Србије.
13 Надлежност шефа државе прописују и Закон о одбрани Хрватске (чл. 110), Закон о вој-

ној обавези Аустрије (чл. 24, ст. 3), Закон о одбрани Пољске (чл. 3) и Устав Белгије (чл. 167). 
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ређује председник Републике,14 а у упоредној пракси то може да буде и неки 
други државни орган.15 И коначно, када је у питању међународна мисија ору-
жаних снага, надлежност одлучивања о њиховом упућивању ван територије 
земље поверена је Народној скупштини Републике Србије,16 али је међународ-
на пракса и у овом погледу различита.17

Када је реч о организација војске као оружане силе, она је доста сложе-
на, због специфичности функције која јој је намењена. Због тога се врши у 
складу са одређеним начелима и одлукама надлежних државних органа. 
Тако се функционална организација Војске Србије, односно њено унутра-
шње уређење и систематизација формацијских места заснивају на начелима 

Међутим, Закон о одбрани Словеније овакву надлежност додељује Државном збору (чл. 
92), а председнику Републике тек ако овај орган не буде у могућности да заседа (чл. 84), 
а такво решење садржи и Устав Мађарске (чл. 19). Према закону бр. 25/1997 Италије, на-
длежност у овом смислу припада Савету министара.

 У неким земљама захтева се претходна сагласност парламента. У Италији је, на основу 
поменутог закона, парламент надлежан да одобрава одлуке Савета министара у погледу 
одбране, па тако и одлуке о употреби оружаних снага. Према Уставу Данске, пристанак 
Парламента се захтева само када је посреди употреба оружаних снага против било које 
стране државе (чл. 19, ст. 2). Међутим, у појединим земљама прописи налажу да се пар-
ламент само обавести о употреби оружаних снага. Према Уставу Белгије, овај орган нема 
надлежност одлучивања о томе, али су краљ и Влада обавезни да га обавесте о својој од-
луци (чл. 167). Идентично решење садржи и Устав Данске, али само када је реч о одбра-
ни земље (чл. 19, ст. 2), јер се пристанак Парламента захтева само у случајевима употре-
бе оружаних снага против било које стране државе. Обавезу обавештавања парламента 
прописује и Закон о одбрани Пољске (чл. 3, ст. 2).

14 Члан 2 Закона о Војсци Србије.
15 Према Закону о организацији система националне одбране и војне службе Литваније, 

председник Републике или министар националне одбране могу наредити употребу ору-
жаних снага у операцијама спасавања у случају природних катастрофа, индустријских 
и других несрећа на територији земље (чл. 18). Према Закону о одбрани Хрватске, у слу-
чају природних, техничко-технолошких и еколошких несрећа о употреби оружаних сна-
га одлучује министар одбране, о чему извештава председника Републике (чл. 111), што 
значи да овај орган одлучује о употреби тих снага у осталим ситуацијама због којих се 
по закону уводи ванредно стање (нпр. унутрашња побуна). Према Закону о одбрани Сло-
веније, Влада је надлежна да одлучује о употреби оружаних снага у активностима заш-
тите и спасавања у ванредним ситуацијама (чл. 37, тач. 3), док према Уставу Мађарске 
Парламент одлучује о употреби оружаних снага у случају ванредног стања, а ако би био 
блокиран у раду, такву одлуку би донео председник Републике (чл. 19Ц). Према Закону 
о одбрани и војсци, у случају ванредног стања Савет за националну одбрану највиши је 
руководећи орган одбране и војске (пар. 61, тач. 1).

16 Члан 140 Устава Републике Србије.
17 Надлежност парламента прописују и Устав Италије (чл. 55), Устав Словеније (чл. 92), Ус-

тав Бугарске (чл. 84), Устав Хрватске (чл. 7) и Закон о међународним операцијама и вој-
ним вежбама Литваније (чл. 2). Закон о одбрани Шпаније овакву надлежност додељује 
Влади, али уз претходно одобрење Парламента (чл. 4). Према Уставу Холандије, Парла-
мент мора само бити информисан о одлуци Владе о употреби оружаних снага „за одр-
жавање или промоцију међународне владавине права“ (чл. 100). Овакву праксу следи и 
Устав Данске, с тим што Парламент мора дати сагласност само ако се оружане снаге ко-
ристе против било које стране државе (чл. 19, ст. 2). У Француској од Устава из 1958. године 
не постоје правна ограничења за надлежности шефа државе у вези с питањем одлучи-
вања о употреби оружаних снага унутар и ван земље, тако да у овом погледу законодав-
на власт нема никакву надлежност.
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која одређује Влада, на предлог министра одбране. Организацију и форма-
цију Војске доноси министар одбране, на предлог начелника Генералштаба, у 
складу са основама организације, које утврђује председник Републике.18 Када 
је реч о структури Војске Србије, њене родове и службе одређује председник 
Републике, а њихове врсте и специјалности министар одбране.19

У погледу састава војске постоји разнолика пракса. Она је детерминисана 
односом државе према питању да ли ће своју одбрану заснивати на потпуно 
професионалној војсци или ће рачунати и на учешће војно способних грађа-
на путем њиховог регрутовања. Данас је актуелан тренд укидања регрутног 
система, којем се приклонила и Србија, мада има земаља које су га задржале 
(нпр. Немачка, Грчка, Норвешка). Његовим укидањем нестаје и институт вој-
не резерве у свом традиционалном смислу, као састав оружаних снага који 
попуњавају грађани који су одслужили војни рок. Закон о Војсци Србије уво-
ди један нов институт, познат као активна резерва, и прописује услове попуне 
овог састава, а то су: 1. да се у њу ступа на основу уговора који се закључује на 
одређено време; 2. да заинтересована лица морају бити млађа од 60 година; 
и 3. да су оспособљена за обављање војних дужности. У надлежности је Владе 
Србије да уреди поступак ступања у активну резерву, као и права и обавезе 
резервиста (чл. 5). 

Из овакве формулације произлази да се састав активне резерве попуњава 
искључиво на добровољној основи и да је трајање права и обавеза резервиста 
лимитирано уговором којим они та права и обавезе стичу, а не законом. То 
отвара питање мотива за успостављање оваквог уговорног односа и могућ-
ности давања одређених реално остварљивих и примамљивих бенефиција 
од стране државе. Проблем представља и услов да заинтересовано лице мора 
бити оспособљено за обављање војних дужности, јер се та оспособљеност до 
сада стицала једино војном обуком. Укидањем регрутне обавезе таква обу-
ка биће доступна само лицима која се добровољно јаве на одслужење војног 
рока, што се опет своди на питање њихове мотивације. Како је на делу оријен-
тација на потпуну професионализацију Војске Србије, оваква решења ће вре-
меном довести до нестанка изворишта попуне овог састава.

Упоредна пракса показује да у састав оружаних снага могу ући и неки дру-
ги државни органи чија је функција очување безбедности. То се првенстве-
но односи на органе унутрашњих послова, који, посебно у условима ратног 
стања, добијају важну улогу у одбрани земље.20 Такву праксу следи и законо-
давство Србије.21 

18 Члан 3 Закона о Војсци Србије.
19 Члан 4 Закона о Војсци Србије.
20 Нпр. Национална жандармерија у Француској и карабињери у Италији. Према Закону 

о одбрани Естоније, састав оружаних снага чине и војно организоване јединице Ми-
нистарства унутрашњих послова (пар. 11), а према Закону о организацији система на-
ционалне одбране и војне службе Литваније гранична полиција и специјалне једини-
це полиције, као и грађани организовани у покрет отпора (чл. 3). Учешће органâ унутра-
шњих послова у систему одбране прописују и Закон о одбрани и војсци Мађарске (пар. 
42), као и Закон о одбрани Руске Федерације (чл. 1, тач. 6).

21 Члан 25 Закона о одбрани Републике Србије.
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Део оружаних снага Шведске, Данске, Естоније, Летоније и Литваније чини 
и састав који се формира на добровољној основи, познат под називом на-
ционална гарда (home guard), док у састав оружаних снага Руске Федерације 
улазе и јединице територијалне одбране, чија је функција заштита насеља, 
објеката и комуникација од дејства противника или терористичких акција, 
односно подржавање режима ратног и ванредног стања. Организацију и за-
датке територијалне одбране одређује председник државе.22

У вези са попуном војске, опште је правило да је држављанство један од 
услова за примену ове мере. У том погледу је Закон о Војсци Србије веома 
изричит, јер прописује да службу у Војсци Србије могу вршити искључиво др-
жављани Републике Србије, а само изузетно, у рату, и лица која немају српско 
држављанство ако ступе у у Војску Србије као добровољци (чл. 6, ст. 5).23

Као што смо рекли, војска је по својој унутрашњој структури сложен и по 
много чему специфичан орган у односу на друге државне органе, а ту спе-
цифичност потврђују и начела према којима се уређује служба у њој. Тако је 
служба у Војсци Србије уређена сагласно начелима: законитости, суборди-
нације и једностарешинства, недискриминације, деполитизације и јавности.

Начело законитости је један од најважнијих инструмената за оствари-
вање правног поретка, тј. за одржавање његове целовитости и постизање ње-
гових циљева. Оно се испољава не само кроз хијерархијски однос правних 
норми из којих се тај поредак састоји, већ и кроз усклађеност материјалних 
аката, тј. људског понашања, са тим нормама. 

Када је реч о војсци као државном органу, ово начело се изражава у њеној 
обавези да своју надлежност врши искључиво у складу са прописима који 
ту надлежност утврђују. То конкретно значи да све материјалне радње и сви 
општи и појединачни акти овог органа морају бити сагласни с тим прописи-
ма. Тако се и у Закону о Војсци Србије каже да она своју надлежност врши на 
основу Устава, закона и других прописа и општих аката, као и међународних 
уговора и споразума које је Србија закључила, односно којима је приступила, 
а у складу са стратегијом и доктрином одбране и принципима међународног 
права који регулишу употребу силе (чл. 12, ст. 1). Ово начело се потенцира и у 
одредби према којој је и припадник Војске Србије у вршењу службе дужан да 
поступа у складу са Уставом, законом и другим прописом и према правили-
ма струке (чл. 13, ст. 1, тач. 1). 

Припадник Војске Србије такође је дужан да изврши наређење, односно 
налог претпостављеног у вези са службом, као и наређење или налог који у 
одсуству претпостављеног изда старији када је неопходно да се хитно предуз-
му мере за извршавање неодложних и значајних службених задатака, изу-
зев наређења чијим би се извршењем учинило кривично дело. Када је реч о 

22 Члан 22 Закона о одбрани Руске Федерације.
23 Овај услов је наглашен и у Закону о служби у снагама одбране Естоније (пар. 8), као и у 

Закону о националној безбедности Летоније (Део 5).
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наређењу чије би извршење представљало повреду закона, има право да од 
старешине који је издао такво наређење захтева да га понови у писаном об-
лику, као и да о томе одмах обавести лице претпостављено лицу које је издало 
противправно наређење или налог, односно друго надлежно лице (чл. 13, ст. 1, 
тач. 3, 4, 6). Нико не сме вршити утицај на припадника Војске Србије да нешто 
чини или не чини супротно прописима (чл. 13, ст. 2).

Начело субординације подразумева потчињеност, односно дужност пови-
новању наређењима. У сфери политичког и друштвеног живота овај појам 
долази до изражаја нарочито при одржавању односа који постоје међу поје-
диним органима и организацијама, функцијама које они врше и међу љу-
дима који учествују у вршењу тих послова. Она је на делу у организацији 
сваке политичке власти и у било каквој друштвеној организацији коју чине 
хијерархијски постављени органи, од којих су нижи потчињени вишим. То 
значи да су нижи органи дужни да извршавају наређења виших, да им се 
потчињавају, односно да имају мање слободе и самосталности у вршењу по-
слова из свог делокруга у односу на више. На тај начин се постиже јединство 
деловања организације.24

Када је реч о војсци као државном органу, ово начело је важан елемент 
обезбеђења функционисања односа унутар њега, с обзиром на његову хије-
рархијску устројеност. Зато се у поменутом закону и каже да се унутрашњи 
односи у Војсци Србије заснивају на начелу субординације, али и једностаре-
шинства (чл. 12, ст. 3).

Начело недискриминације изражава став супротан дискриминацији, која 
у општем значењу представља акт неједнаког поступања и третирања поје-
динаца или људских група, што има за последицу стављање у гори положај 
једних у односу на друге. У унутрашњем поретку она се манифестује у ли-
шавању, умањењу или ограничавању њихових одређених права по основу 
расних, верских, националних, социјалних, политичких или економских 
разлога, или због разлика у полу, језику и другим својствима. Дакле, питање 
дискриминације људи везује се за проблем поштовања основних људских 
права и слобода, односно проблем једнакости људи пред законом. У многим 
савременим друштвима (државама) недискриминација је темељно наче-
ло правног положаја човека, које, због свог значаја, представља део уставне 
материје. Тако и Устав Србије зајамчује низ основних људских и мањинских 
права и слобода (чл. 18–81), док је ова материја конкретније регулисана Зако-
ном о забрани дискриминације.

На темељу овог начела, Закон о Војсци Србије забрањује повлашћивање 
или ускраћивање припадника Војске Србије у његовим правима и дужности-
ма, посебно због расне, верске, полне или националне припадности, порекла 
или због неког другог личног својства (чл. 13, ст. 3). То значи да су сви њени 
припадници у истом правном положају, без обзира на разлике по наведеним 
основама и својствима.

24 Политичка енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975, стр. 739.
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Смисао начела деполитизације јесте да обезбеди да војска остане стрикт-
но у границама својих уставних надлежности без могућности да политички 
делује и одлучује. Идеја деполитизације полази од става да војска мора бити 
изван политичког живота земље, односно да мора бити политички неутрал-
на и подређена само надлежним државним (цивилним) органима. То у 
конкретном смислу значи: 1. забрану деловања политичких странака у војс-
ци; 2. забрану чланства војних лица у политичким странкама; и 3. искључи-
вање припадника војске из политичког одлучивања.25

Сагласно томе, Закон о Војсци Србије прописује да је Војска идеолошки, 
интересно и страначки неутрална (чл. 12, ст. 2). Када је реч о њеним професио-
налним припадницима, забрањено им је да у вршењу службе истичу стра-
начка или друга политичка обележја и изражавају своја политичка уверења 
(чл. 13, ст. 1, тач. 2), да присуствују скуповима политичких странака у унифор-
ми и да врше сваку политичку активност изузев коришћења активног бирач-
ког права, као и да буду чланови политичких странака (чл. 14, ст. 1 и 2).

Ово начело, примера ради, подржава и Закон о служби у снагама одбране 
Естоније (пар. 181), Закон о организацији система националне одбране и вој-
не службе Литваније (чл. 36), Општи закон о војној дисциплини Француске 
(чл. 10 и 19), Војни закон Луксембурга (чл. 11)26 и Закон о војној служби профе-
сионалних војника Пољске (чл. 68). Овај последњи, међутим, дозвољава про-
фесионалном војнику да се кандидује на изборима за парламент или неки 
други званични положај и да учествује у изборној кампањи, током које му 
се одобрава плаћено одсуство. Ако буде изабран, прелази у пасивну службу 
(члан 21/1).27 Закон о правима и дужностима војника Немачке забрањује било 
какву политичку активност војних лица док су на дужности, док се у супро-
тном њихова политичка неутралност не захтева, што је у складу са идејом о 
„грађанину у униформи“.28

Професионалним припадницима Војске Србије такође није допуштено 
учешће у активностима удружења којима се остварују следећи циљеви: ре-
форма система одбране и Војске Србије, усклађивање прописа са општеприх-
ваћеним стандардима и прописима Европске уније, изградња стратегије од-
бране и доктрине којом се утврђују састав, организација и формација Војске 
Србије, њена оперативна и функционална способност, употреба и попуна, 
приправност и мобилизација, опремљеност наоружањем и војном опремом, 
командовање и руковођење, уз управљање системом одбране, учешће у мул-
тинационалним операцијама и унутрашњи односи у њој (чл. 14а).

25 Марковић, Р., Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 1996, 
стр. 427.

26 Dopagne, F., Military Law in Luxembourg, in: Nolte, G., European Military Law Systems, De 
Gruyter Recht, Berlin, 2003, p. 529.

27 Kowalski, М., Military Law in the Republic of Poland, in: Nolte, G., European Military Law 
Systems, De Gruyter Recht, Berlin, 2003, p. 676.

28 О томе детаљније: Krieger, H., Nolte, G., Мilitary Law in Germany, in: Nolte, G.: European 
Military Law Systems, De Gruyter Recht. Berlin, 2003, p. 371.
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И коначно, начело јавности обезбеђује да војска не буде затворена (тајно-
вита) институција, већ орган чији ће поједини облици активности бити дос-
тупни јавности и о којима ће она моћи да има критичан поглед. Разуме се да 
то не подразумева апсолутну отвореност с обзиром на укупну специфичност 
војне организације, због чега се то питање уређује засебно. Према Закону о 
војсци Србије, министар одбране уређује начин обавештавања јавности о ње-
ним активностима (чл. 30).

Ово начело се остварује и механизмима демократске и цивилне контро-
ле Војске Србије. Према Закону о одбрани, демократска и цивилна контро-
ла обухвата: контролу њене употребе и развоја, интерну и екстерну контролу 
трошкова за војне потребе, праћење стања и обавештавања јавности о стању 
припрема Војске Србије, обезбеђење слободног приступа информацијама 
од јавног значаја и утврђивање одговорности за вршење војних дужности у 
складу са законом. (чл. 4, ст. 21). Према Закону о Војсци Србије, демократску 
и цивилну контролу у овом погледу врше: Народна скупштина, заштитник 
грађана (омбудсман) и други државни органи у складу са својим надлежнос-
тима, грађани и јавност (чл. 29, ст. 3). Међутим, у систему одбране Републике 
Србије не постоји посебан омбудсман за одбрану, као што је то случај у неким 
другим земљама.29

29 Као посебна установа, омбудсман за одбрану у тим земљама јавља се под називима: ом-
будсман за одбрану (Финска, Норвешка, Португалија), парламентарни комесар за ору-
жане снаге (Немачка), војни комесар за жалбе војника (Израел), омбудсман одбрам-
бених снага (Аустралија) или омбудсман Министарства националне одбране и канад-
ских снага (Канада). Бира га или парламент (нпр. Немачка, Шведска) или га именује 
министар одбране (нпр. Израел, Канада). Надлежан је да надзире оружане снаге и извр-
шење прописа који регулишу права и обавезе њихових припадника. У том погледу, овла-
шћен је да, на захтев парламента или грађана, истражује случајеве кршења тих прописа 
и захтева поштовање законитости.

 У земљама у којима не постоји посебан омбудсман за одбрану, контролу оружаних сна-
га врши заштитник грађана изабран од стране парламента. Тако, прама Уставу Данске, 
парламентарни омбудсман контролише не само цивилну, већ и војну управу државе (чл. 
55). У Пољској је још 1991. године добио права да контролише оружане снаге, што је дове-
ло до оснивања Одељења канцеларије омбудсмана за заштиту правâ војника и јавних 
службеника.
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ЗАКЉУЧАК

Стратегијско-нормативним актима о одбрани Војска Србије је добила улогу 
сагласну са савременим тенденцијама у овој области, детерминисану 
потребом успешног одговора на актуелне изазове, ризике и претње 
безбедности земље. То се види из њене функције, која је дефинисана на 
примарном и секундарном нивоу. Примарни ниво је одређен потребом 
одбране земље од оружаног напада споља, а секундарни потребом пружања 
помоћи цивилним властима у ванредном стању и ванредним ситуацијама 
и партиципирања у систему колективне одбране (безбедности) сагласно с 
Повељом УН и другим међународним уговорима. Овакав распоред функција, 
сходно њиховом приоритету, прецизно је регулисан законском регулативом.

У зависности од задате функције, уређена је надлежност одлучивања о 
њеној употреби. Тако у ратном и ванредном стању употребу Војске Србије на-
ређује председник Републике, а када је реч о њеним међународним функ-
цијама, одлучивање је у надлежности Народне скупштине. Међутим, у свим 
овим случајевима упоредна пракса није јединствена, као што није јединстве-
на ни у погледу надлежности утврђивања структуре оружаних снага. То исто 
важи и када је реч о саставу тих снага, јер се он одређује сагласно специфич-
ним потребама одбране, а у неким земљама и традицији.

Посебан значај имају начела војне службе која су уређена законом и на 
којима се посебно инсистира, као што су: законитост, субординација, недис-
криминација, деполитизација и јавност. У том погледу, законодавство Репу-
блике Србије о одбрани потпуно је сагласно са законима о одбрани демократ-
ских друштава. Овоме треба додати и јасно опредељење за стриктно пошто-
вање међународног права које регулише употребу силе, као и норми међуна-
родног хуманитарног права.
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Abstract: Serbia has opted for building a modern system of defense and the 
answer to the question of what it should be like in terms of contemporary se-
curity challenges, risks and threats, i.e. its structure and the mission it should 
carry out, has been given in the Defense Strategy. The vision presented in 
this document has been reinforced by appropriate laws, thus creating the 
legal prerequisites necessary for its realization and functioning in practice. 
The tendency is to bring this system to the level of totality so that it can suc-
cessfully deal with numerous contemporary challenges, risks and threats to 
the country’s security. In accordance with this tendency, the position of the 
Serbian Armed Forces as an important defense element has, among other 
things, been determined through the definition of its function, deployment, 
structure, composition and the principles of military service.
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ПОЛИТИКА КАО ОСНОВА ВОЈНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Сажетак: Појам политике, од настанка до данашњих дана, био је на 
различите начине повезан са принудом и њеним ефектима. У антич-
ком периоду се сматрало да је сила нéма и да је, као начин опхођења с 
људима, испод нивоа политике – односно, примењивана је само према 
робовима и варварима.
Први владари су налазили ослонац у веровању у божански карактер 
власти, али, како се он временом све више губио, решење је налажено у 
физичкој надмоћи властодржаца.
Развој политике, као делатности којом се може инструментално вла-
дати заједницом, условио је њено ближе везивање за силу. Понекад се 
политика поистовећивала са њом, а некада ју је користила као средство 
за кроћење насилништва других.
Човек је, без сумње, и рационално и нагонско биће. Монополизација 
насиља у оквиру политичке делатности омогућила је да се, у зависности 
од услова, сила стави у службу једног или другог његовог обележја.
Начин организације и примене државнe силе углавном се развијао 
у два правца – с једне стране, за обезбеђење унутрашње стабилности 
постојећег система, а, са друге, за очување међународног субјективите-
та земље. Стратегијска решења тих настојања део су укупне политичке 
активности свих субјеката и зависе од великог броја фактора: почев од 
економског и институционалног, па до културно-традиционалног и 
међународног.
Кључне речи: политика, стратегија, одбрана, моћ, сила, међународни 
односи, глобализација

УВОД

„Политичка збивања посљедњих деценија добрано су допринела општој 
деморализацији. Видјели смо хуље и лудаке на зениту власти, кривотворену 
истину пред судом, најузвишеније идеје у мочвари макијавелизма. Под 
упрљаним заставама, у сутону посљедњих видика, апсурд је отпочео свој 
тријумфални поход у књижевности, филозофији и свакидашњици.“1 

  1 Супек, И., Наука, филозофија, умјетност, „Огњен Прица“, Загреб, 1964, стр. 6.
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Чини се да ово, нимало оптимистичко гледиште професора Ивана Супека из 
шездесетих година прошлог века данас има реалнију емпиријску подлогу у 
релацијама актуелних међународних односа. Распад биполарног система и 
најтежи оружани сукоб на европском континенту после Другог светског рата 
значајно су демаскирали стварну улогу политике силе у свету, уклонили 
крхке препреке са пута етничких и територијалних спорова, компромитовали 
међународне институције и створили услове за балканску промоцију „новог 
светског поретка“.

Последња збивања у светској заједници директно потврђују да основни 
појмови из наслова овог рада, несумњиво, спадају у групу најзначајнијих ка-
тегорија међународних односа. Због тога је, ради саглéдања основа међузави-
сности политике и стратегије, неопходно поћи од самог дефинисања појмо-
ва, јер се они данас примењују са веома различитим, често супротстављеним 
значењима.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА

Да свако име носи своје импликације које чине суштину ствари на коју се 
односи, уочио је још Конфучије, разрађујући своју познату идеју о „исправљању 
имена“.2

Појам „политика“ један је од најопштијих и најфреквентнијих појмова не 
само класичне и модерне друштвене мисли, него и човекове свакидашњице 
уопште.

Упркос томе, схватања политике и тумачење овог појма веома се разликују 
у различитим епохама и различитим научним оријентацијама. Реч „поли-
тика“ грчког је порекла и изводи се из речи pólis, што значи „град-држава“.  
У полису се одвијао јавни, делатни живот и уживала слобода античког чове-
ка. Јавно и делатно живети значило је трагати за оним што је добро, праведно 
и корисно за целу заједницу. Што је морал био за појединца, политика је била 
за полис. У том периоду она је била узвишен појам и представљала: „мудрост 
управљања људима и стварима у сврху остваривања највиших вредности: ис-
тине, доброте, правде итд. Права политика је примењена доброта, примењена 
правда и сл.“3

За разлику од овога, нововековно значење политике све више се односи-
ло на технику владања људима у процесу освајања, учвршћивања и очувања 
власти. Она више није етичка врлина, већ занатска вештина у којој „етос више 
није критичко мерило за кратос…“4

Савремени појам политике односи се на тежњу појединаца и друштве-
них група да обезбеде вршење власти у заједници и уживање користи које 

2 Видети шире у: Фунг Ју-Лан, Историја кинеске филозофије, НОЛИТ, Београд, 1992, стр. 55.
3 Шушњић, ђ., Дијалог и толеранција, Чигоја штампа, Београд, 1997, стр. 146.
4 Тадић, Љ., Наука о политици, БИГЗ, Београд, 1996, стр. 53
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из тога произлазе. Она се испољава као борба за расподелу и контролу друш-
твене моћи у којој је власт циљ по себи, а не средство за остваривање општих 
друштвених интереса. Преломни момент у том смислу јесте кад, како истиче 
професор ђуро Шушњић, „зло улази у политику“.5

С обзиром на то да у савременим заједницама делује велики број поли-
тичких субјеката којима је крајњи циљ исти (освајање и вршење власти), 
појам „политика“ мора да у себе укључи и вредносну и техничку компоненту. 
Она обећава, објашњава, мотивише али и кажњава, реализује и, несумњиво, 
утиче на свакога. Ако се неко не бави политиком, она се бави њиме. „Полити-
ка није наука ни уметност, већ игра за моћ и игра са моћи. Та игра није заба-
ва, већ смртно озбиљна ствар и зато су у њој смрт, фанатизам и калкулација 
чешћи од хумора и смеха. Њеним правилима и законитостима подлежу не 
само они који хоће да праве политику и боре се за моћ већ и они који само 
посматрају или стоје по страни и окрећу политици леђа. Равнодушност пре-
ма политици још ником никада није јамчила да неће бити погођен њеним 
последицама.“6

Савремене концепције о политици крећу се од тоталитаристичког, преко 
етатистичког и плуралистичког до републиканског схватања,7 истичући као 
приоритетну по једну кључну политичку област.

Занемарујући тоталитаристичко гледиште, као историјски превазиђену 
парадигму савремене политике, уочавамо да етатистичка концепција превас-
ходно истиче владавину као најзначајнију политичку област, плуралистичка 
интерес, а републиканска – јавност. Свака од ових политичких области, пак, 
изражава по један карактеристичан политички феномен који се реализује у 
оквиру специфичних политичких институција: владавина – кроз политичку 
моћ, интерес – преко политичке партиципације, а јавност – уз помоћ поли-
тичке комуникације. Владавина је оличена у систему управне и извршне др-
жавне власти, интереси се испољавају и остварују посредством институција 
политичке репрезентације, а јавност путем средстава масовне комуникације 
или непосредним општењем политичких субјеката.

У савременим политичким заједницама уочљиво је присуство све три на-
ведене области. Најбоље је ако су оне у међусобној равнотежи, јер ако пре-
овладавају разлози поретка, онда политика поприма ауторитарни карактер; 
ако превагу имају интереси, тешко је обезбедити целину заједнице; а ако би 
политику чинило само јавно иступање и слободно мњење, недостатак инсти-
туција би довео до анархије.

Имајући у виду сву комплексност савременог појма „политика“, у овом 
раду ће се под њим подразумевати „процес ауторитативног управљања опште-

5 Шушњић, ђ., цитирано дело, стр. 147.
6 Косик, К., Дијалектика кризе, Младост, Београд, 1983, стр. 10
7 Видети шире: Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 

1993, стр. 882–883
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друштвеним пословима у коме се обављају функције усмеравања, расподеле 
оскудних друштвених вредности, решавања активних друштвених контро-
верзи и интеграције и у коме се одвијају основни друштвени сукоби између 
појединаца и група око контроле над основним политичким функцијама“.8

Појам „стратегија“, као други кључни проблем овог рада, такође је више-
слојан, мултидимензионалан и историјски променљив. Његово етимолошко 
значење потиче од грчке речи „strategía“, што представља науку о вођењу војс-
ке, односно вештину ратовања.9 Према Британској енциклопедији, стратегија 
је „наука или вештина употребе свих националних ресурса или ресурса коа-
лиције ради остваривања циљева рата“.10

Велики број дефиниција стратегије, директно истиче њену повезаност 
са политиком. Тако, познати стратешки теоретичар Лидел Харт сматра да је 
стратегија „вештина употребе оружаних снага за постизање циљева које је 
поставила политика“.11 Слично њему, француски теоретичар Бофр наглашава 
да је стратегија „вештина да се оствари суделовање силе у постизању циљева 
политике“.12

Енциклопедијска издања на нашем простору, дефинишући овај појам, та-
кође не занемарују његову повезаност са политиком. Стратегија се одређује 
као грана ратне вештине која се бави „припремањем и вођењем рата и упо-
требом оружане силе ради остваривања одређених војних, политичких или 
економских циљева“.13 У Совјетском енциклопедијском речнику та веза је још 
очигледнија, јер се прецизира да „политика пред стратегијом поставља задат-
ке, а стратегија обезбеђује њихово извршавање“.14

Треба, свакако, напоменути да се појам „стратегија“, иако је изворно везан 
за оружану силу, данас користи и у осталим сферама друштвеног живота, на-
рочито у областима организације рада, економије итсл. У овим подручјима 
традиционалне дефиниције стратегије, углавном, наглашавају да она пред-
ставља процес свеобухватног планирања, чија је сврха интеграција циљева, 
политике и акције у јединствену целину. Међутим, савременији приступи 
објашњењу овог појма (осим војних) полазе од тога да је стратегија знатно 
више од намераване и планиране активности одређених институција. Она је, 
у суштини, комбинација планиранōг и непредвиђенōг.

8 Васовић, В., Савремени политички системи, Научна књига, Београд, 1987, стр. 26.
9 Вујаклија, М., Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1985, стр. 876.
10 The New Encyclopaedia Britannica, Volume 11, 15th edition, Chicago, 1985, стр. 304.
11 Видети: Димитријевић, В., Стојановић, Р., Основи теорије међународних односа, Службени 

лист СФРЈ, Београд, 1977, стр. 126.
12 Исто.
13 Мала енциклопедија, Просвета, Београд, 1986, књига III, стр. 512; слично је и у Војном 

лексикону, ВИЗ, Београд, 1981, стр. 588.
14 Совеmкий энциклопедический словар, издание IV, Советская энциклопедия, Москва, 1989, 

стр. 1290.
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НЕРЕАЛИЗОВАНА 
СТРАТЕГИЈА

НЕПЛАНИРАНА 
СТРАТЕГИЈА

НАМЕРАВАНА 
СТРАТЕГИЈА

РЕАЛИЗОВАНА 
СТРАТЕГИЈА

ИЗАБРАНА 
СТРАТЕГИЈА

Извор: C. Hill, G. Jones, Strategic Management Theory, Houghton Mifflin Company, 
Boston, 1992, стр. 8.

Узимајући у обзир наведене разлике у схватањима, као и чињеницу да се 
једна изразито развојна категорија не може, без остатка, сместити у дефини-
цију, која је, по својој природи, статична, у овом раду ће се под војном стра-
тегијом подразумевати: свеобухватни процес планирања и организовања 
најопштијих активности припреме земље за вођење рата и употребу оружане 
силе, ради остваривања одређених државних и друштвених интереса.

У том смислу, војна стратегија се појављује као део целине процеса упра-
вљања силом којом заједница располаже и који, поред планирања и органи-
зовања, обухвата још и командовање, координацију и контролу.

У теоријским радовима из области организације и управљања планирање 
обухвата фазе предвиђања, одлучивања и израде планова, а организовање је 
процес формирања целине система за остваривање одређеног циља, односно, 
њиме се одређују структура и поступци за реализацију планираних актив-
ности.

Веза политике и војне стратегије као значајних друштвених активности 
очигледна је и непосредна. У ранијим историјским епохама преовладавало 
је мишљење да је стратегија важнија. Многи војни команданти, у току или 
после успешних ратова, преузимали су политичка кормила у својим земља-
ма. Велики број војних теоретичара сматра да је политика „старија“ у миру, а 
стратегија у рату.

„Наполеон и Фридрих Велики изједначавали су дужности војних коман-
даната и политичких лидера. Одлуке у рату и у државним већима биле су 
заједничке. У њиховим државама није могло да буде несклада између нацио-
налне политике и војне стратегије.“15 У току Другог светског рата немали број 
шефова држава преузимао је функцију непосредног руковођења појединим 
важнијим операцијама, често уз отворено или потајно негодовање генерала.

Ипак, највећи број аутора сматра да политика јесте и треба да буде прио-
ритетнија, јер је свеобухватна и тиче се свих сегмената друштва. „… Потчиња-
вање политичког гледишта војничком било би парадоксално“, упозоравао је 

15 The New Encyclopaedia Britannica, стр. 305
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Карл фон Клаузевиц, „јер је политика мајка рата; она је памет, а рат само 
инструмент, а не обрнуто.“16

Сличне ставове можемо наћи и код савремених теоретичара. Хамон нпр. 
истиче да „политика подразумева стратегију; она у ствари одређује изабране 
циљеве на основу процене савремених кретања… Стратешки аргументи су 
веома значајни, али они не представљају више него један елеменат у поли-
тичком одлучивању.“17

Један од основних постулата савремених демократских система опера-
ционализује се уставним решењем по којем су војне власти потчињене ци-
вилним. Наиме, уобичајено је да институција врховног командовања војском 
припада шефу државе, уз виши или нижи степен парламентарне контроле 
(буџет, завршни рачун; доношење одлуке о рату и миру; доношење закона о 
организацији оружане силе итсл).

ОДНОС ПОЛИТИКЕ И ВОЈНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Саглéдајући релације међузависности политике и војне стратегије на основу 
елаборације значења ових појмова, могуће је уопштити неколико теоријских 
модела који из њега проистичу, али су основни:

1. аутократски;
2. парламентарни; и
3. популистички.

Суштина аутократског модела односа политике и стратегије изражава се у 
апсолутном примату политике и може се везати за тоталитаристички и ета-
тистички политички концепт. Целокупна сфера управљања друштвеним по-
словима, а планирање и употреба војне силе посебно, у рукама је уског кру-
га појединаца или институција. Очување власти и обезбеђење суверенитета 
земље у постојећој форми јединствени су циљ, а војна стратегија је тек пуко 
средство.

Парламентарни тип, утврђен највишим правним актом великог броја са-
времених система, полази од премисе да је примена оружане силе, у крајњем, 
општедруштвени интерес, који, као такав, мора бити у надлежности грађа-
на, као уставом прокламованих, носилаца власти. Због тога се одлучивање о 
стратешким питањима поверава институцијама општеполитичког представ-
ништва, а сама употреба препушта стручним војним органима, који су од-
говорни тим институцијама. Однос политике и стратегије своди се на једин-
ствен процес остваривања друштвених интереса и потреба. Овакав положај 
војне стратегије карактеристичан је за партиципативну концепцију полити-

16 Клаузевиц, К. фон, О рату, „Вук Караџић“, Београд, 1951, стр. 523.
17 Хамон, Л., према: Димитријевић, В., Стојановић, Р., Основи теорије међународних односа, 

стр. 127.
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ке, у којој сви политички субјекти, на челу са државом, доприносе изградњи, 
обезбеђењу и функционисању стратешких решења (средства информисања, 
научне институције, привредни субјекти).

Популистички однос политике и стратегије изражава се у „подруштвља-
вању“ и политике и војске – односно, за разлику од претходног модела, грађа-
ни су уставни носиоци процеса одлучивања, али и система реализације до-
нетих решења. Формално гледано, он је најближи појму демократије, али су 
му значајни недостаци некомпетентност (сви одлучују о свему) и чињеница 
да сваки сегмент заједнице може, у одређеним условима, посегнути за вој-
ном силом мимо општег интереса, па чак и насупрот њему.

Наведени типови односа само су основа широке лепезе интеракције поли-
тике и стратегије, па се у емпиријској стварности углавном појављују њихове 
комбинације. Не сме се, такође, испустити из вида да на карактер односа ова 
два изузетно важна друштвена сегмента делује (поред институционално-ад-
министративног) још низ других фактора, а пре свих: економска инфраструк-
тура друштва, преовладавајући тип политичке културе, историјско наслеђе, 
међународно окружење итд.

Саглéдајући међузависност политике и војне стратегије, стиче се утисак да 
је, теоријски, најзначајнији други модел (парламентарни), али да у пракси, 
ипак, аутократски или комбинације са њим, и даље, одржавају превагу, јер, 
упркос непрекидним настојањима, човеков разум, међутим, није успоставио 
доминацију над његовим биолошким обележјима. Можда је то последица и 
историјске младости људске цивилизације јер, како каже Карл Густав Јунг: 
„човек је само релативно мало хиљада година провео у култивисаном стању, а 
многе стотине хиљада година у некултивисаном“.18 Због тога је, и данас, једна 
од његових веома изразитих тежњи, настојање да господари другима. „Где 
год сам нашао оно што живи“, говорио је Ниче, „нашао сам и вољу за моћи.“19

Однос политике и стратегије у међународним односима
Однос политичких чинилаца и војне стратегије може се разматрати како на 
државном нивоу, тако и на плану целе међународне заједнице. Несумњиво 
је да, упркос бројним разликама међу његовим елементима, свет делује 
као јединствена целина. Дијалектичари од Хераклита до данашњих дана 
истицали су ту „хармонију која к противности тежи“.20

Међузависност, као обележје субјеката међународних односа, испољава 
се у различитим сферама друштвеног живота, а најзначајније су: економска, 
географска, политичка, културна и технолошка. Људска заједница у ери раз-
вијеног тржишта, без сумње, функционише као јединствена целина, иако се 
њени делови понекад толико разликују као да припадају различитим плане-
тама.

18 Јунг, Г. К., према: Ћимић, Е., Политика као судбина, Младост, Београд, 1981, стр. 166.
19 Ниче, Ф., према: Калин, Б., Повијест филозофије, Школска књига, Загреб, 1988, стр. 167.
20 Хераклит, Фрагменти, Матица хрватска, Загреб, 1951, фрагмент 51.
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У структури глобалног друштва јасно се уочавају три различите и супро-
тстављене цивилизације: „... прву још симболизује мотика; другу монтажна 
трака; а трећу компјутер.“21

Економску потку јединства супротности светске заједнице чиниле су на-
учно-технолошке промене, које су подстицале револуционарна убрзања ис-
торијском замајцу. Пре десет миленијума то је била пољопривредна произ-
водња, у последња три века нови покретач била је индустријска револуција, 
а данас смо сведоци трећег погонског таласа, који се испољава у капаците-
тима усвајања, стварања, дистрибуције и примене човековог знања. Циви-
лизацијска достигнућа, међутим, имала су и увек су испољавала своје лице 
и наличје. Односи господ(ар)ства и потчињености усталили су се на светској 
хијерархијској лествици, која сваким даном повећава своје прагове. Та, како 
каже професор Мирослав Печујлић, кастинска подела састоји се од високо-
развијеног и развијеног „центра“, „полупериферних друштава“ и скоро безна-
дежне „периферије“.22

Од првих значајнијих облика раслојавања нововековног светског друштва 
(од 16. века па надаље) мењале су се само форме неједнакости, док је сушти-
на остајала иста. У почетку су то била колонијална освајања; затим долазе 
различити облици технолошке зависности, док је данас на делу доктрина 
комплексног социјалног наступа израженог кроз (да опет употребим речи 
професора Печујлића): „економску експлоатацију, политичку доминацију и 
духовну манипулацију“.

Осим социјално-економске основе поделе света на „центар“, „полуперифе-
рију“ и „периферију“, постоје и њена политичка и војна димензија. На разли-
читим социјалним, економским, културним и традиционалним темељима, 
развијале су се политичке институције различитог типа, јер је ниво бруто 
производа по становнику утицао на: степен конфликтности у друштву, могућ-
ност аутономије појединих његових делова, социјалне могућности државе, 
поверење грађана у институције власти, и обратно, итд. Због тога, политички 
системи земаља „центра“ имају више демократских обележја од система „по-
лупериферије“, који се карактеришу већим или мањим присуством аутократ-
ских елемената, или од система „периферије“, где и сада егзистирају бројне 
форме тоталитаризма.

Под изговором заштите од јачања недемократских тежњи, земље „центра“ 
форсирају дезинтеграционе процесе у осталим деловима света, а посебно у 
„постсоцијалистичким“ државама, уз непрекидно настојање да одрже кон-
тролу над њима, чиме се „нови светски поредак“ све више конституише у ау-
торитарном правцу.

21 Тофлер, А. и Х., Рат и антират, ПАИДЕИА, Београд, 1998, стр. 22, 23.
22 Видети шире: Печујлић, М., Милић, В., Социологија, Институт за политичке студије, Бео-

град, 1994, стр. 201.
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После распада биполарног система настојања око успостављања тзв. новог 
светског поретка, изражена као тежња ка унификацији и тоталитаризацији 
међународне заједнице имају за циљ цементирање позиције засноване на 
резултатима победе у хладном рату, јер историја показује да лидерска пози-
ција није вечна и стално представља поприште немилосрдног и бескомпро-
мисног надметања. „У борби за хегемонију Шпанија и Португалија су биле 
замењене Холандијом, коју затим из трке избацује Енглеска улазећи у конку-
ренцију са Француском. Крајем 19. века Немачка и Америка оспораваће во-
дећу улогу Енглеске, а САД ће затим преузети улогу светског хегемона, која ће 
бити подељена са СССР, да би после фијаска ’реалног социјализма’ Америка 
остала сама као светски господар. Но, то није крај.“23 Страх од могућег губитка 
позиције још више утиче на примену насиља, јер је оно, по правилу, реакција 
на сопствену немоћ и несигурност.

Чињеница је, дакле, да се на међународном плану води непрекидни су-
коб око контроле и расподеле друштвене моћи: то је, према схватању великог 
броја аутора, само друго име за политику.

Политика, на тај начин, и на глобалном плану постаје све удаљенија од 
основних етичких принципа, јер остваривање основних циљева заснива на 
примени различитих облика насиља: од грубе физичке силе и принуде, преко 
моћи награђивања, па до све израженије пресије над мишљењем, којом се „не 
убија тело, већ заробљава душа“. Карактер форми одређује политика, а њихо-
ва операционализација јесте стратегија наступа. Насиље у форми физичке 
присиле примењује лидер када осети немоћ. У страху од губљења позиције, 
он посеже за најмање суптилним средствима. Ако је довољно снажан, он се 
више ослања на награду. Она често може да сломи жртву више него било која 
казна, јер подстиче унутрашњу захвалност и не иритира тежњу за пружањем 
отпора. Насиље, дакле, не мора бити повезано са силом, али оно увек почива 
на моћи; у овом случају – моћи награђивања. Трећи начин примене насиља 
везан је за „индустрију свести“, која има циљ да уклони сумњу у то да интере-
си великих нису, истовремено, и интереси човечанства. У тој служби су, поред 
масовних медија као основног средства, још и наука, образовање, уметност, 
велики део компјутерске технике и други домени.

Уколико, пре свега, економски односи сада супротстављених светова кре-
ну путем смањивања јаза и превазилажења „океана беде“, може се у људима 
„периферије“ и „полупериферије“ задржати бар нада у могућност успоста-
вљања односа равноправних. Нада, као последње обележје људскости, које 
остаје после економске, политичке и кризе морала, на сву срећу још постоји. 
Она је, међутим, како каже Волтер, „добар доручак, али слаба вечера“.

23 Исто, стр. 204.
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POLITICS AS THE BASIS OF MILITARY STRATEGY

Abstract: The notion of politics, from its beginnings until today, has in many 
ways been associated with coercion and its effects. In the period of classical 
antiquity, it was considered that force was voiceless and that it was beneath 
politics as a way of communicating with people – that is, it was applied only 
to slaves and barbarians. 
The first rulers relied on the belief in the divine character of power. However, 
since this notion waned over the course of time, the solution was found in the 
physical superiority of power wielders.
Due to the development of politics as an enterprise used to instrumentally 
rule a community, it became more closely integrated with force. In some 
cases, politics identified itself with force and in others it used it as a means of 
restraining the violence of others.
Man is, without a doubt, both a rational and an impulse-driven being. Due 
to the monopolization of violence within politics, the force can be placed in 
the service of the former or the latter quality, depending on the conditions.
The way a state organizes and applies force has mostly been developing in 
two directions: on the one hand its function has been to secure the inner 
stability of the existing system and, on the other it has been to preserve the 
country as an international entity. The strategic solutions of these tendencies 
are a part of the overall political activity of all agents and depend on a large 
number of factors, starting from the economic and institutional ones and all 
the way to the cultural-traditional and international ones.

Key words: politics, strategy, defense, power, force, international relations, 
globalization
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ДА ЛИ ЈЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КРИВА 
ЗА СВЕ НЕСРЕЋЕ САДАШЊЕГ СВЕТА

Сажетак: Глобализација је збивање које обухвата све друштвене проце-
се и односе планетарног карактера, које најснажније одређује дух дана-
шњице и преобликује све у нашем свету чега се дотакне, далекосежно 
мења природу националне државе и међународног поретка – додуше, 
та промена није само добровољна, него често драматична и крвава, по-
средством сукоба, разарања и ратова. Глобализација је врло сложена 
појава и друштвено-историјски процес који обухвата скоро сва подручја 
индивидуалне и колективне људске егзистенције. Она није везана само 
за високу политику, већ и за науку, економију, технологију, културу, ре-
лигију, забаву, спорт, медије. Неки еминентни аутори говоре да је глоба-
лизација синоним за ’свет без граница’. Глобализација се дешава свим 
људима, али то много боље осећају, схватају и разумеју оне личности 
и друштвени слојеви који чине елиту неке заједнице или државе, док 
домашаји глобализације на локалном нивоу још нису толико снажни и 
очигледни. Међутим, услед многих сложених разлога, глобализација, на 
жалост, прави расцепљен, противречан свет. Губитници глобализације 
сматрају да свет није праведан и да планетарни економско-политички 
и војно-стратегијски процеси богате чине богатијим, а сиромашни ос-
тају на свим маргинама живота и садашњег света. У савременом, дина-
мичном свету нема само слагања, хармоније и мира, већ и надметања, 
сукоба и ратова. Неки о XXI веку говоре као о ’новом стогодишњем рату’ 
– ружном времену хаоса, немира и насиља на многим местима планете. 
Драматичне социјалне борбе око глобализације – њеног демократског 
или репресивног, хуманијег или асоцијалног, мултиполарног или уни-
поларног лика – постају нови кључ разумевања друштвених збивања; 
једни у глобализацији виде објективан и спонтан планетарни процес, 
за друге је она искључиво пројект доминације Запада; добитници гло-
бализације налазе у њој искључиво цивилизацијски напредак, док је за 
губитнике она деструктивна сила и ново историјско проклетство.
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Суштина проблема нашег односа према глобализацији није у искљу-
чивом опредељењу за једну од супротстављених струја. С обзиром на то 
да је глобализација реалност, битно је да се с поједностављених увида и 
површних анализа пређе на комплексно поимање глобализације, како 
би се, захватањем њених крајње различитих обележја, савладале и по-
тиснуле негативне, а максимално афирмисале њене позитивне димен-
зије, поготово зато што савремени облик глобализације, за разлику од 
свих претходних, управо због огромне међузависности појединачних 
друштава, има шансу да се релативно стабилизује на историјски дужи 
временски период, без обзира на све неправде које са собом носи према 
неразвијеном делу света.
Кључне речи: глобализација, савремени свет, безбедност, светски 
мир, глобални рат, униполарност, демократија, глобални тероризам, 
војно-политички савези

„Треба упамтити да будућност није сасвим у нашој 
власти ни сасвим изван наше власти...“ (Епикур)

САВРЕМЕНИ СВЕТ –  
МЕСТО НОВИХ ИЗАЗОВА И ОПАСНИХ РИЗИКА

Дубоко су у праву они који мудро закључују: „Тако много тога се десило толико 
брзо да су потребне нове теорије како бисмо објаснили недавну прошлост, а 
да и не говоримо о обликовању прилика, изазова, претњи које доноси време 
које је пред нама.“1 Славни историчар Тојнби је приметио да има догађаја који 
постају симболи једне епохе; глобализација2 је такво збивање које одређује 
дух данашњице, које преобликује све чега се дотакне, далекосежно мења 
природу националне државе и међународног поретка;3 додуше, та промена 
није само добровољна, него често драматична и крвава, посредством сукоба, 
разарања и ратова. Поимање глобализације4 је прави лавиринт дубоких 

  1 Наводи се према: Ричард Коен и Мајкл Михалка, „Сарадња у безбедности: Нови хоризон-
ти за међународни поредак“, Расправе Центра „Џорџ Маршал“, бр. 3, Београд, 2005, стр. III 
(Предговор).

  2 „Глобализација“ потиче од лат. речи globus, што значи „Земља, земаљска кугла, округло 
или лоптасто небеско тело у свемиру“, при чему глобализација обухвата све друштвене 
процесе и односе који имају планетарни карактер, који се манифестују у свим аспекти-
ма светских збивања.

  3 „Вестфалски концепт апсолутног права држава да делују унутар сопствене територије 
онако како њима одговара, више није прихватљив за државе либералне демократије... 
Концепт државног суверенитета не може бити застор иза којег ће се некажњено деша-
вати масовно нарушавање безбедности људи...“ Р. Коен и М. Михалка, „Сарадња у безбед-
ности...“, стр. 7.

  4 Глобализација је настанак сложене мреже међусобне повезаности, која значи да на 
наше животе све више утичу одлуке и догађаји који се одигравају далеко од нашег мес-
та живљења. Савремени свет нужно дели једну судбину и једну наду, од нас садашњих 
људи зависи у каквом ће стању свет заиста бити остављен нашим потомцима.
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неспоразума и неразумевања, јер је она непрецизан и неодређен појам – 
она није јединствен процес, већ скуп сложених процеса који се понекад 
подударају, али су и супростављени. 

Када је реч о глобализацији, треба се чувати пребрзих закључака, а по-
себно сваког поједностављивања. Реч је о једној веома комплексној појави 
и друштвено-историјском процесу који обухвата скоро сва подручја индиви-
дуалне, групне и колективне људске егзи стенције. Она није везана само за 
политику, већ и за науку, економију, технологију, културу, религију, забаву, 
спорт и медије. У том контексту, најзначајније димензије глобализације су: 
економска, политичка, идеолошко-културна, војна, геостратешка и еколошка 
димензија. Нико од људи и држава у данашњем свету не може бити потпуно 
заштићен од утицаја интеграција и, било доброг, вредног или погубног пла-
нетарног процеса глобализације.

Неки еминентни аутори говоре да је глобализација синоним за ’свет без 
граница’. Дакле, реч је о објективном планетарном процесу све гушће мре-
же повезаности и међузависности појединачних друштава и стварању једин-
ственог ’светског система’, који израста на изумима нове техничко-технолош-
ке револуције и брзом ритму стварања глобалне економије; на таласима кул-
турно-информатичке револуције (стварање космополитске културе, хомоге-
низација укуса, образаца исхране, одевања и животних стилова); и на мрежи 
наднационалних регионалних и светских институција (Савет безбедности 
ОУН, Међународни монетарни фонд, Међународна банка за обнову и развој, 
Светска трговинска организација, Г-8, Европска унија и друге), као значајним 
полугама и механизмима глобалног управљања. У таквој констелацији свет-
ских односа, будући да појединачне (националне) владе нису у стању да се 
изборе са тешким транснационалним проблемима, данас постоји објективна 
потреба за новим облицима управљања светом, који би били у стању да се 
још успешније баве многобројним и врло тешким планетарним проблемима. 

Стога није случајно што неки теоретичари, прихватајући глобализацију 
као историјску нужност, а полазећи од тога да је ОУН постала недовољно 
функционална, истичу потребу за новом организацијом (реорганизацијом) 
’светског друштва’, са светском владом, светским монетом и светском војском, 
у којој би све земље света, на одређен начин, могле да врше утицај на гло-
балносветска кретања. Ипак, спремност за такву ’реорганизацију’ свакако ће 
наилазити на велике отпоре широм планете, поготово ако се она остварује 
на бази ауторитарности, унитарности и унификације, без неопходног уважа-
вања специфичности појединих земаља, држава и региона. 

Као друштвена реалност, глобализација се данас, несумњиво, односи и 
на чињеницу да живимо у ’једном свету’, који нас чини повезанијим него 
икада раније у историји људског рода. Везе између локалнōг, регионалнōг и 
глобалнōг данас су квалитативно потпуно нове у људској историји. Те везе су 
снажно дошле до изражаја током неколико последњих деценија, као резултат 
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развоја комуникација, информационе технологије и транспорта, тако да гло-
бализација није друштвени процес који једноставно постоји ’тамо негде’. Реч 
је о појави која је ’овде’, која утиче на наш свакодневни живот.5 Глобализација 
се дешава свима нама, али то много боље осећају, схватају и разумеју они 
људи и друштвени слојеви који чине елиту неке заједнице или државе, док 
домашаји глобализације на локалном нивоу ипак још нису толико снажни и 
очигледни.

Глобализација је изузетно сложен, динамичан, противречан социјално-
историјски феномен, она се: „... схвата као ... успостављање јединственог гло-
балног система ... пошто су културне, друштвене, привредне и политичке раз-
ноликости у свету уништене... Међутим, глобализација је често праћена лока-
лизацијом, регионализацијом ... верски фундаментализам може да се схвати 
као одговор на глобализацију...“6 Почетна слика о глобализацији као извору 
светског мира и прогреса изгубила се, уступајући место неким ликовима 
’црних утопија’ који далеко превазилазе и Орвелова мрачна очекивања. 

Ричард Л. Куглер из Центра „Џорџ Маршал“ истиче да је глобализација 
раније схватана позитивно, јер се сматрало да ће довести до економског по-
раста и демократије у сваком кутку света. Међутим, услед многих сложених 
разлога, глобализација, на жалост, производи рас це пљен, противречан, су-
протстављен свет. Куглер тврди да демократије постају још чвршће, али се 
на другим местима света умножавају губитници глобализације који не знају 
како да реагују на радикалне друштвено-историјске промене што се сувише 
брзо дешавају око њих. Зато он закључује: „У овој атмосфери анксиозности 
и конфузије, глобализација храни отров не антизападне идеологије и дубо-
ко бесне извођаче, укључујући ту и нихилистичке терористе и опасне земље 
које настоје да задобију WMD системе који нападају западне демократије и 
остале које криве за своју судбину. Ове нове претње се интегришу, како би се 
међусобно ојачале ... добијају приступ модерним информатичким системи-
ма и технологијама, што им омогућује да делују насилно на врло великим 
даљинама, с једног континента на други...“7 

У данашњем свету нема само слагања, хармоније и мира, већ има много 
надметања, сукоба и ратова. На делу је Хераклитова слика света. Будућност 
према неким ауторима који су више реалисти него песимисти не изгледа 
нимало светла, а већ споменути Куглер тврди да XXI век, упркос глобализа-
цији или управо због ње, постаје опасно место, са разноврсним изазовима 
и претњама, као што су глобалне терористичке мреже, дивљачки етнички 

  5 Eнтони Гиденс, Социологија, Економски факултет и Клио, Београд, 1992, стр. 55.
  6 A. Heywood, Politics, second edition, Originally published by Palgrave Macmillan Ltd., 

Hampshire, New York, 2002, p. 138.
  7 Питер ван Хем и Ричард Л. Куглер, „Јединство Запада и трансатлантски безбедносни 

изазов“, Расправе Центра „Џорџ К. Маршал“, бр. 4, Алтера, Београд, 2005, стр. 42. (ориг.: 
Western Unity and the Transatlantic Security Challenge, by Peter van Ham and Richard L.  
Kugler, 2002.)
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ратови, пропадања држава, регионално насиље, ширење оружја за масовно 
уништење (WMD) и геополитички ривалитет. Неки о XXI веку говоре као о 
’новом стогодишњем рату’ – ружном времену хаоса, немира и насиља на мно-
гим местима планете.

Глобализација успоставља и подразумева сва „... међународна струјања 
и мреже делатности“.8 Интеграција је нужни планетарни процес, јер парни 
ваљци информатичке револуције, експанзија светског тржишта, слободна 
циркулација робе и капитала све више плету мрежу све гушће међузавис-
ности друштава. Савремено друштво је у све тешњој подели судбине, успеха, 
узлета, али и ризика, сукоба и претњи. С једне стране, запажамо такав замах 
сарадње и повезивања међу државама и народима, а, с друге стране, прете 
многе нове регионалне поделе и сукоби широких размера. „Ниједан поједи-
начни тренд у протеклој декади не заслужује пажљивију анализу од великог 
пораста сарадње међу земљама Евроазије и Северне Америке...“9

Глобални поредак нам изгледа као усуд, сила која покреће невидљиве кон-
це нашег свакодневног живота, утиче и преобликује живот милијарди људи. 
Глобализација је истовремено и сукоб и нада: „Драматичне социјалне бор-
бе око глобализације – њеног демократског или репресивног, хуманијег или 
асоцијалног, мултиполарног или униполарног лика – постају нови кључ раз-
умевања друштвених збивања ... једни у глобализацији виде ... објективан и 
спонтан планетарни процес, за друге је она искључиво пројект доминације 
запада ... добитници глобализације налазе искључиво цивилизацијски на-
предак ... за губитнике она је само деструктивна сила и ново проклетство...“10 

За светски поредак и међународни мир јесте опасност то што глобализа-
ција поприма ауторитарни карактер, а основне карактеристике ауторитарне 
глобализације у савременим условима јесу следеће: а) С једне стране, данас 
је на делу глобализација сиромаштва великих размера, а на другој страни, 
стицање огромног богатства уске елите моћи, не само у светским, већ и у на-
ционалним оквирима, тако да је глобализација превише неправедна према 
већини светског становништва. Половина човечанства данас живи у сиро-
маштву, а више од једне трећине у беди. Јаз између богатих и сиромашних све 
више расте, при чему богати постају још богатији, а сиромашни – још сиро-
машнији. б) Актуелно је све веће заоштравање културних конфликата (етнич-
ки сукоби, конфронтирање цивилизација). У том контексту, у виду реакције 
на глобализацију, ничу национализми, као подлога за конфликте и сукобе. 
Ако се не нађу погодна решења, по мишљењу неких социјалних теоретичара, 

  8 Dаvid Held, Anthony McGrew, Dаvid Goldblatt and Jonathan Perraton, Global Transformation, 
Politics, Economics and Culture, Cambridge, England: Polity Press, 1999, p. 16.

  9 према: Ричард Коен и Мајкл Михалка, Сарадња у безбедности..., стр. III (Предговор).
10 Видети шире у: Held, D., McGrew, A. (eds.), The Great Globalization debate: An Introduction, The 

Global Transformations Reader, Cambridge, Polity Press, 2000; и у: Brdar, M. „Institutionalization 
of Human Rights: Crumbling of Sovereignty and Globalization“, International Law and Etnics 
Conference Series, 5th Annual Meeting, June 15–17, Belgrade, 2001.
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процес глобализације може довести до грађанског рата светских размера. в) 
На делу је супротстављеност тенденција ка стварању ауторитарне светске др-
жаве и тенденција изграђивања глобалне демократије. Док на једној страни 
уочавамо милитантно крило глобалне елите моћи (САД), које тежи да буде 
пресудни субјект одлучивања, на другој страни видимо Европску унију, која 
се, заступајући заједнички (подељени) суверенитет, појављује као снажан 
заступник демократске транснационалне политичке организације. г) У току 
је значајан заокрет ка централној улози војне силе у свету, нарочито после 
терористичког чина од 11. септембра 2001. године, када нова америчка војна 
доктрина допушта употребу нуклеарног оружја, сврставајући га у категорију 
конвенционалног оружја. Означавајући свет као униполаран, САД постају аг-
ресивније, са јасним циљем да успоставе потпуну контролу над глобалним 
природним ресурсима, упркос противљењу других центара светске моћи, 
који све више јачају (Русија, Кина, Бразил, Индија и друге земље), стварајући 
услове да свет буде мултиполаран.11 

Савремени свет је отворена књига стварања, она нуди и страх и наду, 
градњу поверења и деструкцију светских односа. На коју ће страну превагну-
ти свет који је пред нама, зависи од безброј друштвених узрока и историјских 
разлога. Свет је пре свега у рукама моћних, а његове недаће подносе и трпе 
увек најнемоћнији. Утешно је што и најмоћнији деле судбину и страх осталих 
становника планете, јер се над светом надвио мач нуклеарне катаклизме.

У савременим условима је униполарност у лицу САД, као још и данас је-
дине суперсиле, веома специфична и комплексна, јер она не захвата, нити 
је могуће да захвати све области многоструких светских односа. Савремени 
поредак међународних односа показује: да је свет униполаран у погледу војне 
моћи, али да је мултиполаран у погледу економске моћи (у области разних 
облика економских односа), као и да је глобална и државно-национална моћ 
хаотично подељена у појединим областима (климатске промене, еколошки 
проблеми, илегалне дроге, трговина људима, птичији грип, свињски грип, те-
роризам и друге опасности). Стога не чуди и данас је потпуно разумљиво што 
неки геостратези и политички лидери инсистирају на променама у вођењу 
спољне политике САД, у смислу оријентације на тзв. ’прогресивни реализам’, 
који подразумева јасније саглéдање реалне снаге и ограничења америчке 
моћи, са циљем да се – доследном применом не-војних инструмената, од-
носно стављањем нагласка на ’меку’ (’паметну’) моћ, насупрот ’тврдој’ (војној) 
моћи,12 будући да њена прекомерна употреба и злоупотреба рађа нови теро-

11 Види шире у: Јовица Тркуља, „Глобализација као потчињавање или шанса“, у: Време гло-
бализације (Зборник, приређивач Милош Кнежевић), Дом културе „Студентски град“, Бе-
оград, 2003, стр. 14.

12 Оваквим ставовима, у сваком случају, доприносе и неуспеси гломазних војних кампања 
САД и њихових савезника у Ираку и Авганистану, без обзира на то шта о овоме тврдио 
званични Вашингтон. Стање на терену и повлачење војске САД из Ирака говоре у прилог 
неуспеху војног решавања нагомиланих проблема света, а пре свега глобалног терори-
зма као синонима и симбола многих недаћа данашњег човечанства.
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ризам – обезбеди постепена еволуција демократије и заштита људских права 
у свету, уз пуно уважавање реалности културних разноликости. То би, тврде 
ови заговорници, у ствари значило америчку доследност у њеном традицио-
налном опредељењу за развој демократије и људских права. 

Опет, према мишљењу неких других научника, данас недостаје светска 
влада, која би била одговорна за ефикасније (и праведније) решавање гло-
балних проблема које избацује на површину процес глобализације, будући да 
ОУН, са Саветом безбедности, нису на висини свог историјског задатка. Умес-
то тога, сада постоји систем који би се могао назвати „гло бал но управљање 
без глобалне владе“,13 односно систем са релативно мало светских институ-
ција за глобално управљање, тако да највећи број неразвијених земаља нема 
никакав утицај на светску политику одлучивања, која се најдиректније од-
носи на њихову егзистенцију. Време је да се изврше одређене, ефикасне про-
мене у сфери међународних економских односа, да би се зауставио процес 
глобалне нестабилности, који је данас изражен на светској сцени. Међутим, 
интерес великих је сметња праведним економским односима.

Покушавајући да боље схватимо процесе глобализације и интеграције, мо-
жемо лакше разумети савремене сукобе, изазове и претње за светски мир и 
безбедност. Шта је заиста глобализација: друштвена благодет или социјална 
провалија неједнакости, уништавање националне и културне самобитности, 
изазивач рата цивилизација, претпоставка планетарне демократије, аутори-
тарна владавина елита, склад са природом или незадрживо разарање свих 
природних ресурса? Много је озбиљних и тешких питања, а тако мало ис-
тинских и сигурних одговора. Оно што је ново у схватању савременог света 
јесте да људе не повезује само те риторијална припадност, већ наступа и крај 
’друштва’ као искључиво ’територијалног’ појма.

СВЕТ ЈЕ ОДУВЕК ТЕЖИО ГЛОБАЛИЗАЦИЈИ –  
АЛИ СУ МУ НЕДОСТАЈАЛА КРИЛА

Идеја повезивања света није историјски нова. Путеви свиле, експанзија 
великих религија, цивилизација и џиновска царства представљају облик 
уједињавања различитих светова. Очигледно је да су идеје глобализације давно 
посејане у људском роду у идеји, утопији, вољи за моћи и трајном стремљењу 
људског трагања, али и да су се потребне, нужне и довољне претпоставке за 
њен планетарни замах створиле после укидања биполарности света и пада 
Берлинског зида. Почетком 90-их година XX века многи стратези су били 
захваћени плимом оптимизма названим „Нови светски поредак“. Три водећа 
америчка стратега – Ештон Картер, Вилијем Пери и Џон Штајнбрунер – 
говорили су 1992. године о сарадњи у безбедности као о начину за налажење 

13 Види: Џозеф Е. Стиглиц, Противречности глобализације, СБМ-х, Београд, 2002, стр. 35.



[158] Годишњак ФБ 2010.

нових приступа светском миру: „Организациона начела као што су од-
враћање, нуклеарна стабилност и заустављање јасно су изражавала тежње 
хладног рата. Са ра дња у безбедности је одговарајући принцип међународне 
безбедности постхладноратовске ере.“14 

Сарадња у многим областима живота постала је новина у међународним 
односима до јуче непријатељски супротстављених војно-политичких табора 
и све је наговештавало ново време мира и изгледало као: „... излазак из об-
ласти уских хладноратовских стратегија ... у широка, сунцем обасјана под-
ручја међународног мира и хармоније. Међутим, ... догађаји су показали да 
је ова почетна провала оптимизма била, у најбољем случају, преурањена.“15 
Песничке речи нису могле да замене реално стање напетости и сукоба.

Људи обично западају у некритички оптимизам из превелике жеље да 
нешто буде онакво какво они желе да виде, или после дугог периода стра-
далног и патолошког стања друштва и када се та социјална болест на је-
дан радикалан начин најзад оконча. После такве велике историјске проме-
не људе захвати талас претеране наде и тада све изгледа једноставно чак и 
увек опрезним научницима: „... Франсис Фукојама је отишао толико далеко 
да је ове догађаје прогласио за ’крај историје’. Под овим је подразумевао да 
је идеолошка расправа практично окончана светским тријумфом западне 
либералне демократије...“16 У моменту велике еуфорије – тријумфа западних 
сила и слома СССР-а – многима је изгледало да је коначно наступио крај 
рата, да сви драматични конфликти припадају историји. Момент еуфорије 
је брзо прошао – ’рат се вратио’ у неке делове света, бивша подручја СССР-а 
и Југославије. Неки сматрају да у несигурном свету Запад своју безбедност 
види у новом на оружавању и у држању „светског Југа под Дамокловим мачем 
војног интервенционизма“.17

Најзад, глобални тероризам, једним монструозним и спектакуларним 
чином у САД, Мадриду и Лондону преко ноћи је испровоцирао нову врсту 
тоталног светског рата. Уместо трајног и стабилног мира, окончање Хладног 
рата донело је свету, на жалост, растући милитаризам – свет је разапет између 
експлозије локалних, унутардржавних конфликата и планетарног војног ин-
тервенционизма. Глобални рат одликује разарање свих материјалних основа 
живота, растући технолошки варваризам и спремност на тотално разарање 
друштва, а он још има и изразито колективнопсихолошку функцију: стварање 
планетарног страха. Свет је и даље место укорењених неједнакости и сукоба 

14 Ashton B. Carter, William J. Perry and John D. Steinbruner, A New Concept of Cooperative 
Security, Washington, DC: The Brookings Institution Press, 1993.

15  Наводи се према: Ричард Коен и Мајкл Михалка, Сарадња у безбедности..., стр. 3.
16 Andrew Heywood, Politics, second edition, p. 30.
17 H. H. Holm, G. Sorensen, Whose World Order, Uneven Globalization and the End of Cold War,  

Oxford, 1995.
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разних интереса, различитих вредности и супротстављених традиција. Тешко 
је разумети сложеност, многострукост и противречност планетарног друштва.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА НАДЕ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА СТРАХА

У односу према глобализацији врши се подела научника на ’хиперглобалисте’, 
’скептике’ и ’трансформационисте’. За прве је глобализација објективна 
законитост и гвоздена историјска нужност: „... догађање које није ствар воље 
нити избора“.18 Тржиште и демократија су постали универзално прихваћени, 
створен је униполарни свет, драматичне борбе, ратови и конфликти припадају 
прошлости, влада хармонични поредак у којем су решени темељни животни 
проблеми.19 Међутим, овај оптимизам не може да издржи сукоб са реалношћу, 
против ове ’ружичасте утопије’ живота речито говоре сви садашњи велики 
проблеми света,20 који у будућности могу бити решавани ратом или миром, 
сарадњом народа и држава или надметањем региона. Заједнички живот 
различитих народа и држава, религија и традиција, интереса и монопола 
јесте судбина становника наше планете. Мислимо да је прави однос према 
све чвршћој интеграцији света схватање да је глобализација неизбежан 
историјски ток, да је она покретачка сила света и да су сва друштва суочена 
са изазовом прилагођавања новом планетарном поретку, али да је пут 
савременог друштва отворен и неизвестан; и може водити према уједињавању 
или фрагментацији, сарадњи или крвавим конфликтима. 

Заступници глобализма сматрају да последњу баријеру интеграцији пред-
ставља локализам који треба насилно разорити: „Централно питање 21. века 
на свим просторима света биће сукоб ... између сила модерне глобалне еконо-
мије и сила атавистичког трибализма...“21 Економија је моћна погонска сила 
глобализације, али није једина снага овог савременог феномена. Глобализа-
ција је објективан и планетарни процес 22 све гушће мреже повезаности и 
међузависности...23 Међутим, будућност света је непредвидива, сва питања 

18 Т. Friedman, The Lexus and the Olive Tree, Understanding Globalization, New York, Farrar 
Straus Giroux, 1999.

19 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, London, Hamish Hamilton, 1992.
20 Најважнији проблеми света су: демографска експлозија и глад становништва, концен-

трација житеља у градовима, загађења, прљаве технологије и неконтролисано уништа-
вање свих природних ресурса Земље; проблем глобалног загревања и озонских рупа, 
земљотреса, поплава и тајфуна, неконтролисано ширење нуклеарне технологије и опас-
ност нуклеарног тероризма, могућност разних епидемија, природних или изазваних од 
стране човека. Будући свет ће имати о чему да брине.

21 D. Fromkin, „World Politics in the Twenty-First Century“, World Policy Journal, No. 10, 1993.
22 Све гушћа повезаност света настаје као последица: технолошко-информатичке револу-

ције, стварања глобалног тржишта, подела исте судбине свих становника, успон све моћ-
нијих транснационалних и наднационалних економских сила и политичких институ-
ција, распростирање истих форми живота на готово целокупни социјални простор света.

23 , Keohane, R., Nye, J., „Globalization, Whatс
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човечанства остају отворена, будући дани нуде и страх и наду, историјско 
кретање може да нас одведе до еколошке и нуклеарне катаклизме, регионал-
не поделе света, јединственог демократског света или орвеловског ’светског 
друштва’.

Ричард Коен сматра да је овај свет ’опасан и нестабилан’ и да се може учи-
нити местом мањег ризика: „Потребно је изградити ... систем који је засно-
ван на већ постојећим механизмима и институцијама ... које су се показале 
ефикасне у обезбеђивању релативног мира, стабилности и напретка нација 
и група нација у другој половини 20. века.“24 Он сматра да целокупна север-
на хемисфера може постати место сигурности и сарадње, те опрезно додаје 
„да је опсег ... сарадње у безбедности вероватно ограничен“ недостатком 
„суштинских вредности и ... заједничких геостратешких интереса“. Имајући 
у виду интензивирану сара дњу Русије и Кине, укључујући и војну сарадњу и 
заједничке војне маневре, овај пројект Коена се тим више доводи у питање. 
Узмимо да се овај пројект сарадње северне полулопте, уз све недоумице, ос-
твари, али се оправдано поставља питање да ли ће свет тако раздвојен на 
два супротна пола на линији север–југ бити сигурније место за живот људи, 
или ће бити и даље подељен: економски, културно, политички и верски. Овај 
планетарни проблем будућности јасно уочавају неки аутори и постављају 
следеће питање: може ли демократско друштво Запада у XXI веку да контро-
лише растући хаос дуж Јужног стратегијског лука, који се протеже од Блиског 
истока до обале Азије? Питање за размишљање и могућу наду.

Много је познатих аутора који оптужују управо глобализацију што са со-
бом носи ризике и несигурност, оно што је Улрих Бек (1992) назвао ’друштво 
ризика’, које обележавају индивидуализам и слабљење традиције, и у којем 
неизвесност излази изван оквира познатих привредних и друштвених про-
мена: „На пренасељеном социјалном ... простору ... могућа је ... експлозија 
виолентних културних сукоба, подизање високих ограда, повлачење у тврђа-
ве етничких, националистичких и верских локалних фундаментализама.“25 
Оптимисти у глобализацији виде повећање благостања за све људе, али има 
и оних који упозоравају да: „’американизација’ ... света ... и екстремна струја 
ретоградног исламског фундаментализма... отварају поглавље драматичног 
сукоба, рата цивилизација“.26 

Има показатеља да се глобализација помера у правцу асоцијалног, ауто-
ритарног лика и да се друштво претвара у ’светско друштво ризика’.27 Ризик је 
трајно својство људског бивствовања у историји, али никада до сада он није 

24 Наводи се према: Ричард Коен и Мајкл Михалка, Сарадња у безбедности..., стр. 4.
25 Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood. The Report of the Commission 

on Global Governance, Oxford, Oxford University Press, 1995.
26 S. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon and Schuster, 

New York, 1996; B. Barber, Jihad vs McWorld, How Globalism and Tribalism Are Reshaping the 
World, Ballantine Books, New York, 1995.

27 Ulrich Beck, World Risk Society, Polity Press, Cambridge, 1999
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задобио такве размере: „’Четири јахача апокалипсе’ – опасност од еколошке 
катаклизме, катастрофе произведене нуклеарним, биолошким и хемијским 
оружјем; малигни раст сиромаштва и сукоб цивилизација, глобални теро-
ризам – језде планетом.“28 Лидерима света и вођама највећих нација биће 
потребно много мудрости, способности и толеранције да избегну све замке 
и катастрофе које носи будуће време. Надамо се да ће велики народи своју 
величину исказати управо на чињеници да ће за своје лидере бирати оне 
знамените личности које ће сачувати ову нашу Нојеву барку од свих ризика 
новога доба.

РАТ ПРЕДВОДИ СНАГЕ И ПРОЦЕСЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Поставља се питање каква је веза између рата и прогеса у историји. Рат је 
био пресудан за ус постављање свих великих светских империја: „Познато је 
како су Наполеонови ратови снаж но потпомогли ... ширење општеевропских 
идеја, које су условили научни, технички и еко номски прогрес у XIX веку 
и материјално ујединиле човечанство...“29 Соловјов објашња ва везу рата у 
историји и ширења мира на све већем простору. У целој тој мировној ствари 
рат је био неопходно средство, а оружане снаге – нужна потпора. Кључ успеха 
Запада у ства ра њу глобалних царстава налазио се у ’војној револуцији’ која 
је производ индустрије, као што је развој тешко наоружаних бродова за дуге 
пловидбе најавио ново место Европе у свету.30 

Гиденс се надовезује на мисао Соловјева и Кенедија, и тврди: „Узете зајед-
но, супериорна економска снага, политичко јединство и војна надмоћност 
служе као појашњење незадрживог ширења западњачког начина живота у 
последња два века.“31 Кнутсен у класичној студији Успон и пад светских по-
редака показује ’четири таласа рата’ модерног доба: „... ’иберијски светски по-
редак’, под хегемонијом Шпаније у 16. веку, поредак 17. века, са Холандијом 
на челу, поредак ’Pax Britannica’ у 18. и 19. веку, а у 20. веку ’Pax Americana’ 
и ... ’нови светски поредак’, рођен на пепелу Хладног рата ... сваки од нових 
поредака ... захвата све шири простор светске арене. Темељи хегемоније су 
вишеструки ... технолошка, економска и војна превага најмоћније силе свог 
времена, али и легитимитет који ужива као носилац универзалних вреднос-
ти свога доба...“32

Снажна и спремна војска увек је значајан гарант најмоћнијим силама да 
одрже светски поредак – зато и данас глобална елита моћи ствара планетар-
ну војну силу, која ће обезбеђивати функционисање жељеног поретка. Мили-

28 Мирослав Печујлић, Глобализација – два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 
2002, стр. 21–22.

29 Владимир Соловјов, Изабрана дјела, том I, ЦИД, Подгорица, 1994, Глава XVIII, „Смисао рата“, стр. 438.
30 Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict 

from 1500 to 2000, Fontana Press, London, 1989.
31 Anthony Giddens, Социологија, Економски факултет, Београд, 2001, стр. 55.
32 Т. Knutsen, The Rise and Fall of World Orders, Manchester University Press, 1999.
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тантно крило глобализације залаже се да: „Није далеко дан када ћемо морати 
да одбацимо сваку сентименталност, да наступимо са позиција директне, фи-
зичке силе.“33 Таквој супермацији војне моћи Запада друга, угрожена страна 
супротставља се глобалним тероризмом, а сукоб се из дана у дан подиже на 
све већи и опаснији ниво ризика, изазова и претњи, па се често запитамо 
није ли то неповратан историјски процес који можда води катаклизми и би-
олошком затирању људске врсте. Наше време је пре свега време обожавања 
силе и моћи. Бог правде није и бог моћи. Били против глобализације или 
њене апологете, морамо се сложити да тај планетарни процес води до брзих, 
дубоких, револуционарних и неповратних – економских, политичких, кул-
турних, еколошких, техничко-технолошких и војних – промена у савременом 
свету.

Тероризам је таква друштвена појава која може из корена да мења и угро-
жава живот појединца и многих друштвених заједница. С појавом атомског 
оружја за масовно уништавање људи рат и тероризам постају апсолутни, јер 
су постали судбинско питање света. Данас је посебна и реална опасност да 
би неки од терориста могли прибавити нуклеарно, хемијско или биолошко 
оружје. Ако жели да опстане, свет мора да искрено сарађује, без обзира на 
неке природне антагонизме, неповерења, непотребну мржњу и војна надме-
тања великих сила. Данас и сутра тероризам угрожава биолошки опстанак 
света, а све цивилизацијски вредно, поклоњено од наших предака и до сада 
створено – стављено је на коцку. Ризик света је доведен до своје крајње тачке. 
Требало би покушати да се искорене многи и сложени узроци тероризма, а 
не решавати само његове погубне последице. Аналитичари истичу да ће у 
наредним годинама терористичке акције све више укључивати софистици-
ране форме уништавања и бивати све тоталније, јер ће атаковати на рушење 
значајних националних структура и вршити продор у виталне комерцијалне 
системе непријатеља. Орвелова слика света на делу!

Данашњи ратови утичу на целокупан живот свих људи, јер је свет постао 
међузависан, комплексан, пренасељен и густо узајамно испреплетен, па су 
зато потребни нови прилаз и начин размишљања о рату и миру. На крају 
Хладног рата долази до побољшања у међународним комуникацијама, обим-
није економске размене међу државама и лакшег протока робе и путника. На 
жалост, терористи су се адаптирали на ново окружење, које се исказује у усло-
вима отворености, интеграције и модернизације света, и успешно га користе 
за своје ратне и идеолошке циљеве. Активности терориста су глобално коор-
диниране коришћењем људи курира, мобилне и сателитске телефоније, елек-
тронске поште, интернета и видео-касета. Међународне терористичке мреже 
опремљене су најмодерном технологијом, брзо размењују информације, веж-
бају, планирају и изводе заједничке акције. Тероризам је велики изазов свет-

33 W. Robinson, Promotion of Poliarchy, Globalization, US Interventions and Hegemony, Cambridge, 
1996.
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ском миру, ’јер је тероризам постао глобална претња’, али њега није могуће 
искоренити само снагом оружја. Рат терориста је постао глобалан и трајан, 
јер се више не поставља питање да ли ће терористи напасти, него: „Када и где 
ће напасти?“ 

Тероризам је објавио рат оваквом, неправедном свету, али су узроци теро-
ризма дубоки и далекосежни, те захтевају један свеобухватан и широк покрет 
за преобликовање савре ме ног света у место сарадње, толеранције и достојног 
живљења за све људе. Тероризам се само наслања на сталну оружану борбу 
у историји људског рода, јер се мењају начини, средства и карактери сукоба, 
али остају рат, борба и надметање људи, заједница и држава. Планетарни те-
роризам баштини Хобсово (Hobbes) схватање људске природе и рата, а он је у 
чувеном делу Левијатан (1651) сам појам рата проширио и тврди да се рат „не 
састоји само од битака или чина борбе, већ од периода времена током којег је 
воља да се отме у бици довољно позната“.34 Ако свету звезда водиља буду Хобс 
и Хераклит, а не Кант, Ганди и Мандела, човечанство неће предалеко стићи, 
или ће мир бити само утопија хуманиста. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА ВОЈСКЕ И ФЕНОМЕНА РАТА

Двадесети век је најкрвавији век у историји људског рода. Неки су прошло 
столеће назвали и ’век зла’. Укупан број смртних случајева који су последица 
ратова или су повезани с ратним сукобима процењује се на 187 милиона, 
што представља 10 процената светског становни штва 1913. године.35 И поред 
толико ратова и жртава, данас, као и током читавог XX века, не постоји 
ефикасан глобални ауторитет који је способан да контролише и уреди оружане 
спорове, док ту ситуацију користе велике силе, које на себе преузимају улогу 
пристрасног судије, злоупотребљавајући своју укупну, а пре свега војну (над)
моћ у сврху сопствене користи. Глобализација је напредовала готово у сваком 
погледу – економски, научно-технолошки, информатички, културно – осим 
у једном, и то најважнијем: политички и војно, територијалне државе остају 
једини ефикасни ауторитети. Званично постоје око две стотине држава, али 
се у политичкој пракси света само на мали број њих заиста рачуна, међу 
којима су најмоћније САД. 

Но, ниједна држава ни светска империја није била довољно велика, богата 
и моћна да одржи хегемонију у политичком свету, а камоли да успостави по-
литичку и војну надмоћ на Земљиној кугли. Свет је ипак превелик, превише 
компликован и многостран за такав подухват. Не постоји вероватноћа да САД 
или било која друга државна моћ појединачно успоставе трајну контролу над 

34 Види: Ерик Хобсбаум, Глобализација, демократија и тероризам, Архипелаг, Београд, 
2008, стр. 19.

35 За процену жртава види: Zbigniew Brzezinski, Out of Control: Global Turmoil on the Eve of 
the 21th Century (New York, 1993); а за процену становништва: Angus Maddison, The World 
Economy: A Millienial Perspective (OECD, Paris, 2001), стр. 241.
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целим светом, чак и да то искрено жели. Треба знати да једна суперсила не 
може надокнадити недостатак глобалног ауторитета,36 посебно у светлу не-
достатака конвенција – које се односе на међународно разоружање или на 
контролу оружја – довољно моћних да би биле добровољно прихваћене као 
обавезујуће за све највеће државе. У садашњем свету једино споразуми имају 
делотворну моћ, само захваљујући конвенцијама међу државама и подршци 
најмоћнијих држава. Уколико жели да гради трајан мир, свет је осуђен и 
почаствован на толеранцију и плодну сарадњу народа и држава.

Међутим, током протеклих тридесетак година територијална држава је, из 
многих разлога, изгубила традиционални монопол на оружану силу, већи део 
раније стабилности и суверене моћи и, све више, основни осећај за легити-
митет или бар за прихватљиву постојаност, што владама омогућава да намет-
ну терет пореза и војне обавезе лојалним грађанима. Материјална опрема за 
ратовање сада је широко приступачна приватним телима, као и средства за 
финансирање недржавних ратовања. На овај начин се променила равнотежа 
између државне и не-државне организације. Оружани сукоби унутар држава 
постали су озбиљнији и могу да се продуже деценијама без неког озбиљног 
изгледа на победу или споразум – Косово, Кашмир, Ангола, Шри Ланка, Че-
ченија, Колумбија. У екстремним случајевима, као што је у неким деловима 
Африке, држава може практично и престати да постоји; или може, као на Ко-
сову и у Колумбији, да више нема стварну моћ над делом своје територије. 
Чак и у јаким и стабилним државама тешко је елиминисати мале оружане 
групе, непризнате од матичне државе или највећег дела светске заједнице 
односно целокупне светске заједнице, као што су ИРА у Великој Британији и 
ЕТА у Шпанији.37

Распад СССР-а означава да више не постоји систем великих сила, који је 
готово два века управљао међународним односима и, с очигледним изузеци-
ма, наметао извесну контролу над сукобима међу државама. Његов нестанак 
је уклонио велику препреку међудржавним ратовима и оружаним мешањи-
ма држава у послове других држава – током Хладног рата оружане снаге 
нису прелазиле преко сопствених територијалних граница.38 Сепаратистич-
ке тежње различитих снага у до тад стабилним националним државама, 
као што су Велика Британија, Шпанија, Белгија, Италија, Француска, Србија, 

36 Ипак, извесни светски ауторитети несумњиво постоје, посебно Уједињене нације, Са-
вет безбедности, разна техничка и финансијска тела (Међународни монетарни фонд, 
Светска банка и Светска трговинска организација), као и неки међународни трибунали. 
Међутим, опште слагање са њима значајно изостаје.

37 На новину у овој ситуацији указује чињеница да већина моћних држава у сусрету с те-
рористичким нападом осећа обавезу да покрене званичну операцију против мале, међу-
народне, невладине организације или мреже која нема ни територију ни значајну ар-
мију

38 Међународни систем је, ипак, чак и тада био потенцијално нестабилан, због умножа-
вања малих, каткад и сасвим слабих држава које су, без обзира на то, биле „суверене“ 
чланице УН. Распад СССР-а и Варшавског пакта повећао је ову хроничну нестабилност.
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Румунија и Словачка, могу да још више појачају несигурност светског мира. 
Истовремено се умножио број актера на светској сцени. У оваквим околнос-
тима не изненађује што је од краја Хладног рата порастао број ратова преко 
државних граница и оружаних интервенција.

Од престанка Хладног рата39 управљање миром и ратом је импровизовано. 
У најбољем случају, као на Балкану, оружани сукоби су прекидани оружаном 
интервенцијом споља, а „status quo“ по прекиду непријатељстава одржаван 
је помоћу војски са стране.40 Међутим, као облик колективне акције њу су 
користиле само САД и њени савезници (под окриљем УН, или без одобрења 
УН). Исход је за све стране до сад био испод сваког очекивања. Она обавезује 
страну која интервенише на држање трупа неограничено и уз велике фи-
нансијске трошкове, у областима у којима оне немају посебног интереса и 
из којих не извлаче значајну корист. Она их чини зависним од пасивности 
окупиране популације, која није загарантована; уколико постоји оружани от-
пор, мале снаге оружаних ’миротвораца’ треба заменити далеко већим ору-
жаним снагама. Сиромашне и слабе земље могу да се противе интервенцији, 
јер подсећа на дане колонијализма и протектората, нарочито када већи део 
локалне економије постане паразитски зависан од потреба окупационих сна-
га. Остаје врло нејасно могу ли ове интервенције служити као општи модел 
за будућу контролу оружаних сукоба. Тешко, јер су врло скупе и неефикасне. 
Логика великих сила је логика капитала – дакле, профита.

Са распадом СССР-а и престанком Хладног рата, у међународним одно-
сима постоји само један неприкосновени ауторитет – САД, које стоје на челу 
највеће војно-политичке организације НАТО, као својом продуженом руком 
моћи, која доминира на светској сцени у свим међудржавним и унутардр-
жавним односима. Таква хегемонистичка снага довела је до стварања једног 
новог поретка, који за резултат има неприкосновену подређеност свих међу-
народних фактора једној суперсили (САД), која на међународној сцени вла-
да већ готово четврт века. Историјски посматрано, од свог настанка до данас 
НАТО се развијао у више различитих облика и функција да би данас постао 
доминантни војно-политички чинилац широм света. Од некадашње органи-
зације која је имала улогу у одржавању војног и политичког баланса у одно-
сима суперсила за време Хладног рата, спречавајући СССР (чланице Варшав-
ског уговора) да превагну у геостратешким и политичким односима, данас 
на делу видимо једну моћну и кључну светску војно-политичку организацију 
која контролише готово све међународне односе. Такав положај НАТО је по-
чео да стиче за време Првог заливског рата, да би га коначно потврдио ору-

39 Шире: Arne Vestad, The Global Cold War (Глобални хладни рат), Архипелаг, Београд, 2008; 
Scott L. Bills, Empire and Cold War: The Roots of US–Third World Antagonism, 1945–1947, St. 
Martin’s Press, New York 1990.

40 Дугорочне интервенције примењивале су поједине државе у својој интересној сфери 
(Сирија у Либану).
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жаном агресијом на СР Југославију (1999), а затим и интервенцијама на Ирак 
и Авганистан у првој деценији XXI века.

Доминантан положај НАТО има и данас, међутим, из свих тих комплико-
ваних међународних односа и тако чврсте хегемоније САД и НАТО-а родила 
се једна нова, али ипак стара противтежа,41 а то је Шангајска организација за 
сарадњу (Shanghai Cooperation Organization, SCO), која је првенствено економ-
ска, али и војна и политичка организација, која у свом саставу има огроман 
људски, војни, економски и сваки други потенцијал.42 Шангајска организација 
за сарадњу основана је 2001. године и у њеном саставу се налазе Кина, Русија, 
Казахстан, Киргистан, Таџикистан и Узбекистан. Монголија се придружила 
2004. године као посматрач, док су Индија, Иран и Пакистан тај статус доби-
ли 2005. године. Иран и Пакистан тренутно чекају одговор на свој захтев да 
постану пуноправне чланице организације. Како истиче Питер Фердинанд 
(Peter Ferdinand), Шангајска организација је битна, јер је прва творевина нас-
тала као последица значајне кинеске дипломатске иницијативе и прва орга-
низација те врсте у којој је Кина заузела водећу улогу.

Иако званичници повремено негирају, политичка и војна координација 
постаје заштитни знак ове организације. Мада је у почетку основана са 
скромним амбицијама да изгради поверење међу земљама које се граниче, 
активности Шангајске организације за сарадњу значајно су појачане 2004. го-
дине, са оснивањем сталног секретаријата у Пекингу и регионалног центра 
за антитероризам у Узбекистану, који представља везу између безбедносних 
служби у државама чланицама. Самит лидера држава, који је у августу 2008. 
године одржан у Бишкеку (Киргистан), подударио се (да ли случајно?) са 
заједничким вежбама јединица из свих шест земаља чланица. Маневри су 
отпочели у Урумки, главном граду кинеске аутономне покрајине Синкјанг, 
и завршили су се у Чељабинску на Уралу, у Русији. Шангајска организација за 
сарадњу потписала је прошле године Меморандум о разумевању са Организа-
цијом споразума о колективној безбедности, водећом руском војном алијан-
сом бивших совјетских република. Обе наведене организације су се обавезале 
да ће успоставити блиску сарадњу, користећи интервентне јединице и друго 
војно наоружање ових потоњих и мандат ових претходних за успостављање 
регионалне координације.

Дакле, свет је у сталном превирању, јер је његово друго име кретање, про-
мена и надметање. Има значајних ауторитета који сматрају, нама се чини 

41 Монизам и монопол нису природна стања и пореци света. Дуализам и дијалектика од-
носа – дакле, кретање и промена – суштина су створеног света. Монопол и доминација 
јесу предах, застанак и извесно међустање, али они никад не могу постати вечно стање 
и поредак света. Зато нити је ико у историји могао нити ће у будућности људског рода 
моћи да овлада и у потпуности управља светом.

42 Укупно становништво њених држава чланица броји отприлике једну четвртину укуп-
ног светског становништва. Шест земаља поседује 8 одсто светских резерви нафте и 31 
посто резерви природног гаса. Кинеска армија је највећа на свету, а руска активна војска 
је четврта по величини на свету.
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врло оправдано, да равнотежа мира и рата у XXI веку не зависи толико од 
смишљања ефективних механизама за преговарање и дипломатских вешти-
на, већ од унутрашње стабилности држава43 и избегавања оружаних сукоба. 
Уз неколико изузетака, мања је вероватноћа да би ривалитет и трвење из-
међу постојећих држава, који су довели до оружаног сукоба у прошлости, то 
изазвали и сада. Данас постоји мало горућих расправа између влада о међу-
народним границама, али унутрашњи сукоби лако могу постати насилни.44 
Главна опасност од рата лежи у мешању других држава или војних актера у 
ове конфликте.

ЗАКЉУЧАК

Суштина проблема односа према глобализацији није у опредељењу ’за’ 
или ’против’ глобализације, односно за једну од супротстављених струја. 
Глобализација је објективна реалност света и зато је веома битно да се и 
као појединци и као заједница окренемо од поједностављених увида и 
емотивних анализа овог планетарног феномена и пређемо на комплексно 
поимање глобализације, како би се, схватањем, поимањем и праћењем њених 
различитих обележја, савладавале и потискивале, колико је то могуће, све 
негативне стране, а максимално користиле, употребљавале и афирмисале њене 
позитивне димензије, поготово утолико што савремени облик глобализације, 
за разлику од свих претходних, због огромне међузависности појединачних 
друштава, има шансу да се релативно стабилизује на (историјски) дужи 
временски период, без обзира на све неправде које са собом носи, пре свега, 
према неразвијеном делу света.45

Битно је знати да се у условима глобализације врши померање према но-
вом индивидуализму, у смислу да људи морају активно учествовати у обли-
ковању новог начина живота и дефинисању свог идентитета. Традиционал-
ни оквири идентитета се потискују, а наступају нови обрасци личности, тако 
да смо принуђени да стално и правилно осмишљавамо и активно реагујемо 
на друштвену стварност, која се брзо и коренито мења, не само у смислу ус-

43 Државе и нације са напредном, стабилном економијом и релативно праведном распо-
делом добара међу становницима мање су подложне социјалним и политичким потре-
сима од сиромашних држава, у којима су изражене друштвена неједнакост и економска 
нестабилност. Драматичан пораст економске и социјалне неједнакости у оквиру и из-
међу земаља смањиће могућност мира. Правда чува мир.

44 Опасност од унутрашњих сукоба велика је у оним државама и регионима где су владе 
слабе, корумпиране и без ефикасне друштвене моћи. У овим државама и регионима у 
свету избијају крваве унутрашње борбе и међународни конфликти. На жалост, у скоријој 
будућности не постоје изгледи за трајно побољшање у овим областима света, а даље сла-
бљење централне владе у нестабилним земљама несумњиво би повећало опасност од 
оружаних сукоба. При том, ако се овој невеселој слици света придодају и природни ин-
тереси великих и моћних, који се супротстављају на тим „сивим“ регијама света, изгле-
ди нису нимало светли и не уливају превише наде.

45 Види шире: Др Миодраг Р. ђорђевић, Социологија, Желинд, Београд, 2005, стр. 336.
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пешног прилагођавања, већ и у погледу јачања стваралаштва на темељима 
нових научних и емпиријских сазнања. Наравно, овде треба имати у виду и 
чињеницу да јачање јаства, насупрот колективизму, поред позитивних, има 
и негативне стране, које се манифестују, првенствено, на плану остваривања 
људских права, будући да се појединци првенствено окрећу себи и својим 
себичним интересима као суштинском садржају живота. 

Неки теоретичари наглашавају да је дилема између индивидуализма и 
колективизма – лажна. Они сматрају да би индивидуализму и колективизму 
требало приступати као нужно допуњавајућим странама живота за реализо-
вање људских права, без обзира на то што у условима глобализације индиви-
дуализам снажније долази до изражаја. 

Исто тако, глобализација подразумева и нове обрасце рада и односа према 
раду. Док је до сада било уобичајено да људи током живота обављају један 
посао, не мењајући занимање и радно место, сада је наступило ново раздобље 
друштвеног развоја, са новим и све већим захтевима. Ново доба терет изазова 
све више ставља на леђа појединца или његове породице. Данас су, више него 
икад, потребне нове личне способности и вештине, али и њихова примена у 
различитим радним захтевима. 

Поред тога, данас је императив стицање стално нових знања, као и велика 
спремност за промену више радних места у току радног века. Глобализација 
је судбина савременог света, а сваки појединац и заједница морали би схва-
тити да не поседују ни други свет ни друго време осим оних који су им објек-
тивно задати и судбином додељени – зато ће свет, као и наше лично место у 
њему, увек бити углавном онакви каквима их ми људи учинимо у сусрету, 
сарадњи или сукобу са другим вољама света.
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IS GLOBALIZATION TO BLAME FOR ALL THE 
MISFORTUNES IN THE WORLD TODAY?

Abstract: Globalization is a phenomenon that encompasses all social pro-
cesses and global relations, greatly determines today’s zeitgeist, reshapes 
everything it touches in it, and significantly changes the nature of the nation 
state and the international order. Granted – this change is not always volun-
tary and is often dramatic and bloody, introduced through conflicts, devasta-
tion and wars. Globalization is a very complex phenomenon and a social and 
historical process that includes almost all areas of individual and collective 
human existence. It is not related solely to high politics, but to science, econ-
omy, technology, culture, religion, entertainment, sports and the media as 
well. Some distinguished authors consider globalization to be a synonym for 
a ‘world without borders’. Globalization affects everyone, but is felt, under-
stood and grasped more acutely by those individuals and social classes that 
constitute the elite of a community or country, whereas the impac of globali-
zation is still not as strong and evident on a local level. However, due to many 
complex reasons, globalization is unfortunately creating a divided, contradic-
tory world. The losers of globalization maintain that the world is unjust, that 
global economic-political and military-strategic processes make the wealthy 
wealthier and that the poor remain on all margins of life and today's world. 
In this modern, dynamic world, agreement, harmony and peace are accom-
panied by contests, conflicts and wars. Some speak of the 21st century as of a 
‘new hundred years’ war’ – an ugly age of chaos, unrest and violence in many 
places round the globe. Dramatic social conflicts caused by globalization – its 
democratic or repressive, more humane or asocial, multipolar or unipolar 
character – have become the new key to the understanding of events in a 
society; some consider globalization an objective and spontaneous planetary 
process and some view it solely as a project of Western domination; the win-
ners of globalization consider it solely a progress of civilization, whereas the 
losers consider it to be a destructive force and a new historical curse. 
The essence of the problem of our attitude towards globalization does not lie 
in a decisive choice between the contending currents. Given that globaliza-
tion is a reality, it is important to make a transition from simplified insights 
and superficial analyses to a complex understanding of globalization in or-
der to subdue and suppress its negative dimensions by taking into account 
its entirely different features and to fully affirm its positive dimensions, es-
pecially since the contemporary form of globalization, unlike all the previous 
forms, has an opportunity to become relatively stabilized for a historically 
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longer period owing to the enormous inter-dependence of individual socie-
ties and regardless of all the injustices it brings to the underdeveloped parts 
of the world.

Key words: globalization, contemporary world, security, world peace, global 
war, unipolarity, democracy, global terrorism, military-politic alliances

Prevod: Jelena Bošnjak
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ЉУДСКА БЕЗБЕДНОСТ 
КАО ТАЛАЦ ГЕОПОЛИТИЧКИХ 
И ГЕОЕКОНОМСКИХ НАДМЕТАЊА: 
СЛУЧАЈ АВГАНИСТАН

Сажетак: При обради теме рада изложен је приказ утицаја недоста-
така институционалних механизама на једном простору у односу на 
глобална збивања. Авганистан је упечатљив пример негативног гло-
балног утицаја, због локалне институционалне дисфункционалности, 
условљене интересима великих глобалних актера. Савремена историја 
Авганистана показује да на простору данашње државе није могла да се 
утемељи институционална инфраструктура, услед перманентног ути-
цаја страног фактора. Тај момент је изражен и у објашњењу актуелних 
процеса, који се рефлектују на ширем глобалном простору.
Кључне речи: Авганистан, људска безбедност, геополитика, нарко-биз-
нис

УВОД

Авганистан, као једна од међународно признатих држава света, младим 
нараштајима је претежно познат по борби против тероризма коју води 
међународна заједница (под којом се најчешће подразумева НATO). 
Припадницима мало старијих генерација овај појам је познат по рату који се 
тамо водио између некадашњег СССР-а и талибана као експонената интереса 
САД на том простору. Уколико бисмо ишли даље у историју, могли бисмо 
видети да је то једна од најсиромашнијих земаља света, која је дуго била под 
колонијалном влашћу британске империје. Ове кратке напомене о простору 
Авганистана указују на чињеницу да су људи који тамо живе имали врло 
мало прилика за стварање друштвеног, политичког и привредног система у 
складу са својим потребама и локалним обележјима.
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У ери глобализације наведене карактеристике простора довеле су до тога 
да тамошње околности могу имати ефекте на далеко ширем простору – 
планетарном нивоу. Непостојање институција и вршљање разних 
обавештајних служби на простору Авганистана довели су до тога да се у 
савременим условима Авганистан препознаје само по једној „привредној“ 
грани, а то је нарко-бизнис. Количина опијата која се пласира са овог простора 
укљученима у посао доноси огромне количине новца. Новац који се добија 
препродајом наркотика потеклих са простора Авганистана користи се за 
многе тајне операције, али и отворено деловање којим се врши директна 
промена геополитичке слике појединих региона. 

1. АВГАНИСТАН КАО ПОЗОРНИЦА НАДМЕТАЊА ВЕЛИКИХ СИЛА

Положај Авганистана је стратезима великих сила интересантан из више 
разлога. 

•	 Авганистан је тако геостратешки позициониран да се на његовом прос-
тору непосредно преклапају интересне зоне између Ирана, Русије, Па-
кистана, Индије и Кине.

•	 Посредно због своје улоге енергетског коридора у избегавању проласка 
нафтних и гасоводних траса преко земаља које представљају ривале САД 
и ЕУ, овај простор је занимљив и овим двема силама. Авганистан се по 
свом географском положају налази на важном путу из енергетски богате 
централне Азије према подручјима незасите потражње за енергентима. 
Територија Авганистана омогућава заобилазну трасу којом се избега-
вају територије Ирана, Руске Федерације и Кине. Енергетски коридор од 
нафтних и гасних поља Туркменистана и централне Азије који пролази 
кроз Пакистан и Авганистан већ годинама је од стратешког значаја за за-
падне стратеге. Распоред снага војних мисија НATO-а управо указује на 
праву природу присуства ове алијансе на простору Авганистана. Наиме, 
снаге ISAF-а (International Security Assistance Force) концентрисане су уп-
раво на делу територије Авганистана где би требало да прођу нафтоводи 
и гасоводи од централне Азије до Индијског океана.

•	 Авганистан представља значајну производну базу опијума, којим се снабде-
ва светска црна берза наркотика. Ова чињеница посебно добија на значају 
ако се има у виду податак да трговина наркотицима долази на треће место 
по обиму прихода (зараде), и то одмах после нафте и трговине оружјем. На-
име, према анализама УН, процена гласи да се између 400 и 500 милијар-
ди долара годишње окрене у нарко-бизнису.1 ММФ процењује да је обим 
глобалног прања новца између 590 и 1.500 милијарди долара годишње, што 

  1 Michel Chossudovsky (2006), Who benefits from the Afghan Opium Trade? Global Research, 
September 21, 2006; на адреси: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3294.
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представља 2–5% бруто глобалног производа (GDP).2 Највећи део новца који 
се опере, према проценама ММФ-а, потиче од трговине дрогом.3

Полазиште тезе о Авганистану као енергетском коридору засновано је на 
вези која се уочава између данашњих политичких лидера Авганистана и аме-
ричких нафтних компанија. Авганистански председник Хамид Карзаи (Hamid 
Karzai) бивши је радник UNOCAL-а (Union Oil Company of California). Карзаи 
је такође био укључен у преговоре између талибанске владе и UNOCAL-a 
око изградње трансавганистанског коридора. Такође можемо приметити да 
су нека имена била помињана и у контексту ирачке кризе, као што је Залмај 
Халилзада (Zalmay Khalilzada), специјални изасланик америчке владе и у Ав-
ганистану и у послесадамовском Ираку.4 

Још, сада већ давне, 1997. године формиран је конзорцијум CENTGAS (Central 
Asia Gas Pipeline Consortium), са циљем да се изгради трансавганистански га-
совод. UNOCAL је у том конзорцијуму имао учешће од 46,5% капитала. Услед 
политичких прилика, децембра 1998. овај пројект је обустављен. Планирано 
или сасвим случајно, као што смо већ рекли, распоред данашњих база аме-
ричких трупа налази се управо на линији пројектоване трасе гасовода.5

Постоје спекулације да је Залмај Халилзада кључна особа спровођења 
пројекта насталог 1990-их година ради избегавања територије Русије и Ира-
на, као непријатељских зона, као и стварања поменутог нафтовода. Помињу 
се две варијанте: Туркменистан–Авганистан–Пакистан (TAP), којој се додаје 
и Индија (па се добија варијанта TAPI). Реализација пројекта није лака, ус-
лед тешко приступачног и непроходног терена. Проблем са локалним ста-
новништвом покушава да се реши експлоатацијом нетрпељивости етничких 
група и распарчавањем територије Авганистана на две државе.6

Једна од планираних траса (TAPI) за нафтовод и гасовод по пројекту захте-
ва улагање од 8,0 милијарди US $. Карактеристике терена и дужина од 1.900 
километара нису препрека да се обезбеде цевоводи од Туркменистана преко 
Авганистана, како би се доскочило стратешком конкуренту Русији. Уосталом, 
Туркменистан је заступљен у агенди америчке енергетске политике од 1991. 

  2 Mahdi Darius Nazemroaya (2006), The War in Afghanistan: Drugs, Money Laundering 
and the Banking System, October 17, 2006; на адреси: http://www.globalresearch.ca/index.
php?context=viewArticle&code= NAZ20061017&articleId=3516.

  3 Michel Chossudovsky (2006), Who benefits from the Afghan Opium Trade? Global Research, 
September 21, 2006; на адреси: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3294.

  4 Pepe Escobar (2009), Extended AfPak War under Obama: Slouching towards Balkanization, 
May 23, 2009; на адреси: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13712.

  5 Alfred Mendes (2005), A Pipeline too far! Oil and Oil Pipelines: Why the US invaded Afghanistan, 
Global Research, April 29, 2005.

  6 Тај својеврсни сценарио балканизације Авганистана доста је распрострањен у азијској 
штампи, а солидан преглед актуелних дешавања и могућих сценарија може се про-
наћи у чланку: Pepe Escobar (2009), Extended AfPak War under Obama: Slouching towards 
Balkanization, Global Research, May 23, 2009.
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године, одмах након распада Совјетског Савеза. Свакако да Авганистан, као 
битан део поменуте трасе, постаје незаобилазни део пројекта.7

Иначе, сам Авганистан такође поседује значајне резерве гаса и још неких 
ретких руда, о којима почињe да се говори тек ових година. Природна богат-
ства Авганистана су нетакнута, управо због привредне неразвијености и не-
приступачности терена. У ери глобалне кризе ресурса оно што се раније није 
примећивало данас добија стрaтешки значај. Процена залиха гаса говоре да 
се тамо налази око 152 трилиона м3 гаса.8 Од осталих природних богатстава 
Авганистана помињу се: руда гвожђа, бакар, кобалт, злато, ниобијум и посеб-
но значајан литијум. Процењене резерве литијума превазилазе оне у Боли-
вији, која је, до сада, важила за највећег снабдевача светског тржишта овог 
метала. Процењена вредност откривених рудних налазишта износи око 1000 
милијарди US $.9 

2. АВГАНИСТАНСКИ НАРКО-БИЗНИС 
У КОНТЕКСТУ ГЛОБАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Опијати и разни облици наркотика код лаичке јавности везују се искључиво 
за пороке којима су подложни лабилни грађани. Међутим, познаваоци 
историје знају да у том тамном вилајету имају удела активности многих 
државних тајних служби. Званичници прозваних држава негирају било какву 
повезаност са нарко-бизнисом, а уколико се та веза непобитно и докаже, онда 
се препушта времену да учини своје – оно што се не помиње као да није ни 
постојало.

Повезаност тајних служби неких држава са нелегалном трговином нај-
чешће се помиње у контексту 60-их година XX века, када се манипулисало 
свешћу маса – односно, новац од продаје наркотика користио се за тајне опе-
рације (у овом контексту је најчешће помињана CIA). Међутим, постоји лите-
ратура у којој се о поменутим везама тајних служби говори још током Другог 
светског рата, када је званични Вашингтон користио услуге сицилијанске и 
корзиканске мафије у борби против Трећег рајха. Слична пракса је примењи-
вана у Бурми и Лаосу, са муџахединима у Авганистану, контрашима у Ника-
рагви и у још многим случајевима широм света.10 Данас се новац од продаје 
наркотика користи за придобијање политичких кругова, али и конкретних 
операција, како би се на власт довеле кооперативне снаге. Утицај нарко-дола-
ра у дешавањима на Балкану може да се прати кроз опус Чосудовског (Michel 

  7 Gary Olson (2009), Afghanistan has never been the ’good and necessary’ war; it’s about control 
of oil, The Morning Call, October 1, 2009; на основу: Michel Chossudovsky (2010), “The War 
is Worth Waging”: Afghanistan’s Vast Reserves of Minerals and Natural Gas – The War on 
Afghanistan is a Profit driven “Resource War”, Global Research, June 17, 2010.

  8 John, C. K., Daily Analysis: Afghanistan’s untapped energy, UPI, October 24, 2008.
  9 James Risen (2010), U.S. Identifies Vast Mineral Riches in Afghanistan, Global Research, June 15, 2010.
10 Alfred McCoy (2003), The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade, 2nd rev. 

ed., Chicago: Lawrence Hill Books.
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Chossudovsky), који показује завидно познавање области и детаља везаних за 
успон Косова као значајног експонента интереса САД на простору југоисточ-
не Европе.11

Други истраживачи такође указују на коришћење дроге у реализацији ин-
тереса САД. Цитат из књиге Кокаинска политика доста говори о злоупотреби 
тајних служби при реализацији политичких циљева САД: „Наш закључак је да 
главна мета у ефикасном сузбијању трговине треба да буде сам Вашингтон, 
а нарочито његове везе са нарко-мрежама широм света. Ми смо доказали 
да су тајне акције које је водио Вашингтон биле главни фактор у генерисању 
промена општег обрасца дотока наркотика у САД. Навели смо вијетнамску 
хероинску епидемију током ’60-их и авганистанску хероинску епидемију то-
ком ’80-их, које су аналогне главној теми ове књиге: експлозији кокаинског 
бизниса у Средњој Америци током Реганове владавине...“12

Данашња Велика Британија прећуткује многе детаље из своје, не тако 
славне историје. Многи негативни аспекти британске колонијалне управе 
бацају сенку на званичну британску историју. Британска империја је водила 
три рата са намером да наметне слободну продају опијума Кини. Ти рато-
ви су познати као опијумски, а о њиховим узроцима се у општим изворима 
мало пише. Наиме, трговински дефицит који је настао у размени са Кином 
Британци су покушавали да надокнаде путем продаје опијума из тадашње 
њихове колоније Британске Индије. Наравно да је од стране Кинеза постојао 
велики отпор таквим намерама и британска круна је три пута посезала за 
оружјем како би на силу натерала кинеске власти да прихвате и одрже на-
метнуту трговину.13

Лицемерност званичних представника Лондона најбоље показује изјава 
некадашњег британског премијера, Тонија Блера, дата Гардијану: Авганистан 
је центар у међународној производњи и трговини дрогом. Према Гардијану, 
британски премијер је као разлог за англо-америчку инвазију на Авганис-
тан, под контролом талибана, навео искорењивање трговине дрогом. „Тали-
банско оружје је плаћено животима младих Британаца, који данас купују њи-
хову дрогу на британским улицама. То је други разлог зашто тај режим треба 
искоренити.“14 Баш напротив, талибани су уништавали поља мака (опијума) и 
оштро кажњавали дилере дроге, јер је то у супротности са њиховом религијом. 
Резултат такве политике талибана у односу на производњу мака довео је до 
несташице и повећања цене дроге на светском тржишту. Имајући у виду 
развој догађаја након доласка НATO-снага у Авганистан, можемо слободно 
рећи да је оправдана сумња у декларације о борби против нарко-тероризма. 

11 На сајту Центра за истраживање глобализације (Centre for Research on Globalization) на-
лази се низ релевантних текстова професора Чосудовског: http://www.globalresearch.ca

12 Scott, Peter Dale, Marshall, Jonathan (1998), Cocaine Politics: Drugs, Armies, and the CIA in 
Central America, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, p. xv.

13 Peter Ward Fay (1975), The Opium War, 1840–1843, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
14 http://www.guardian.co.uk, 3. октобар 2001.
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Може да се каже да је нормализација производње дроге, а не њено сузбијање, 
резултат присуства НATO-a и смене режима у Авганистану.

Данашња ситуација са Авганистаном и нарко-бизнисом везаним за тај 
простор умногоме подсећа на збивања током XIX века. Наиме, и данас постоје 
индиције да се економски проблеми покушавају решити путем организова-
не производње и продаје наркотика. Уосталом, поред климатских и осталих 
предиспозиција простора, данашња уносна трговина дрогом вуче корене још 
из XIX века. Британске стимулације произвођачима мака створиле су базу за 
опијумску индустрију данашњег Авганистана. Усвојене навике из доба бри-
танске империје потпомогнуте су ефектима совјетско–авганистанског рата, 
који је ионако сиромашну земљу разорио до темеља. Током овог рата реакти-
вирана је привреда базирана на узгајању мака. Значајну помоћ у пласману 
производа Авганистанци су добијали од стране пакистанске и америчке оба-
вештајне службе. Роба је извожена на западно тржиште како би се финанси-
рала антисовјетска кампања.

И поред дугогодишњег присуства НATO-снага на простору Авганистана, 
он и даље, по подацима за 2007. годину, обезбеђује 93% светске понуде нар-
котика. Приход од производње и продаје опијума креће се на нивоу више од 
половине регистрованих прихода Авганистана (4 милијарде US $ у односу 
на 7,5 милијарди US $).15 Међутим, за геополитичке последице авганистан-
ске производње најважнији податак је да више од 80%, а по некима и свих 
90% зараде остварене од продаје наркотика остаје у транзитним и земљама 
пласмана. У складу са тим проценама, помиње се сума од 40–110 милијарди 
US $ које се оперу и уђу у легалне финансијске токове.16 Извршни директор 
UNODC-а (United Nations Office on Drugs and Crime) Антонио Марија Коста 
(Antonio Maria Costa) износи податак да 80% од укупне зараде остаје у земља-
ма пласмана наркотика и да се користи за одржавање ликвидности посрну-
лих банака у време финансијске кризе.17

Количина новца у оптицају у вези с најтраженијим авганистанским про-
изводом чини овај бизнис врло уносним за многе, а у том контексту се по-
мињу тајне службе САД, Турске и Пакистана.18 По подацима које износи Чосу-

15 USA Today, January 12, 2009; и Newsweek, April 7, 2008, http://www.newsweek.com/id/129577; 
на основу: Peter Dale Scott (2009), Afghanistan: Heroin-ravaged State, Global Research, May 8, 
2009.

16 http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan_Opium_Survey_2008.pdf
17 International Herald Tribune, January 25, 2009, http://www.iht.com/articles/reuters/2009/01/25/

europe/OUKWD-UK-FINANCIAL-UN-DRUGS.php. Cf. и Daily Telegraph (London), January 26, 
2009.

18 Philip Giraldi (2008), “Found in Translation: FBI whistleblower Sibel Edmonds spills her secrets”, 
The American Conservative, January 28, 2008, http://www.amconmag.com/article/2008/
jan/28/00012/; Daniele Ganser (2005), NATO’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in 
Western Europe, London: Frank Cass Publishers, pp. 224–241; и Martin A. Lee (2008): “Turkey’s 
Drug-Terrorism Connection”, Consortium News, January 25, 2008, http://www.consortiumnews.
com/2008/012408a.html.
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довски, на светском финансијском тржишту авганистанска нарко-привреда 
генерише преко 200 милијарди US $.19

3. СТАЊЕ ЉУДСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПРОСТОРУ АВГАНИСТАНА

Корене свог садашњег стања Авганистан вуче из XIX века. Интереси 
тадашњих великих сила, царске Русије и британске колонијалне империје, 
који су се преламали на простору тадашње авганистанске краљевине, 
допринели су њеном уништењу. Карактеристике простора су умногоме 
одредиле и тип тадашње владавине и данашњих прилика. Географски је 
Авганистан испресецан многим планинским масивима, тако да никада 
није постојала чврста централна, унитарна власт. Пре би се могло говорити 
о коалицији народних представника заснованој на међусобној толеранцији 
и уважавању. Империјална логика покушава да на једном таквом простору 
наметне централну управу са владарима који немају углед и утемељеност у 
тамошњем становништву.20 Због тога од пропасти авганистанске краљевине 
Дурани на тим просторима перманентно постоје напетост и плодно тло за 
манипулацију од иностраних центара моћи.

После Другог светског рата простор Авганистана је под доминантним ути-
цајем СССР-а. У том периоду долази до значајнијег развоја урбаних центара и 
заостајања руралних подручја. То бива добра подлога за изазивање сукоба из-
међу урбаног дела авганистанског становништва и сељака инструментализова-
них од стране многобројне авганистанске емиграције. Грађански рат је 1978. го-
дине покренут уз велику помоћ САД и њихових тадашњих савезника Саудијске 
Арабије, Пакистана и Ирана. Нормално, све се приказује као борба за слободу 
против совјетских марионета. Совјетски Савез, због уплетености страних фак-
тора, интервенише на страни тадашњих властодржаца 1980. године, што многи 
оцењују као почетак краја совјетског блока. 

Међутим, показало се да је и након повлачења Совјетског Савеза са прос-
тора Авганистана тамо перманентно на делу нестабилност. Већ више од 30 
година народ Авганистана не познаје стање мира, а, како сада ствари стоје, 
не назире се крај сукоба и борби. Данашња ситуација показује да иностраним 
факторима није ни био циљ успостављање стабилног институционалног сис-
тема, већ је у првом плану задржавање контроле и утицаја на овом простору. 
И данас се рачуна са нетрпељивошћу Балуџа и Паштуна, двеју најбројнијих 
етничких група у Авганистану. Максимално се користи простор за произ-
водњу опијума, односно узгајање мака, што доноси огромне приходе струк-
турама које контролишу хаос на том простору. О грађанима који проживља-

19 Michel Chossudovsky (2010), “The War is Worth Waging”: Afghanistan’s Vast Reserves of 
Minerals and Natural Gas – The War on Afghanistan is a Profit Driven “Resource War”, Global 
Research, June 17, 2010.

20 Peter Dale Scott (2009), Afghanistan: Heroin-ravaged State, Global Research, May 8, 2009.
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вају више од 30 година пакла тешко можемо да сазнамо било шта, сем да су 
највећи светски произвођачи опијума.

У авганистанском случају се потврђује правило које је уочио Питер Дејл 
Скот (Peter Dale Scott). Наиме, и поред прокламоване борбе против наркоти-
ка и интервенције страних трупа у циљу смањења производње наркотика, 
дошло је до супротних тенденција. Скот износи податке да, иако је 1950-их 
година у Бурми интервенисала CIA, ова земља 1970. достиже производњу од 
600 тона, у односу на 40 тона из 1939. године; у Тајланду је посреди слична си-
туација: од 7 тона из 1939. производња достиже 200 тона 1968. године; Лаос са 15 
тона из 1939. стиже до 50 тона 1973. године. У Колумбији површине под коком 
између 1991. и 1999. расту са 3,8 на 12,3 хиљада хектара, док се истовремено поља 
мака умножавају са 13 на 75 хиљада хектара (5,6 пута). У самом Авганистану 
је ситуација још драстичнија: од посредног ангажовања Американаца 1979. до 
доласка талибана на власт 1999. удвостручене су површине поља под маком. 

Међутим, у периоду владавине талибана Авганистаном површине под ма-
ком смањене су са 91.000 хектара на 8.000 уочи америчке интервенције. Следи 
најзанимљивији део приче: од 2001. до 2007. расте површина поља на 193.000 
хектара, да би 2008. дошло до смањења површина под маком на 157.000 хек-
тара.21 И у 2009. наставља се тренд пада површине поља под маком на 123.000 
хектара, међутим, овог пута се појављује нова пољопривредна делатност – 
канабис. Површина под канабисом, који претходних година уопше није ре-
гистрован, износе, према процени UNODC-а, између 10.000 и 24.000 хектара.22 
Ово нас наводи на закључак да је у међувремену извршена преоријентација 
произвођача на уноснију културу.

У годишњем извештају Канцеларије ОУН за дрогу и криминал посвећеном 
Авганистану, из фебруара 2010, наведени су најважнији разлози за одустајање 
од гајења мака. Истраживање је вршено одвојено за два региона: 

•	 Јужни и западни део обухваћени су као једна целина, која даје 99% укуп-
не производње мака у Авганистану. За овај регион подаци су следећи:

1. притисак власти – 39%,
2. недовољни приходи од опијума – 13%,
3. ниска цена опијума – 12%,
4. производња опијума није у складу са вером – 11%,
5. поштовање одлука старијих – 8%,
6. страх од уништавање зáсада – 4%,
7. неодговарајући климатски услови – 2%,
8. суша – 2%,
9. остали разлози – 9%.

21 Peter Dale Scott (2009), Afghanistan: Heroin-ravaged State, Global Research, May 8, 2009.
22 UNODC (2010), World Drug Report 2010, United Nations Publication, p. 253.
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•	 Остали део територије земље, на којем се производи само 1% од укупне 
количине опијума:

1. притисак власти – 61%,
2. поштовање одлука старијих – 16%,
3. остали разлози – 9%,
4. ниска цена опијума – 5%
5. производња опијума није у складу са вером – 5%,
6. страх од уништавање зáсада – 4%.

Из истог извештаја може да се закључи како је до највећег смањења по-
вршине под маком дошло тамо где су сељаци финансијски стимулисани 
(добијали обештећење) да пређу на мање профитабилну пољопривредну 
производњу. Такође је приметно да у областима где власт боље функциони-
ше пољопривредници наводе притисак власти као разлог за одустајање од 
гајења мака. У областима где је мак и даље главна пољопривредна култура 
и где је иначе централна власт најмање укорењена главни разлози за наста-
вљање узгајања мака јесу:

1. висока цена опијума, лак пласман и велики принос по јединици обра-
диве површине – 50%,

2. начин да се ублажи сиромаштво – 32%,
3. одсуство државне контроле – 8%,
4. нема подршке и заштите државе – 5%,
5. остали разлози – 7%.23

Један од аспеката присуства коалиционих снага негативних за станов-
ништво Авганистана јесте утицај на тамошње животно окружење. Војно при-
суство у Авганистану мери се ескадрилама авиона, хеликоптера, блиндира-
них возила, разних оружја, опреме, уређаја и људства (око 150.000 војника и 
особља). Од 2001. године, откако је озваничено присуство војних потенцијала 
на терену, производе се милиони килограма опасног отпада (разни отровни 
и радиоактивни отпаци). Поставља се оправдано питање да ли се поменути 
отпад складишти и рециклира према стандардима прописаним за њега на 
простору САД и других коалиционих земаља. По свој прилици, највећи део 
отпада заврши у ватри или закопан, односно бачен у водотоке. Када се јед-
ног дана коалиционе снаге повуку са простора Авганистана, тамо ће остати 
токсична заоставштина за наредне векове. Период распада неких материјала 
мери се стотинама година, тако да ће генерације Авганистанаца плаћати по-
следице међународне бриге за њихову добробит.

За сада је сигурно једно – да се испољавају последице неадекватног 
уништавања штетних материјала за војнике стациониране у Авганистану и 
Ираку. Тај проблем је у америчкој јавности исказан кроз писање појединих 

23 UNODC (2010), Afganistan Opium Survey, Winter Rapid Assessment, United Nations Office on 
Drugs and Crime, February 2010, pp. 9–10.
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медија. Часопис америчке авијације од марта ове године у уводнику пише 
управо о утицају спаљивања отпада на трупе стациониране у Ираку и Авга-
нистану. Припадници коалиционих снага удишу најопасније продукте саго-
ревања опасног отпада, као што су диоксин и угљен-моноксид.24 Последице за 
људство су изражено повећање случајева канцерогених обољења, психолош-
ких проблема, кардио-васкуларних и проблема са дисањем.

Тешко је да се утврди тачан број жртава у авганистанском рату. О поги-
нулима на страни Алијансе постоје подаци, док о авганистанским жртвама 
сазнајемо само као о споредним догађајима. О авганистанским жртвама се 
обично пише у случајевима када се погрешно гранатирају/ракетирају циље-
ви као што су сватови на свадби или колона цивилних возила. С друге стране, 
жртве Алијансе се приказују парцијално, тако да не постоји (барем не нама 
тренутно доступна) евиденција о укупним жртвама авганистанског рата.25 
Многи аутори упоређују ситуацију у Авганистану са искуствима америчких 
интервенција у Вијетнаму и Кореји. Такође се праве поређења са совјетским 
ангажовањем на простору Авганистана. Овде није реч само о жртвама у рат-
ним дејствима, а трауме кроз које пролазе породице настрадалих прено-
сиће се с генерације на генерацију. САД још увек плаћају цех вијетнамском 
синдрому, у виду помахниталих убица који усмрћују чланове својих породи-
ца, комшије, колеге са посла или случајне пролазнике на улици. Страдање 
најближих чланова породице свима је велика трагедија, али чак и ту постоје 
калкулације. Наиме, постоји рачуница да се више исплати ангажовање са-
везничких снага из неразвијених земаља, јер је осигурање за случај погибије 
или инвалидитета јевтиније него за припаднике америчких оружаних снага.

Због перманентних ратних услова живота, према подацима из 2008. годи-
не, у Авганистану 4,9 милиона људи гладује.26 Такође 10 милиона Авганиста-
наца (37% становништва) живи у беди, са мање од 1 долара дневних прихода.27 
Изнети подаци су последица уништене пољопривредне производње и ин-
фраструктуре, што је 80% пољопривредних површина претворило у пустињ-
ско земљиште, непогодно за обраду. То даље за последицу има уништавање 
10% сточног фонда (око 1,5 милиона грла стоке).28

Услови живота у Авганистану довели су до тога да постоје 235.833 регис-
троване избеглице, од тог броја 166.153 потиче из периода 2001–2002. године, 

24 The Air Force Times, March 1, 2010; на основу: Matthew Nasuti (2010), The American Military 
is Creating an Environmental Disaster in Afghanistan, Global Research, April 27, 2010.

25 Само у првом тромесечју 2010. године страдало је 138 припадника ISAF-a; на основу: Rick 
Rozoff (2010), War in Afghanistan Evokes Second World War Parallels, Global Research, April 7, 
2010.

26 Index on Afghanistan, December 2008 Timeline: “Graveyard of Empires”, на адреси: http://
www.wsws.org/articles/2008/dec2008/hung-d13.shtml.

27 http://www.rawa.org/temp/runews/2008/12/24/aihrc-poverty-in-the-rise-in-afghanistan.html.
28 http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2008/12/12/MNJS14KPRF.DTL.
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са почетка интервенције коалиционих снага.29 Најмлађа популација такође 
плаћа свој данак приликама које владају у Авганистану – само у току 2008. 
године 15.000 деце школског узраста није било укључено у институционални 
образовни процес.30 Када је реч о деци у Авганистану, онда треба додати опас-
ности којима су изложена од пешадијских мина, морталитет и болести које 
произлазе као последица потхрањености. Такође, сурови услови живота дечју 
популацију излажу разним облицима злостављања, радне експлоатације и 
регрутовања за самоубилачке акције.31 Није ретка вест да деца гину играјући 
се минобацачком гранатом или неким другим убојним средством.32

И поред присуства од скоро једне деценије, коалиционе снаге нису постиг-
ле значајнији успех на терену. Истраживања из 2007. и 2008. године показују 
да је дошло до раста негативног расположења према коалиционим снагама 
са 54 на 72%.33 Ситуација на терену је таква да бисмо, да није са трагичним по-
следицама, могли рећи смешна. Неке од коалиционих снага плаћају пролаз 
талибанским снагама како ове не би нападале њихове конвоје.34

4. ШИРЕЊЕ ЕФЕКАТА АВГАНИСТАНСКОГ СИНДРОМА 

Захваљујући количини новца и његовом утицају на геополитичке процесе, 
запажамо ситуацију да се прилике на једном простору преламају кроз 
догађаје у другим регионима. Наизглед потпуно неповезани региони постају 
део ланца геополитичких манипулација заснованих на логици стратега 
САД политике од пре више од једног века. Моћ новца се најбоље види кроз 
процес трансформације „Ослободилачке војске Косова“ од терористичке 
организације до партнера у борби за слободу албанског народа. У кратком 
периоду су заборављене све оптужбе на рачун ОВК, па и она да се окрутно 
обрачунава са сваким припадником албанског народа који је на било 
који начин спреман да уђе у дијалог са представницима српске државе.35 
Заборављају се подаци публиковани још почетком 1980-их година из којих 
се види како процене америчке службе за борбу против наркотика у вези с 
албанском криминалном организацијом гласе да је ова у великом замаху и 

29 http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=81993.
30 http://www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/7779908.stm.
31 http://www.voanews.com/uspolicy/2008-12-20-voa2.cfm.
32 http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,24846516-5005961,00.html.
33 http://www.icosgroup.net/modules/reports/struggle_for_kabul.
34 http://www.antiwar.com/blog/2008/12/11/where-the-taliban-gets-their-money/.
35 KDOM Daily Report, released by the Bureau of European and Canadian Affairs, Office of South 

Central European Affairs, U.S. Department of State, Washington, DC, December 21, 1998; compiled 
by EUR/SCE (202-647-4850) from daily reports of the US element of the Kosovo Diplomatic 
Observer Mission, December 21, 1998; на основу: Michel Chossudovsky (1999): Kosovo “Freedom 
Fighters” Financed by Organised Crime; на адреси: http://www.globalresearch.ca/index.
php?context=va&aid=7996, 10 April 1999.
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да у врло кратком року може контролисати и до 40% нарко-тржишта САД.36 Тај 
процент учешћа у нарко-бизнису на простору САД омогућио је Албанцима 
да акумулирају критичну количину средстава, која им је прибавила утицај у 
оквиру политичког система. 

Амерички политички систем је, због института вета, у пракси скоро лега-
лизовао корупцију као политичку активност. Огромне количине новца које су 
стајале на располагању криминалним круговима омогућиле су Албанцима 
да америчком естаблишменту своје сепаратистичке циљеве прикажу као ле-
гитимну борбу за слободу народа. Свакако да су и други моменти допринели 
томе да се званични Вашингтон стави на страну ОВК, али се, с обзиром на 
тему рада, овде бавимо само могућим утицајем нарко-долара на сценарио 
догађаја у косовским збивањима. Када се једном преломило на чију страну 
стаје највећа светска сила, онда се активирају већ опробани методи за реали-
зацију циљева на терену.

Прање новца, трговина дрогом и трговина оружјема врло су тесно пове-
зани и формирају међународно тројство. На Балкану се ово испољило преко 
криминализације албанске државе и Косова.

Косово и Албанија играју веома важну улогу на евроазијском коридору нар-
котика. Практично независна српска покрајина Косово, углавном настањена 
етничким Албанцима, има чврсте везе са трупама НATO-а у Авганистану. На 
Косову се опијум и хероин из Авганистана даље прослеђују на тржиште Европе 
и Северне Америке. Обе територије, и Авганистан и тзв. држава Косово, нала-
зе се под англо-америчком доминацијом, „демократизацијом“, под процесом 
„изградње нације“, са америчким базама на њиховим територијама и у орбити 
снага НATO-а. И Бивша Југословенска Република Македонија презасићена је 
наркотицима и оружјем, те као таква представља важан део евроазијске нар-
ко-трансверзале. Дрога и оружје иду у супротним правцима. Оружје улази у 
коридор, док дрога из њега излази. Процењује се да је вредност косовске нарко-
индустрије више стотина милијарди долара годишње – што у услугама транс-
порта, што у продаји и размени.

Могу да се повуку многе паралеле између простора Балкана и Авганиста-
на. Најзначајнији моменти су свакако страдање грађана зарад реализације 
тривијалних геополитичких интереса покривених крупним декларацијама. 
Ни авганистанска борба против совјетског агресора ни албанска против „срп-
ског тиранина“ нису донели тамошњем становништву никакав бољитак. Чак 
напротив, и једни и други су упали у спиралу беде, и једни и други су инстру-
ментализовани како би се реализовали циљеви интересних група лоцираних 
далеко од терена где се одвија драма. И у једном и у другом случају нарко-
бизнис је искоришћен као главни извор финансија за „ослобађање“ простора 
Косова, односно Авганистана. То што се успут ствара армија зависника од 

36 Балкански пут дроге, Новости, Београд, 16. XI 2003.
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оних који учествују у производњи и продаји наркотика није сметало ни до-
маћим организаторима бизниса ни иностраним борцима за људска права.37

Русија такође трпи велике последице због огромне продукције наркотика 
у њеној непосредној близини. Дрога која стиже у Русију у 90% случајева је 
авганистанског порекла. Чак постоје и озбиљне сумње да се путем америчких 
авиона пошиљке достављају базама у Турској и Киргизији.38 

Спречавање прања новца кроз међународни финансијски систем чини 
кључ за сузбијање свих облика црних тржишта. Објашњење зашто се не 
предузимају ригорозније мере у том правцу можда лежи у чињеници да 
се око 90% од нелегалног оствареног промета задржи у САД и Канади. Овај 
новац, депонован у америчким банкама, на известан начин помаже очувању 
положаја и стабилности америчке валуте. Највећи део прања новца обавља 
се кроз међународну мрежу комерцијалних банака. Обим прања новца у 
америчким банкама процењује се на око 100 милијарди долара годишње.39

Пакистанска војска и њени олигарси такође профитирају од међународне 
трговине дрогом. Према писању новинара Рахула Бедија (Rahul Bedi), 
„осим тога што војска контролише Пакистан, директно и индиректно, још 
од времена стицања независности, и што контролише нуклеарну силу, 
унутрашње и спољне послове земље, војска остаје највећи и најуноснији 
бизнис-конгломерат у земљи“.40

Рауф Али Кан (Raoolf Ali Khan), пакистански представник у Комисији за 
наркотике при ОУН, рекао је 1993. године: „Не постоји ниједан део пакистан-
ске владе где није присутна корупција заснована на дрогама.“ Чак је и сама 
CIA известила амерички Конгрес 1994. године да је хероин постао „главни 
покретач пакистанске економије и политичког система“.41

ЗАКЉУЧАК

Проблем Авганистана је школски пример како велике геополитичке игре 
утичу на живот обичних грађана. Стицајем околности, вишедеценијско 
ратно стање на простору једне државе довело је до уништавања свих 
институционалних и контролних механизама заснованих на друштвеном 

37 Процењује се да у Авганистану преко милион и по становника користи дрогу; на основу: 
Опијум путевима свиле, Новости, Београд, 4. јун 2010.

38 Vladimir Radyuhin (2008), Narco Aggression: Russia accuses the U.S. military of involvement 
in drug trafficking out of Afghanistan, Global Research, February 24, 2008.

39 Asad Ismi (1996), “Drugs and Corruption in North and South America”, Canada-America’s Policy 
Alternatives, June 1996; преузето са адресе: http://www.asadismi.ws/drugscorruption.html

40 Rahul Bedi (2006), Pakistan’s military is country’s largest business conglomerate, Indo-Asian 
News Service (IANS), October 12, 2006; на адреси: http://www.india-forums.com/news/
business/5414-pakistan-military-is-country-largest-business-conglomerate-special.htm.

41 Asad Ismi (2002), A U.S.-financed Military Dictatorship: Pakistan has Long, Bloody History as 
the Terrorist Arm of U.S., CCPA Monitor, Canadian Center for Policy Alternatives (CCPA), June 
2002; преузето са адресе: http://www.asadismi.ws/pakistan.html.
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уговору људи који живе на том простору. Простор непостојећих институција 
и суверене власти народа попуњен је увезеним вођама и политичарима који 
заступају интересе крупног капитала на тој територији. Актуелна власт у 
Авганистану нема ауторитета у народу, њена подршка је на нивоу око 28%. 
Многи изнети подаци говоре о томе колико је опасна ситуација да на једном 
простору главну улогу имају представници страних интереса, спремни да их 
по сваку цену и реализују. Истовремено се користи фингирани легитимитет за 
предузимање активности које имају негативне ефекте на ширем глобалном 
простору. Неспособност или незаинтересованост да се зауставе производња и 
извоз наркотика са простора Авганистана има негативне ефекте који се мере 
стотинама хиљада зависника од опијума и његових деривата. 

Црно тржиште наркотика ствара огроман финансијски потенцијал, који се 
касније користи за илегалне операције и промену геополитичке слике света. 
С обзиром на чињеницу да је реч о стотинама милијарди долара, ефекти тај-
них операција спровођених и финансираних тим новцем изазивају озбиљ-
не планетарне проблеме. Демократија је једно од највећих цивилизацијских 
достигнућа, али без адекватне заштите и злоупотребом њених механизама 
може и да постане извор најтежих невоља грађана.

Случај Авганистана је још један пример у прилог тези изношеној у ра-
нијим радовима да је неопходно успостављање глобалних демократских ин-
ституција и правила која би важила за све подједнако. У ери глобалне праксе 
разних позитивних, али и негативних збивања сигурност грађана не може да 
се пружи ограничавањем безбедносних механизама на узак, затворен прос-
тор.
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АУТОМАТИЗОВАНИ СИСТЕМИ МОНИТОРИНГА 
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ

Сажетак: За јапанску историју, културу, али и привреду, дрвна биљка 
јапански кедар има значајну улогу и практичну примену. Међутим, не-
гативни ефекти које ова биљка, односно њен полен, производи на здра-
вље становништва, у виду алергија и чак обољења са компликацијама, 
условила је да она постане предмет истраживања како здравствених, 
тако и метеоролошких, образовних, али и профитабилних/производних 
институција. У циљу раног откривања и мерења концентрације овог 
алергена у ваздуху и алармирања на његово присуство, данас се раз-
вијају различити аутоматизовани системи мониторинга. У овом раду 
биће описани основни елементи и принципи функционисања неколи-
ко актуелних модела детекције полена који се имплементирају у Јапа-
ну.

Кључне речи: полен, алергија, мониторинг, детекција, прогноза

Јапански кедар – криптомерија (Cryptomeria Japonica – Слика 1) – врста је 
четинара која има дугу традицију узгоја у овој азијској земљи. Разарање са 
којим је Јапан био суочен током Другог светског рата, конвенционалним и 
нарочито нуклеарним оружјем, оставило је изузетно штетне ефекте и на 
животну средину. Стога се „земља излазећег Сунца“ у послератним годинама 
одлучила да некада бујну вегетацију ревитализује масовним пошумљавањем, 
користећи семе управо криптомерије. Ова биљка се показала лаком за садњу 
и гајење, а стабљике су имале брз раст и напредовање. Данас је од 67% 
територије Јапана која се састоји од шумских предела 13% покривено овим 
дрвећем. У подручју Nikko налази се једна од најлепших шума криптомерије, 
са стаблима висине и до 65 метара и старости 250 година.

Јапански кедар заузима важно место чак и у митологији, али и у (пра)
историјским записима и проучавањима – истраживања станишта у пределу 
Fukui указала су да су ондашњи чамци налик кануима (период 3500. г. п.н.е.) 
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били направљени од стабала ове биљке. С обзиром на квалитет стабала, њи-
хову отпорност на влагу и труљење, криптомерија је у широкој употреби као 
дрвна сировина за грађевинску индустрију. Највећи број дрвених ограда и 
окућница начињен је управо од овог материјала.

Међутим, поред употребног и културолошког значаја који јапански ке-
дар има за ову земљу, последњих година ова биљка, као и друга слична њој 
– Chamaecyparis abtusa – предмет су проучавања и повећане пажње јавности, 
због уоченог штетног ефекта на становништво; криптомерија је извор полена 
који почиње да бива водећи узрочник алергија и других здравствених про-
блема код тамошњег становништва. Полен је „регистрован и као главни уз-
рочник поленске грознице“.1

Слика 1. Cryptomeria Japonica

Јапан има једну од највећих стопа регистрованих алергијских реакција 
на полен у свету – према подацима Министарства животне средине добије-
ним у истраживању током 1998. године, тај процент се креће између 10 и 20% 
становништва. У јапанској престоници готово сваки пети грађанин пати од 
ове врсте алергије, па се ова појава „региструје као епидемијска“.2 Уобичајени 
симптоми полинозе, односно поленске грознице, јесу упала очију, јака кија-
вица, отежано дисање, па чак у најтежим случајевима и симптоми астме. 

Међутим, поред ових „уобичајених“ симптома, алергија код појединих 
људи може довести до озбиљних психолошких и физиолошких поремећаја; 
многи пацијенти су се жалили на несаницу, смањену концентрацију, што 
временом доводи до смањене продуктивности, па чак и неспособности за 
рад. Управо из ових разлога, у Јапану су током пролећних месеци (када је 

1 Delauney, J. J., Fedra, K., Kubat, M., “Cedar Pollen Forecasting in the Kanto Region”, Archives of 
Complex Environmental Studies, Vol. 14, N. 34, p. 59.

2 Агенцијска вест Associated Press-а, од 17. 4. 2010.
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полен у ваздуху најзаступљенији) регистровали повећан број радника на бо-
ловању, односно веће оптерећење здравствених установа пацијентима који 
пате од драстичних алергијских реакција на полен. Отуда полиноза више не 
представља искључиво (мада никако мање важан) здравствени проблем, већ 
је и узрочник озбиљних социо-економских поремећаја у привреди и друштву 
ове азијске земље. 

Подаци о концентрацији и кретању полена у ваздуху постали су саставни 
део метеоролошких прогноза јапанских радијских и телевизијских станица. 
Уз информације о мерењима овог алергена, углавном следе и упутства о по-
нашању становништва „захваћеног“ подручја, попут препорука за ношење 
хируршких маски и наочара, све до ненапуштања станова без крајње потребе.

Уочени проблеми за здравље или продуктивност грађана, али и слика по-
већане пажње и опреза која се међу становништвом Јапана огледа током „кри-
тичних“ периода у години, условили су да усавршавање метода детекције и 
мерења полена у ваздуху добију чак и примат, како међу државним службама, 
тако и код произвођача мерне опреме, апаратуре за мониторинг, али и елек-
тронских и телекомуникационих инструмената и система. „Адекватна, право-
времена и поуздана информација о прогнозираном стању полена у локалном 
ваздушном простору може помоћи пацијентима са високом температуром да 
предупреде симптоме и прилагоде животне навике.“3

Доскорашња пракса показала је да се полен у ваздуху највећим делом от-
крива и мери путем две методе, тзв. Дарамовим [Durham] алергенима и Бур-
кардовим [Burkard] поленским замкама (pollen traps). Суштина обе методе је 
у узимању узорака у одређеним временским периодима и њиховој лабора-
торијској анализи, коришћењем микроскопске опреме. Како се детектовање 
и мерење полена у узорку не врши аутоматизованом опремом, већ захтева 
извесно време, рад и напор òбучених лабораторијских техничара, добијени 
подаци не могу имати карактер потпуне актуелности (real-time), што за кон-
тролу и управљање исказаном проблематиком може бити од пресудне важ-
ности.

Поједини аутори истичу и да се реализација мониторинга животне сре-
дине (енвиронментални мониторинг), у урбаним подручјима, генерално су-
очава са различитим техничким и социо-политичким изазовима; предста-
вљајући своја искуства, они наводе да „тренутно власти, које карактеришу 
разноврсни интереси, појединачно имплементирају сопствену монолитну 
инфраструктуру за постизање одређених циљева“.4 У таквим околностима 

3 Mitsumoto, K., Yabusaki, K., Kobayashi, K., Aoyagi, H., “Development of a novel real-time 
pollen-sorting counter using species-specific pollen autofluorescence”, Aerobiologica 26: 99–
111, 2009, p. 99.

4 Resch, B., Mittlboeck, M., Girardin, F., Britter, R., Ratti, C., “Real-time Geo-awareness – Sensor 
Data Integration for Environmental Monitoring in the City”, Advanced Geographic Information 
Systems & Web Services, 2009, GEOWS ’09. International Conference, 2009, p. 92.
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на делу је недостатак кооперативности, али и координације напора и актив-
ности које различите установе (органи власти, образовне и здравствене ин-
ституције, метеоролошка служба, не-владине организације и други субјекти) 
предузимају у циљу добијања података о квалитету животне средине града. 
Подаци који се добијају мониторингом основних супстрата природе (ваздух, 
вода, земљиште) од значаја су за оцену стања и управљање квалитетом жи-
вота становништва урбаних средина, али аутономност, а понекад можда и 
„самодовољност“ у деловању кључних институција за живот и рад људи чине 
да енвиронментални мониторинг наилази на технолошке препреке, али и 
изазове менаџерског карактера, у настојањима да се успостави функционал-
ни и униформни мерно-контролни систем овога типа.

Међутим, изазови са којима су се власти и сами грађани Јапана суочили и 
опажање полена као главног узрочника претходно наведених проблема учи-
нили су да различите установе понуде адекватна и сврсисходна системска 
решења за мониторинг овог алергена у ваздуху.

“Nippon Telegraph and Telephone Corporation” (НТТ) јапанска је компанија 
специјализована за истраживања, развој, производњу и имплементацију 
разноврсних телекомуникационих, електронских и хардверско-софтвер-
ских компоненти и система, који се превасходно примењују у сврхе преноса 
и обраде података, даљинског комуницирања, али и мониторинга животне 
средине и енергетских извора и постројења. НТТ континуирано унапређује 
технологију, тиме што анализира достигнућа и проблеме, истражује и усавр-
шава интерактивне, мрежно повезане системе и сервисе, који омогућавају 
информисање о актуелним параметрима и чињеницама о посматраним 
објектима, процесима или појавама. Имајући у виду изнето, али и начела 
која је прокламовала сама компанија, а која се тичу залагања за здраву жи-
вотну средину, постизање одрживог развоја и добробити становништва, НТТ 
је велики део својих пословних напора уложила у развој система за детекцију 
и праћење стања полена у ваздуху. У том циљу је уобличен и пробно пуштен 
у рад прототип (Слика 2) аутоматизованог, бежичног система за мониторинг 
полена. 

Основни елементи прототипа јесу:
1. детектор/мерач концентрације полена, заснован на емитовању и дело-

вању ласерских снопова, који у одређеним временским интервалима 
прикупља податке о концентрацији полена и карактерише се актуел-
ношћу и ажурношћу (real-time);

2. бежична мрежа за пренос података и комуникацију међу елементима 
система и крајњим корисницима;

3. централна рачунарска јединица и база података, који су кроз овако 
интегрисани приступ у стању да, на основу очитаних и примљених ак-
туелних података и метеоролошких података којима располажу (кре- 
тање и снага ветрова, температура ваздуха, падавине и други параме-
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три), изврше прорачун, односно пруже динамички компјутерски мо-
дел/предвиђање даљег стања и распростирања детектоване алергене 
материје у ваздуху.

Слика 2. Основни елементи прототипа који је креирала компанија НТТ

“Weathernews Japan”, јапанско одељење, део глобалног метеоролошког сер-
виса, превасходно је за своје потребе, које се тичу правовременог детектовања 
и извештавања о појави и стању полена у ваздуху, креирала детекторе ове 
материје у аеросфери. Детектори (Слика 3) названи су PollenBots и заправо су 
роботи лоптастог изгледа, пречника 30 цм и тежине 1 килограма. Опремљени 
су ласерским сензорима за детекцију и сигнализовање регистрованог поле-
на. Ласерски зраци који се из лопте емитују у циљу откривања алергена, као 
и визуелно алармирање о њима, пролазе кроз два уређаја на површини лоп-
те, која подсећају на очне јабучице. „Очи“ могу емитовати ласерску светлост/
сигнал у пет различитих боја, где је свакој боји приписан ниво, односно ин-
тервал концентрације полена која је измерена и сигнализује се.

Слика 3. Изглед детектора Pollenbots, метеоролошке службе 
“Weathernews Japan”
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Током 2010. године “Weathernews Japan” је широм земље инсталирао 700 
ових робота, а здравствене и образовне установе, као и домаћинства, добро-
вољно су се пријављивали и пристајали да се детектори поставе на њихове 
кровове.

Pollenbots емитовањем ласерских снопова открива алерген у ваздуху, има 
способност да поленску прашину „усиса“ у унутрашњост лопте, а такође је 
снабдевен сензорима за мерење параметара времена, попут температуре 
ваздуха, атмосферског притиска и влажности ваздуха.

Робот је бежичном, даљинском мрежом повезан са компјутерским систе-
мом ове метеоролошке компаније, што јој омогућава да прикупља и архи-
вира податке о мерењима са терена, а затим и ствара, поред метеоролошке, 
и прогнозу стања и кретања полена кроз ваздух и тиме информише и чак 
упозори становништво на ову својеврсну опасност (Слика 4).

Слика 4. Изглед биопрогнозе, с обзиром на детекцију полена у ваздуху, 
коју емитује “Weathernews Japan”

Група научника из различитих институција (попут University of Tsukuba и 
Electronics and Optics Research Laboratories) развила је модел мерача полена 
у реалном времену – KP-1000, који представља систем оптичких и електрон-
ских компоненти. У основи, KP-1000 функционише на тај начин што „усисава“ 
ваздух до одељка који врши откривање и мерење честица полена. 

Наведени одељак је опремљен филтерима (band-pass filters), ксенонском 
лампом и фото-мултипликујућим цевима (photo-multiplier tubes – PMTs). 
Филтери омогућавају УВ зрацима из ксенонске лампе да скенирају „допре-
мљени“ узорак ваздуха, а полен бива детектован уз помоћ PMTs-а. Дејство, 
а самим тим и читав концепт KP-1000 заснива се на чињеницама да полен 
поседује карактеристику снажне аутофлуоресценције. Достигнућа из области 
флуоресцентске микроскопије, уз сазнања о поменутој карактеристици поле-
на, омогућила су истраживања и моделовања заснована на идеји да флуорос-
центни или ласерски зраци и слични механизми, присуством у ваздуху, могу 
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јасно извршити откривање присуства и разликовање овог алергена од других 
честица. Сам KP-1000 користи ова открића и практично их примењује. PMTs 
детектују пулсирање као реакцију аутофлуоресцентности полена и претва-
рају га у електричне сигнале, који се шаљу и архивирају у компјутерском си-
стему (Слика 5).

Како би се олакшао и убрзао поступак откривања полена у узорку, KP-1000 
је снабдевен и бројним међуфилтерима (од којих су последњи у низу тзв. 
HEPA-филтери), чији је задатак да „усисани“ ваздух пречисте и спрече улазак 
у одељак за детекцију, заједно са узорком, честица попут чађи, прашине и 
другог материјала. 

Слика 5. Основни елементи мерног система, модел KP-1000

Значај који проблем полена и његовог раног откривања имају за јапан-
ско друштво може се приметити и разумети и анализом модела The Kochi 
Prefecture Cedar and Cypress Pollen Information System (P-Net Kochi) – описом 
настанка, првобитног идејног решења и развијања система до данашњег из-
гледа и перформанси.

Готово 84% области Kochi прекривено је шумом, од чега 48% чине стабла 
кедра. Распрострањеност ове биљке, као извора алергена и здравствених 
симптома, који су због тога постали хронична појава код становника ове об-
ласти, условила је напоре и рад на успостављању адекватног система детек-
товања и мерења полена у ваздуху овог локалитета. Првобитно идејно ре-
шење, у виду P-Net Kochi, успостављено је 1991. године на иницијативу тамо-
шњег Одељења за фармацију и хигијену. Мерења су тада вршена свакодневно 
(изузев недеље) у периоду јануар–април, и то на локацијама десет центара 
јавног здравља и две медицинске институције. Резултати опсервација обја-
вљивани су путем мас-медија. Информација која је објављивана садржала 
је стање и кретање честица полена, температуру ваздуха, кретање ветрова. 
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Метеоролошки подаци су добијани са осам мерних тачака, коришћењем сис-
тема AMeDAS (Automated Meteorological Data Acquisition System), који је раз-
вила претходно већ помињана компанија НТТ. Измерени подаци о алергену 
прво су достављани Одељењу за фармацију и хигијену „телефоном, око 9.30 
часова пре подне и са придруженим метеоролошким подацима уношени су 
у софтвер“.5

Са развојем и широм употребом интернета, у годинама које су следиле, 
разрађивао се и систем преноса података до различитих корисника и шире 
јавности. Године 1998. започиње се са достављањем података о стању полена 
путем интернет-страница. Године 1999. креирана је нова и побољшана база 
података, а компјутерски систем чији је део била база опремљен је хардвер-
ско-софтверским решењима која су омогућавала приступ и потраживање ар-
хивираних података и путем гласовних позива, факс-машина и интернета.

У данашње време се у поменутом дистрикту успоставља побољшана вер-
зија софтвера, пре свега у десет центара за јавно здравље. Усавршавање те-
лекомуникационих решења у оквиру модела P-Net Kochi (Слика 6) има циљ 
првенствено да скрати време достављања измерених података и њихове даље 
дистрибуције до заинтересованих корисника. Измерени подаци се путем ин-
тернета (више не телефонски) достављају до on-line базе података, смештене 
на интернет-страници. База података омогућава једноставан приступ акту-
елним, као и архивираним подацима о стању алергена, али и о временским 
приликама, попут ветровитости. Корисници који немају приступ интернету 
податке и даље могу добити телефонским или путем факс-машине, и то упо-
требом система CTI. CTI је компјутерска јединица која гласовне записе (за-
хтев/упит корисника) претвара у синтетички гласовни или текстуални запис 
којим се врши приступ жељеним подацима и њихов трансфер из базе подата-
ка. Корисници се региструју и приступају овом систему „бирањем“ три диги-
тална броја са свог телефонског апарата, што представља и њихову својеврсну 
личну шифру. 

5 Moriguchi, H., Matsumoto, M., Nishimoto, Y., Kuwada, K., “The Development of a pollen information 
system for the improvement of QOL”, The Journal of Medical Investigation 48, 2001, p. 198.
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Слика 6. Основни елементи побољшаног система P-Net Kochi
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AUTOMATED MONITORING SYSTEMS 
OF POLLEN CONCENTRATION IN THE AIR
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Abstract: For Japanese history, culture, and economy, wood plant named 
Japanese cedar has an important place as well as practical application. How-
ever, the negative effects plant’s pollen exerts on public health in the form of 
allergies or even diseases with complications, caused it to become the subject 
of research at health, weather, education and profitable/manufacturing in-
stitutions. The aim of early detection and measurement of the concentration 
of allergens in the air and alarming their presence developed different auto-
mated monitoring systems. This paper describes the fundamental elements 
and principles of operation for some current models of pollen detection that 
are implemented throughout Japan.
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КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И КОНФЛИКТИ 

Сажетак: Савремена наука располаже многобројним геолошким, пале- 
онтолошким и историјским доказима о континуитету климатских про-
мена на Земљи. Али, међузависност климатских промена и конфлика-
та до сада није расветљена на задовољавајући начин. 
Због сложеног (појединачног и кумулативног) утицаја на абиотичке и 
биотичке, природне и антропогене системе геопростора, клима се чес-
то уважава као империјални фактор. Отуда су климатске промене, због 
свог фундаменталног значаја (као мало који други реални феномен 
савременог света), универзална и централна тема интересовања нау-
ке и друштвене праксе. Ова ситуација је потенцирана и чињеницом да 
клима детерминише три за људску популацију најпогубније групе при-
родних непогода: суше, олује и поплаве. Висок ниво коинцинденције 
(до данас непознатог) интензитета савремених климатских промена, 
на једној страни, и еколошких, економских и безбедносних проблема 
друштва, на другој страни, није резултат случајности, већ дубоке су- 
штинске међузависности и створених противречности између приро-
дних и социо-економских планетарних подсистема. У овом раду се ана-
лизирају поједини, најрелевантнији сегменти проблематике, на основу 
којих се покушавају да се разреше дилеме међузависности климатских 
промена и конфликата на глобалном нивоу. 

Кључне речи: климатске промене, конфликти, миграције, ресурси

УВОД

Гносеолошки смисао назначеног проблема није непознат и по својој сушти- 
ни асоцира на одавно уобличену научну парадигму климатског детерми-
низма. Климатским условима се често тумаче велике еколошке и соци-
јално-технолошке промене, односно успони и падови цивилизација, глад, 
миграције становништва, пандемије, зоонозе и други феномени. Кли- 
матским променама, односно изменама екосистема и редукцијом еколо-
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шког капацитета, иницирани су палеолитска револуција и настанак 
зона најстаријих цивилизација. Овај најстарији познати систем утицаја 
климатских промена на појаву и дифузију конфликата има сложену генезу 
и територијални развој. У његовој основи су територијализација, односно 
сесилни начин живота, а затим акумулација материјалног богатства, подела 
рада, појава већих трајних насеља и њихова квалитативна генеза, географско 
агломерирање, пораст становништва, приватно власништво, успон рели-
гијских, управљачких и ратничких сталежа, односно појава религија и 
држава, присила унутар појединачних друштава, али и конфликата и 
ратова између њих. Нема сумње да су климатске промене оставиле велики 
утицај на људску историју. Савремене климатске промене појачавају тензије 
постојећих конфликата, али и њихову дифузију на нове просторе, а такође 
утичу на отварање нових сезонских и сталних трговачких путева (коридора), 
риболовних зона, налазишта енергената и минерала, па самим тим и на 
могућност конфликтних ситуација.

ПЕРЦЕПЦИЈА СИСТЕМА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – КОНФЛИКТИ

У октобру 2003. године извештај Министарства одбране Сједињених 
Америчких Држава (US Department of Defence) доживео је велику пажњу 
јавности, предочавајући апокалиптички сценарио, ратне сукобе и огромне 
друштвене потресе као резултат драматичних климатских промена (Schwartz 
& Randall, 2003). Аутори поменутог извештаја на неомалтузијански начин 
говоре о веродостојности повезаности екстремних климатских промена и 
смањења водних капацитета, хране и енергетских ресурса. То би последично, 
због ограничености ресурсa и еколошке штете, могло водити геополитичкој 
дестабилизацији и ратним сукобима.

Утицај климатских промена на појаву конфликата разматран је први пут 
у Савету безбедности УН 14. априла 2007. године са представницима 55 зе-
маља. Вредно је спомена како је одређени број влада изразио сумњу да ли 
је Савет безбедности прави форум на којем треба разматрати ову тему. Дан 
пре генералног заседања састављен је извештај Центра за војнопоморску 
анализу (CNA) из Сједињених Америчких Држава. Једанаест пензионисаних 
америчких генерала и адмирала изнело је став да климатске промене пред-
стављају мултипликатор претњи у бројним регионима нестабилности у свету 
и да смањење производње хране и приступ свежој води такође постављају 
значајне изазове националној безбедности Сједињених Америчких Држава 
(CNA, 2007: 1). Брутландина комисија (The Brundtland Commission, the World 
Commission for Environment and Development) била је прва међународна ин-
ституција која је (1987. године) изричито указала на везу деградације живот-
не средине и конфликата, те истакла неопходност проширивања концепта и 
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укључивања у разматрање све снажнијег утицаја еколошког стреса на локал-
ном, националном, регионалном и глобалном нивоу (WCED, 1987: 291).

Слична упозорења се могу пронаћи и у многобројним медијским изјавама 
и политичким документима. Организација „Хришћанска помоћ“ (Christian 
Aid, 2006) упозорава да би пре краја XXI века само у Африци 184 милиона 
људи могло умрети услед утицаја климатских промена, које би узроковале 
поплаве, глад, суше и конфликте. У октобру 2006. године у Великој Британији 
је објављен такозвани Стернов извештај (Stern Review) о економским им-
пликацијама климатских промена, који указује да би стотине милиона људи, 
директно или индиректно, могло бити погођено екстремним временским ус-
ловима који би довели до појаве глади и болести услед недостатка воде1 и 
других ресурса. Иако је у извештају Министарства финансија Велике Брита-
није акцент стављен на економске последице климатских промена, такође је 
представљен сценарио могућих масовних миграција и конфликата у земља-
ма у развоју. Према наводима тог извештаја, конфликти би били последица 
присилних миграција, а до 2050. године око 200 милиона људи могло би бити 
принуђено да мења стално место боравка (Stern Review, 2006).

У пролеће 1995. године становници острва Бхола у Бангладешу били су 
приморани на принудну сеобу кад је половина њиховог острва нестала под 
водом. Комесаријат за избеглице УН оцењује да су они били прве „климатске 
избеглице“, а предвиђа се да ће сличну судбину до 2030. године доживети нај-
мање 20 милиона становника ове азијске земље (Милинчић и Шабић, 2009). 
У периоду између 1906. и 2006. године просечна температура на планети по-
расла је за 0,6–0,9 оC, а ниво мора за 17 cm.2 Уколико се трендови глобалног 
отопљавања наставе, до краја ХХI века ниво мора ће порасти за још 1,4 m. 

Од 15 највећих градова света 13 се простире у ниским приобалним зонама, 
тако да ће подизање нивоа мора условити неопходну потребу скупих механи-
зама њихове заштите или пресељења. Подизање нивоа воде такође угрожава 
корална острва у Тихом и Индијском океану, од којих су поједина нестала, 
а њихово становништво је расељено на безбедна места. Због тога су главни 
приоритети међународне политике пацифичких држава везани за смањење 
глобалног загревања, које утиче на пораст нивоа светског мора (многе држа-
ве Океаније су иницијатори протокола из Кјота). Угрожене су и бројне друге 

  1 Глобални трендови климатских промена обележени су повишењем температуре и 
периодом сувљих година. Досадашње познавање механизама климатских промена 
потврђује да смањење падавина за 10% може снизити отицај за 30%, а у одређеним 
условима и за 40–70% (UNESCO: World Water Resources, 1998). Статистика за прву деценију 
XXI века охрабрујућа је – скоро да није ни било температурног скока, а заправо је испод 
свих пројекција. Зима 2009/10. године била је једна од најхладнијих, по свему слична 
онима из периода малог леденог доба (XV–XIX век).

  2 Пораст нивоа светског мора подразумева да се за сваки милиметар његовог раста 
воде на копну смањују за око 360 km3. Такође, количина воде у криосфери представља 
потенцијал издизања нивоа светског океана за 40 m.
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ниске и густо насељене приобалне области (Бангладеш, Холандија, Синга-
пур). Сваке године у Бангладешу, у делти Брамапутре, страда више десетина 
хиљада, а више стотина хиљада људи бива расељено због дејства поплава које 
изазива летњи монсун. У опасности се могу наћи и целе државе – Холандија 
већ сада има преко 1/3 територије испод нивоа мора, а Нови Зеланд је угро-
жен плутајућим леденим бреговима.

Светски годишњак природних непогода Међународне организације Црве-
ног крста из 2001. године дао је преглед земаља и региона чије је становништво 
у периоду од 1981. до 2000. године било погођено и(ли) угрожено дејством при-
родних непогода. Укупан број регистрованих непогода у периоду 1991–2000. го-
дине повећао се са 454 на 752, а у истом периоду забележена су 4.703 несрећна 
случаја узрокована климатским променама. Године 1991. страдала су 170.093 
лица (углавном у Бангладешу), а у периоду до 2000. године 752.521 особа усмрће-
на је, док је 2.108.025 лица било директно угрожено разарајућим дејством при-
родних непогода, које су проузроковале велику материјалну штету.

Важно је нагласити да је веза између климатских промена и конфлика-
та која се спомиње у медијима и политици ретко поткрепљена директним 
емпиријским доказима. Често се тврди да је деградација животне средине 
један од главних разлога који може довести до оружаних сукоба, иако у на-
учним круговима који се баве овом проблематиком постоје замерке да се 
IPCC (Међународни панел о климатским променама) у својим тврдњама о 
импликацијама климатских промена на појаву конфликата ослања на ин-
формације са мало емпиријског поткрепљења (Nordås & Gleditsch, 2007: 629). 
Упркос растућој забринутости безбедносних импликација климатских про-
мена, Трећи извештај о проценама (the Third Assessment Report) – „Утицај, 
адаптација и рањивост“ (Impact, Adaptation and Vulnerability) – Међународног 
панела о климатским променама, из 2001. године, на око 1.000 страна проу-
чава друштвено-економске и природне системе, укључујући водне ресурсе, 
приобалне регионе, екосистеме, људска насеља, енергетске ресурсе, индус-
трију, осигурање и здравље, а ретко се спомињу конфликти као последице 
климатских промена. Када се и спомињу у извештајима IPCC-а, подаци о кон-
фликтима као последицама климатских промена у знатној су мери базирани 
на политизованим и другоразредним изворима. Велики део литературе се и 
даље ослања на спекулације, а оне су углавном резултат ограничених емпи-
ријских података којима се располаже. 

С обзиром на чињеницу да се у предвиђањима утицаја климатских про-
мена на планету говори у перспективи од следећих 50 до 100 година, кру-
цијално питање у вези са климатским променама гласи: колико би смањење 
пољопривредних и, уопштено говорећи, егзистенцијалних ресурса, у смислу 
запослености, могло бити апсорбовано досадашњом динамиком економских 
промена и глобализацијом светске економије? Иако процена од 200 милиона 
такозваних еколошких избеглица до 2050. године (назначена у Стерновом 
извештају) представља ужасавајућу бројку, очекиване економске миграције 
могу бити још веће. 
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Табела1: Укупан и просечан број људи који су погинули 
или били угрожени дејством природних непогода у периоду 

1981–1990 године (IFRC, 2002; Brauch, 2002) 

Државе
1981–1990.

Број људи Просечно годишње
погинуло угрожено погинуло угрожено

Три државе које су биле предмет истраживања
Мексико 11.961 753.887 1.196 75.389
Бангладеш 27.903 228.794.460 2.790 22.879.446
Египат 1.054 163 105 16

Изабране медитеранске државе (нису чланице ЕУ)

Алжир 402 52.006 40 5.201
Мароко 136 12.216 14 1.222
Тунис 441 163.549 44 16.355
Израел 62 398 6 40
Либан 65 1.500 7 150
Сирија 0 0 0 0
Турска 1.800 94.287 180 9.429

Изабране медитеранске државе (чланице ЕУ)

Француска 768 507.279 77 50.728
Грчка 1.418 126.148 142 12.615
Италија 785 28.983 79 5.898
Шпанија 1.297 816.681 130 81.668

Изабране острвске државе

Зеленортска 
Острва

64 119.722 6 11.972

Сејшели 0 1.218.000 0 121.800
Антигва 2 83.030 0 8.303
Куба 289 815.680 29 81.568
Доминиканска 
Република

245 1.343.190 25 134.319

Хаити 475 1.165.491 48 116.549
Јамајка 166 882.703 17 88.270
Малдиви 0 300 0 30
Фиџи 79 606.201 8 60.620
Микронезија 5 203 1 20
Соломони 8 197.000 1 19.700
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Табела1б: Укупан и просечан број људи који су погинули 
или били угрожени дејством природних непогода у периодима 

1991–2000. и 2001. године (IFRC, 2002; Brauch, 2002) 

Државе
1991–2000. 2001.

Број људи Просечно годишње Број људи
погинуло угрожено погинуло угрожено погинуло угрожено

Мексико 4.902 2.851.231 490 285.123 43 6.400
Бангладеш 147.753 90.473.239 14.775 9.047.324 469 729.033
Египат 2.696 204.096 270 20.410 147 510

Изабране медитеранске државе (нису чланице ЕУ)

Алжир 511 9.904 51 94.490 921 50.423
Мароко 1.423 99.685 142 9.969 26 200
Тунис 34 89 3 9 – –
Израел 115 1.912 12 191 15 247
Либан 35 104.102 4 10.410 – –
Сирија 155 658.097 16 65.810 54 191
Турска 20.815 2.054.419 2.082 205.442 154 3.696

Изабране медитеранске државе (чланице ЕУ)

Француска 808 3.844.907 81 384.491 46 34.292
Грчка 504 214.789 50 21.479 11 1.350
Италија 837 244.519 84 24.452 139 7
Шпанија 520 6.069.334 52 606.933 66 28

Изабране острвске државе

Зеленортска 
Острва

18 16.306 2 1.631 – –

Сејшели 5 1.237 1 124 – –
Антигва 5 76.684 1 7.668 – –
Куба 813 2.306.172 81 230.617 5 5.900.012
Доминиканска 
Република

782 1.024.425 78 102.443 – –

Хаити 4.110 2.605.670 411 260.567 71 5.091
Јамајка 13 556.512 1 55.651 1 200
Малдиви 10 23.849 1 2.385 – –
Фиџи 80 430.730 8 43.073 1 –
Микронезија 0 84.000 0 8.400 – –
Соломони 2.724 1.637.506 272 163.751 – –
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Дејство климатских промена на социјалне системе повезано је колико са 
карактеристикама система толико и са његовим променама у самој живот-
ној средини (Barnett & Adger, 2007: 641). Када је реч о индивидуалном нивоу, 
незадовољни и агресивни млади људи много лакше могу бити врбовани за 
нелегалне активности. Оскудица ресурсa, поготово у земљама у којима је ос-
новни извор прихода везан за есенцијалне ресурсе, може повећати инклина-
цију појединаца да се придруже сукобима (Ohlsson, 2003).

Многи научници истичу да би климатске промене довеле до смањења 
есенцијалних ресурса као што су храна и вода, па се претпоставља да би се 
угрожено становништво упустило у борбу за преостале ресурсе. Томас Хомер-
Диксон (Thomas Homer-Dixon, 1999: 16) сматра да еколошка оскудица ника-
да није једини и довољан узрок великих миграционих кретања, сиромаштва 
или насиља, те да је увек повезана са другим факторима, били они економ-
ског, политичког или друштвеног карактера. И многи други истраживачи су 
мишљења да оскудица ресурсa никада није узрок рата, али да му највише 
може допринети, као и да може појачати већ постојеће конфликте (Homer-
Dixon, 1991, 1994, 2001; Homer-Dixon et al., 1998; Maxwell & Reuveny, 2000; Nordås & 
Gleditsch, 2007; Salehyan, 2007). 

Карта 1. Светски конфликти узроковани елементима животне средине 
– интензитети и узроци (1980–2005) (Carius et al., 2006)
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Конкретна повезаност климатских промена и конфликта, представљена 
у Трећем извештају о проценама, односи се на потенцијалне међународне 
конфликте око ресурсa воде. Често се Блиски исток и северна Африка у ли-
тератури спомињу као хидроконфликтне зоне (Gleick, 1994). Мада вода није 
била главни разлог неспоразума у региону, она је и даље оружје и улог, по-
себно у сврхе идеолошке мобилизације, а међународне размирице у вези с 
овим ресурсима до сада нису ескалирале на ниво ратних сукоба. Статистичке 
студије земаља које деле прекограничне речне ресурсе указују на реално ни-
зак ниво међудржавних конфликата (Gleditsch et al., 2006), као и на чињеницу 
да те земље сарађују у већој мери (Brochmann & Gleditsch, 2006). Ако би дошло 
до конфликта услед повећане оскудице значајног ресурса, ти конфликти би 
вероватно били локалног или националног карактера, а не на међудржавном 
нивоу (Buhaug, Gleditsch & Theisen, 2008: 19). 

Већина истраживања проблематике каузалности климатских промена и 
конфликата квалитативног је карактера (Barnett & Adger, 2007; Buhaug et al., 
2008; Raleigh & Urdal, 2007; Reuveny, 2007; WBGU, 2007). Квантитативна студија 
Жанга [Zhang] и осталих аутора из 2006. године о односу климатских проме-
на и конфликата закључила је да су они били заступљенији током хладнијих 
периода у кинеској историји, а оскудица хране, односно смањење пољопри-
вредне производње, наводи се као њихов главни узрок. У компаративној 
студији аутора Тола [Tol] и Вагнера [Wagner] објављеној 2009. године, која се 
односила на простор Европе у последњих хиљаду година, представљене су 
позитивне корелације између конфликата и периода са ниским температу-
рама у прединдустријском добу. Ипак, број конфликата оваквог типа знатно 
је смањен у модерном добу. Сходно томе, аутори ове студије сматрају како 
глобално загревање не би требало да води ка грађанским или ратовима међу 
европским државама.

Поређење трендова оружаних сукоба и глобалног загревања (Графикон 
1) открива супротне трендове у новијем периоду. Висока корелација с нега-
тивним предзнаком указује да је веза статистички веома значајна, односно 
да се испољава знатна зависност. Иако се процене ове две вредности морају 
интерпретирати са обазривошћу, ипак служе да би се са сличном пажњом 
приступило било каквом претпостављању везе између оружаног конфликта 
и климатске варијабилности.
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Карта 2.3 Безбедносни ризици и климатске промене (WBGU, 2007)

Графикон 1. Поређење трендова глобалног загревања  
и оружаног конфликта 

(Buhaug, Gleditsch & Theisen, 2008)

3 Карта показује само регионе који су представљени у Извештају WBGU, а који могу постати 
кризни региони.
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Сумирајући горенаведене тврдње, климатске промене могу повећати ри-
зик настанка ору жаних сукоба под одређеним условима и кроз интеракцију 
неколико социолошко-полити чких фактора (Графикон 2). Социјални ефекти 
климатских промена – повећање учестаности природних непогода, заоштра-
вање оскудице ресурсa и повишење нивоа мора – сугерисани су као важни 
катализатори организованог насиља, у које се сврставају и економска и по-
литичка нестабилност, социјално раслојавање, миграције и антропопресија 
(Buhaug et al., 2008: 2).

Прво, потенцијални климатски индуковани катализатори социјалне нес-
табилности и оружаних конфликата јесу економска нестабилност и стагна-
ција. Прехрамбена криза и неодговарајући услови живота, кao и незапосле-
ност, могуће су последице негативних ефеката климатских промена у мно-
гим деловима света, условљавајући појаву сиромаштва како на индивидуал-
ном тако и на националном нивоу (Ohlsson, 2003).

Друго, смањење државних прихода услед неповољних климатских проме-
на може да одложи снабдевање јавним добрима, редукује политичку закони-
тост и доведе до политичких изазова (Homer-Dixon, 1999).

Треће, повећање конкурентности ресурсa у хетерогеним друштвима може 
привући опортунистичку елиту и интензивирати друштвени расцеп, наро-
чито етничких група, чинећи становништво рањивијим и угроженијим због 
потенцијалне радикализације друштва (Каhl, 2006).

Графикон 2. Могући путеви до конфликта  
(Buhaug, Gleditsch & Theisen, 2008)4

4 Дијаграм представља сугерисане узрочне везе између климатских промена и оружаног 
конфликта, а, ради јасноће, контекстуалне детерминанте сведене су на минимум.

Миграцијe
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Погоршање еколошких прилика може утицати на масовне миграције 
људи и тако изазвати еколошки стрес у земљама које им пружају уточиште, 
а самим тим и довести до повећања радикализације етничке нетрпељивости 
(Gleditsch et al., 2007; Reuveny, 2007).

Пети фактор, о којем се релативно мало говори, односи се на ефекте прила-
гођавања или ублажавања климатских промена које могу довести до пораста 
тензија и конфликата. Опседнутост светских политичара дебатом о глобалном 
загревању и увођење драконских мера у циљу смањења емисије CО2 могу има-
ти непланиране, велике последице и ефекте на глобалне и регионалне еко-
номске системе.5 У Кини и Индији, две најбрже растуће светске економије, 
овакве мере могу да доведу до стагнације или чак смањења економског раста, 
што за последицу може имати политичку нестабилност и социјалне немире.

ЗАКЉУЧАК

Дуготрајно неразумевање, али и затварање очију пред објективном 
стварношћу, допринели су да нам се чини како је проблем растућег значаја 
климатских промена на конфликтне ситуације дошао ниоткуда, а тако је брзо 
постао основно питање безбедности савременог света. Заправо, климатске 
промене се најчешће перципирају као врх „леденог брега“ дуготрајног раста 
економског и демографског система који није уважавао својства и ограничене 
могућности окружења. Ово сажимање простора и времена условљава да 
питања климатских промена и њихових утицаја на безбедност постану још 
један у низу фактора глобализације савременог света, а тиме и легитимне и 
универзалне теме интересовања науке и друштвене праксе.

Иако је стање у овој области тешко, а перспективе неизвесне, још нема 
адекватних и јасних глобалних акција ка нужном радикалном заокрету, од-
носно напуштању упрошћених оптимистичких гледишта и прихватању не-
опходних, осетљивих, комплексних, а по потреби и скупих решења. У хро-
нолошком и хоролошком погледу систем климатске промене − конфликти 
одликује изразита сложеност узрока, генезе, облика манифестовања и интен-
зитета утицаја, односно претњи за безбедност друштвених заједница. Зна-
чајан део проблема лежи у неправовременом и неадекватном одговору и у 
хоролошкој специфичности безбедносних изазова, односно регионалној ди-
ференцијацији утицаја климатских промена на конфликте.

5 Од 1800. године концентрација CO2 је повећана за око 35%, а током прошлог века 
његова глобална емисија је повећана за 77%, што је и један од главних узрока раста 
просечне температуре за 0,7оC. Током последње две деценије годишња глобална емисија 
угљеника у атмосферу константно премашује шест милијарди тона, што је у поређењу 
са средином XX века повећање за четири пута. Концентрација CO2 у атмосфери просечно 
годишње расте за 0,4% и оцењује се као један од главних узрока глобалног загревања, 
све израженијих температурних екстрема, опште нестабилности атмосфере, померања 
климатских појаса, све чешћих екстремних плувиометријских режима, а у крајњој 
линији и нарушавања глобалних законитости у геопростору.
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CLIMATE CHANGE AND CONFLICTS

Abstract: Modern science has a plethora of geological, paleontological and 
historical evidence on the uninterrupted course of climate change on Earth 
at its disposal. However, the interdependence of climate change and conflicts 
has not yet been properly elucidated.
Due to the (individual and cumulative) complexity of its influence on abiotic 
and biotic and natural and anthropogenic systems of geographic space, cli-
mate is often acknowledged as a decisive factor. Its fundamental importance 
(shared by few other phenomena of contemporary world) makes climate 
change a universal and central focal point for science and society. This situa-
tion is reinforced by the fact that climate determines three most devastating 
groups of natural hazards: droughts, storms and floods. The high level of cor-
respondence between (the so far unknown) intensity of climate change today 
on the one hand, and ecological, economic and security issues in a society 
on the other, is not a result of coincidence, but of a profound and essential 
interdependence and created contradictions among Earth’s natural and so-
cioeconomic subsystems. This paper analyses the most relevant aspects of 
this issue in an attempt to resolve the dilemma of the interdependence of 
climate change and conflicts on a global level.
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СУБЈЕКТ У АКУЗАТИВУ

Сажетак: У овом тексту се испитује инстанција субјекта као позиција 
одговорности за Другога. Левинасов окрет ка субјекту одиграва се кроз 
интерпретацију субјекта као онога потчињеног, али истовремено и је-
динственог. Према Левинасу, средишњи момент субјекта јесте његово 
сопство, које је у својој пасивности и изложености отворено за налог 
Другог.

Кључне речи: субјект, сопство, акузатив, слобода

Oно што је имплицирано епифанијом и визитацијом лица јесте питање 
субјекта као адресата тих чинова. Разматрање субјекта код Левинаса праћено 
је том погодношћу да је важност самог питања расла са сваком новом 
деоницом његовог рада. За разлику од питања лица, чије хронолошко праћење 
полази од високе заступљености, а окончава опадањем значајности – па би се, 
уколико се жели постићи кулминативност излагања, могло препоручити да 
се пође од новијих, а заврши с оним старијим радовима – овде се значајност 
са сваким новим насловом повећава, с тим што је тренутак његовог увођења 
био и тренутак средишњег позиционирања у опусу.

Већ је с Tоталитетом и бесконачним формирана перспектива која се кас-
нијим радом неће ни у чему суштинском мењати. Предговор те књиге пока-
зао је оно што ће се испоставити као Левинасов пут: одбрана субјективности. 
Mогли бисмо чак рећи да је посреди одбрана картезијанског обрта, али тиме 
не бисмо погодили оно главно, које се тиче обрта у картезијанству.

Jедна од најдалекосежнијих критика картезијанства била је она Хајде-
герова. Хајдегер је пошао од subjectum-а као нечега што се код Декарта – 
посредовано, према њему, притвор ним, римско-латинским наслеђивањем 
грчког hypokeímenon-а – одређује као оно подле же ће, што пред себе ставља це-
локупно бивствујуће, што га представља и у представљању као себи принето 
и собом премерено разумева. Tако би се у најкраћим цртама дала приказати 
генеза нововековног окрета ка субјекту из Доба слике света. Целокупан Хајде-
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геров рад ослања се на такво тумачење субјекта и његове антропоцентричке 
доминације. Левинас, међутим, полази од subjectum-а као онога чије подле-
жање долази од његове потчињености, а не господарске уздигнутости. Tо си-
гурно није изворна потчињеност. И код Левинаса субјект изворно себе пости-
же као јединство многоструких интенционалних аката (друга Mедитација), 
да би, тако опремљен, сусрео бесконачнō и тада постао потчињени. Tек тако се 
процес субјективације употпуњава. Kао што није допустиво остати само при 
другој Mедитацији и на основу ње извести тумачење субјективности, тако ни 
задржавање искључиво у обзору треће Mедитације не би постигло смисао 
етичког обрта у повлачењу интенционалног субјекта. Процес субјективације 
као потчињавања мора да прође кроз фазу интенционалности, једнако као 
што рађање субјекта друге Mедитације не би смело да остане одсечено од 
његовог пада у трећој. Стога би хајдегеровско тумачење картезијанства било – 
иако оптерећено баластом дневнополитичког зановетања (таква квалифика-
ција нам делује као неопходна) – једнострано.

Дакле, субјект је – противно херојским верзијама картезијанства, па макар 
оне биле кон струисане само зато да би се на њих могао обрушити критички 
дискурс – онај ко је пот чињен Другоме. Tакав субјект се код Левинаса задржа-
ва упркос свим оглашавањима краја субјективности, смрти човека или смрти 
аутора. Ниједна од тих критика није, према Левина су, успела да погоди јез-
гро субјекта – његово изложено сопство. Субјект код Левинаса опстаје, али је 
то један друкчији субјект, субјект који је постављен уколико је детронизован. 
Mеђутим, није ли тиме створена херменеутичка ситуација која садржи ти-
пично Хајдегерове структурне моменте? Не бисмо ли, наиме, могли рећи да 
код Левинаса бесконачно – налик хајдегеровском бивствовању с краја Увода 
у метафизику – изнуђује субјекта за своје отварање? Није ли то, уосталом, и 
једна од главних поенти треће Mедитације? 

Најкрупнија разлика у односу на Хајдегера – имајући у виду да говоримо о 
структурној аналогности, без аналогије на нивоу израженог садржаја – свела 
би се на то што, док овај го вори о тубивствовању као месту, Левинас пори-
че спацијалност субјекта: „Одвајање од су шти не пориче безусловни примат 
питања: где? Oно значи и захтева не-место.“ (Ibid., 22; дру ги курзив је наш.) 
Субјект као не-место захтеван је од стране бесконачнōг за његову визитацију. 

Друга разлика у односу на Хајдегера огледа се у томе што рађање субјекта 
као оног који је за-Другога, не де-хуманизује целу поставку: Други је други 
човек, бесконачнō које изнуђује субјекта долази с лица Другога (док је Dasein, 
премда нужна и повлашћена, ипак само ставка у топологији бивствовања); то 
је омогућено најпре Левинасовим одбијањем искушења да формира одлуч-
ну хетеролошку разлику са члановима Друго–Други (која би била структурно 
пресликавање онтолошке разлике). Tиме је Левинас створио и услов да међу 
четири – како их је сам назвао – „пропозиције“ књиге Друкчије од бивство-
вања, она прва буде „препознавање у субјективности једне изузетности која 



Бранко Ромчевић [219]

ремети спој бића, бивствујућег и њихове ’разлике’“ (ibid., 12).1 (Право говорећи, 
то није изворно пропозиција те књиге, већ је преузета из списа Oд егзистен-
ције до егзистирајућег. У том делу је – под именом хипостазе – дошло до 
рађања субјекта као инстанције која кида онтолошке релације, укључујући и 
онтолошку разлику.)

Формула којом Левинас захвата субјекта гласи: Друго у Истом. Tа мини-
мална одредба треба да сажме драму Истог, која се огледа у уздрманости и 
узнемирености Истог од стране Другог. Субјект је хипостатички чвор у који 
се увезују слобода и одговорност, слобода оног који настаје у отрзању од ано-
нимног бивствовања и одговорност као последица обузетости собом самим. 
Kао такав, субјект је јединственост коју нико не би могао да замени, на чије 
место нико не би могао да ступи, док сам, у изложености Другоме и одговор-
ности за Другога, ступа као један-за-Другога, као онај који замењује Другога. 

Tиме је отворен пут и за једну консеквенцију, која на први поглед може 
деловати драстично. Jединственост је, наиме, изузетост од упоредивōг, оно 
несводиво, и као таква она је отпор онтологији и Реченом, а уколико бивство-
вање и његова тематизација у Реченом јесу ствар поретка и arché-а, начело 
и владавина, онда је – ту се, по нама, показује и сва „обртна“ сила Левинасо-
вог мишљења – субјективност, као носилац јединствености, анархија. Aли, до 
ње можемо доспети и другим путем, слéдећи однос Изрицања који се одвија 
између субјекта и Другога. Уколико је Изрицање предговор за Речено, онда 
је његово претхођење – претхо ђење анархичног. Поврх тога, будући да се то 
сусретање одиграва без претходно постављене заједничке мере, у континген-
цији лица, анархија насељава и ту страну односа. Напокон, ни сам упад Дру-
гога који ремети свет (поредак) не може а да се не разуме као анархичан. 

Дакле, анархија је, по више основа, оно што обележава догађање Другога и 
однос прихватања Другога од стране субјекта. Aли, анархија субјективности 
и сусрета лицем-у-лице није просто опонирање нереда реду: такав случај 
би такође имао ред за референцу, могао би се протумачити као неки друк-
чији ред. Oва анархија „зауставља онтолошку игру која, управо као игра, јесте 
свест у којој се биће губи и поново проналази и тако осветљава“ (ibid., 154). Tо, 
међутим, није само експликација изложене анархије, већ најпре пролаз ка 
њеним конституентима, ка релацијама које се унутар анархичне ситуације 
творе према бивствовању и свести. Kонкретније речено, да би се рад и учинци 

  1 Oстaлe прoпoзициje су: утврђивaњe мoгућнoсти дa сe субjeкт прeпoзнa кao зaмeнa зa 
Другoгa, мишљeњe субjeктa кao излoжeнoсти трaумaтизму трaнсцeндeнциje и чињeњe 
дa из тe сeнзитивнoсти „прoистeкну прaксис и знaњe кojи су унутaр свeтa“ (ibid., 12). Узeтe 
зajeднo, oнe пoкaзуjу дa je књигa Друкчиje oд бивствoвaњa мoглa дa пoнeсe и нaзив O 
субjeкту. Субjeкт je, сaсвим нeскривeнo, тeмeљнa прeoкупaциja Лeвинaсoвoг пoзниjeг 
рaдa, а дискурс o Другoмe и бeскoнaчнōм ту сe рeткo jaвљa бeз изричитe рeфeрeнцe нa 
субjeктивнoст кoje сe тичe.
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анархије могли пратити, потребно је захватити пулсације субјективности које 
је омогућавају.

Наведене Левинасове речи о онтолошкој игри, као игри губљења и нала-
жења бивствовања унутар свести, могу се схватити као опис онтофеномено-
лошког конституисања субјекта. Уколико се, као што је мислио Хегел, ствар 
филозофије састоји у томе да се оно истинито, оно што јесте, изрази не само 
као супстанција него и као субјект, то онда, по Левинасу, захтева да се свест, 
која тада у потпуности апсорбује субјекта, постави као медијум онтолошке 
игре. Поистовећивање супстанције и субјекта догађа се на темељу „околнос-
ти“ да филозофија која, као онтологија доводи бивствовање до дискурса (до 
логоса), тим путем довршава сáмо бивствовање, и утолико се мора запазити 
да „свест испуњава (извршава) бивствовање бивствујућег“ (ibid., 157). 

Kако се унутар таквог филозофског концепта свест поставља као ego cogito, 
онда је неминовно да се оно ја покаже као враћање бивствовања себи са-
мом, а то значи као нешто безлично. Идентитет тог Jа, или ипсеитета, сведен 
је на повратак бивствовања, а трансценденталност субјекта, који је усисан у 
процес свести тог и таквог Jа, постављена је искључиво као услов повратка 
бивствовања себи самом. Другим речима, ипсеитет је доведен до тога да буде 
једно међу многим бивствујућима. На томе месту Левинас проговара о уни-
верзалној самосвести духа, ради које мноштво јединствених субјеката бива 
претворено у „зрнца прашине скупљена на његовом путу или грашке зноја 
које пробијају на његовом челу због негативног рада који ће он извршити, за-
борављени моменти за које се узима у обзир само идентичност која се дугује 
њиховом положају у систему“ (ibid.).

1. СОПСТВО

Левинас сматра да се субјективност не исцрпљује у свести једног ја. Tиме 
он опонира масивној традицији у којој субјект искрсава као универзални 
релеј бивствовања, a која иде од картезијанског cogito-a, преко кантовског 
трансценденталног субјекта и хегеловских Bewußtsein-а и Selbstbewußtsein-а 
(где је, и поред оног Selbst, ствар у томе да се за предмет има оно „ја“), до 
хусерловског трансценденталног Jа и хајдегеровског Dasein-а. С друге стране, 
то опонирање је далеко од тога да би представљало Левинасово усамљено 
опирање, јер и оно има своју традицију.

Према Полу Рикеру, та традиција, иако дисконтинуирана, има своја снаж-
на упоришта у посткартезијанском добу, а њена најистакнутија фигура је 
Ниче, којем се у двадесетом веку придружује и плејада француских ничеана-
ца (којима Левинас, авај, не припада). С тим контрастом у виду, према њему 
би требало закључити да је „’ја’ филозофија субјекта атопос, без осигураног 
места у дискурсу“ (Riker 2004: 23). Tо ће рећи да Левинасово кретање кроз пи-
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тање субјекта, иако супротстављено средишњем филозофском канону, ипак 
не ступа на сасвим закрчену стазу.

Левинасове ставове о субјекту и субјективности врло лепо сажима један 
кратак Рембоов стих: Je est un autre („Jа је друго“). У њему се, преко укрштања 
првог и трећег лица, „указује да не само да постоји алтер его, већ и алтеритет 
ега... Jа се не може без препрека титулирати као прво лице, јер се оно само 
удвостручава у ја и ме(не). ’Jа’ исказа се никада не поклапа са ’Jа’ исказаног.“ 
(Valdenfels 2005: 30) Преведено у Левинасове термине, јавља се дијахронија 
између Ја Изрицања и Ја Реченог. Ја које припада Реченом јесте картезијан-
ски ego cogito, док оно „друго“ Ја, Ја Изрицања, јесте сопство.2

Такво премештање акцента у херменеутици субјекта открива субјектив-
ност која није самостворена, већ догођена у чину интерпелације. Свакако 
да и традиционалне теорије субјекта познају сопство као рефлексивну ин-
станцију, створену повратним „се“, али левинасовско сопство није оно које се 
опажа (и ствара) у саморефлексији свести. Сопство о којем он говори јесте 
оптужено сопство, сопство у акузативу, који изриче оно Ја позвано од стране 
Другога. Стога, по Левинасу, „сопство не може себе творити, већ је створено од 
апсолутне пасивности“ (Levinas 1999: 159). Tиме је назначено сопство које није 
постављено од једног Jа као оно за-себе. По Левинасу је од суштинског значаја 
увид да заправо и не постоји ништа што се именује као „ја“: „Ја каже онај који 
говори. Заменица већ прикрива јединог који говори, подводи га под појам.“ 
(ibid., 91) Лична заменица којом говорник себе ословљава, и тако од себе у си-
туацији Изрицања твори немогућу универзалност Реченог, прикрива његову 
пуну јединственост, његову незаменљивост у одговорности за Другога. Леви-
нас вели да субјект који у Изрицању изговара „ја“ истим тим чином напушта 
то „ја“ као некакву маску која је требало да прикрије његову јединственост, 
његово изложено сопство.

  2 Ta крaткa фрaзa oписуje гoтoвo свe Лeвинaсoвe интeнциje из дела Друкчиje oд 
бивствoвaњa. Пoстajући другo, Ja улaзи у фaзу зaмeњивaњa Другoгa, штo je и jeднa oд 
oснoвних фoрмулa Лeвинaсoвe књигe: субjeктивнoст кao jeднo-зa-Другo. Meђутим, у 
Toтaлитeту и бeскoнaчнoм oнa je билa eксплицитнo oдбaчeнa кao oпeрaтивни зaхвaт 
кojим eгo у тoку сaмoидeнтификaциje у jeднoм трeнутку – кojи бивa прeвaзиђeн – 
нeгирa сaмoгa сeбe прeкo сoпствa. Штa je дoвeлo дo тoгa дa сe у кaсниjoj књизи Ja je 
другo jaви кao прихвaтљивa „сликa“ сoпствa? Пo Рoбeрту Бeрнaскoниjу, прeсуднa je билa 
Дeридинa критикa Toтaлитeтa и бeскoнaчнoг, њeгoвo инсистирaњe нa рeлaциoнoм 
кaрaктeру eгa и другoг, услeд чeгa би билo нeмoгућe, пo Дeриди, дa сe гoвoри o aпсoлутнo 
Другoмe. „Рeмбooвa рeчeницa служи Лeвинaсу кao oдгoвoр. Њoм Лeвинaс рaдикaлнo 
трaнсфoрмишe клaсичну oпoзициjу истoг и другoг.“ (Bernasconi 2002: 243) Aкo je Ja вeћ 
Другo, oндa je oнo, тaкoрeћи, прeпуштeнo Другoмe, а oднoс тa двa члaнa ниje симeтриja, 
нeгo jeднoсмeрнa рeфeрeнциjaлнoст, у кojoj Другo нe зaвиси oд Ja, вeћ сaмo oбрaтнo. 
Првoбитнo Лeвинaсoвo oдбиjaњe Рeмбoa билo je мoтивисaнo кoнтeкстoм тe фрaзe, кojи je 
oткривao дa јe ту реч o aлиjeнaциjи eгa, пa би стoгa кao тaчкa кoja oдрeђуje њeн смисao 
стajaлo „излeчeњe“ eгa oд другoг. Стoгa сe у Друкчиje oд бивствoвaњa мoжe прoнaћи и 
jeднa гoтoвo нeзнaтнa oгрaдa кoja прaти инкoрпoрaциjу стaвa Je est un autre, a кoja глaси: 
„aли бeз рeмбooвскe oтуђeнoсти“ (Levinas 1999: 180).
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Kонтингентни удар Другога, његово ословљавање и позив, његова двостру-
ка визитација као императива и молбе, износе на видело sub-jectum-а, чија 
се супстантивност и јединственост производе управо у том чину позваности, 
који је истовремено и хипостаза сопства, из које се, пак, пробија и његов иден-
титет: „Управо кроз ту хипостазу на супстантиван начин искрсава личност 
као једна идентичност која се не може оправдати и утемељити сама собом.“ 
(Ibid., 161) Идентитет субјекта – ту Левинас заиста драстично одступа од тради-
ције ego cogitо-а и супротставља јој се – не потиче од подударања Jа и сопства; 
идентификација није процес у којем Jа захвата сопство и себи га придружује, 
него враћање (récurrence), које се овде не разуме као повратак cogito-a након 
његовог отуђивања у играма ретенције и протенције, већ као повлачење соп-
ства пред захтевом и под притиском Другога. У том враћању на себе, сопство, 
у себе сабијено, није нека затворена усамљеност – ипсеитет par excellence – 
јер је у исти мах оно изложено Другоме. Враћање сопства у себе, његова па-
сивност, јесте према Левинасу контракција сопства, или, „идентитет који се 
гризе“ (ibid., 173), који се повлачи и притиска уз себе, идентитет без релационе 
дистанце, који, тако, није подударање ега са собом (сопством) и за себе.

Tакво сопство, које се у себе стешњује и тиме идентификује (то би, за Ле-
винаса, био пуни смисао тескобе; њу доживљава онај који је притешњен за-
хтевом Другога, а не онај ко се екстатички отвара и „прелива“ ка смрти), док 
је константно изложено Другоме, јесте и јединствено у пуном обиму појма: 
враћање, контракција, сабијање – то су све вектори јединства, које и не може 
бити ништа друго до безодношајно редуковање на Jедно. Tо Jедно, настало 
рекурентним улажењем у властиту унутрашњост, у пасивност, које је Левинас 
знао да опише изразом „улажење у сопствену кожу“, представља делимичну 
реплику Jедног из Платоновог Парменида. Jедно из прве хипотезе овог дија-
лога „није нигде“, „ни у себи, ни у нечем другом“ (да би негде било, морало би 
да буде нечим обухваћено, а тада не би било једно), док се у трећој хипотези 
доказује да му као временски модус припада тренутак (јер се њиме артику-
лише загонетна карактеристика једнōг по којој оно и мирује и креће се), који 
је, пак, оно ван-времено у времену (Platon 1973: 138b/21 и 156d/47). Према Ле-
винасу, то су и одлике сопства, јединственог, које себе сáмо гризе у контрак-
цијама насталим под перманентним враћањем у себе, у властиту нутрину, у 
повлачењу пред Другим: оно није нека оностраност и идеалност, оно је „једно 
овострано изузето из сваке одношајности тематизовања ... не-место, међу-
време или не-време“ (Levinas 1999: 165).

Значајна нам је ова изузетост сопства из сваке одношајности темати-
зовања. Tиме Левинас саопштава да сопство, које је изложено Другоме и ње-
говим захтевима, није изложено и једном Jа које би га тематизовало. Напро-
тив, у овој концепцији Jа је увучено у контракције сопства као у своју кожу. 
Тако је враћање (рекуренција) хипостатичка инкарнација субјекта, па зато 
Левинас није презао од тога да обухватност сопства – индиковану његовим 
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поређењем с кожом – прикаже као тело. Додуше, то тело није биолошко тело, 
али оно са собом повлачи својеврсну утеловљеност Другога у Истом, уте-
ловљеност Другога у сопству, прецизније, у одговорности субјекта и његовог 
позваног сопства за Другога. Tу је Левинас нашао за сходно да употреби и јед-
ну нарочиту метафору – метафору мајчинства. Сопство, по њему, представља 
бременитост (gestation) Другога у Истом, па је оно матрица која чува Другога, 
те утолико његова материца и мајка. По Aдријану Пеперзаку, „мајчински“ 
врхунац овог тока мисли консолидује се закључком по којем „као мајка, ја 
носим Другога у себи, без његовог мешања са мном“ (Peperzak 1993: 223). Tе-
лесно-мајчинско сопство, materia и mater – такав би, у крајњој линији, био 
консеквентно мишљени субјект као онај који је одговоран за Другога. 

Oвде бисмо се могли препустити једној медитацији – можда по тону су-
више „савременој“ за укус једне филозофије која настоји да искаже нешто 
„древно“ – и рећи да се и у родној разлици прелама разлика левинасовске 
субјективности сопства према субјективности cogito-a. Jер, левинасовско соп-
ство као мајчинско стоји наспрам патерналистичког ego cogito-а као фигуре 
дезинкарнираног духа који не прихвата ништа друго, и никога Другога, до 
себе самог – чак и када сусретне Друго, оно, путем тематизовања, упоређи-
вања и саображавања, мења смер у којем ту релацију профилише Левинас: 
она у ego cogito постаје Исто у Другом. Резоновање које би у проблематици 
сопства препознало наносе студија рода не би, уосталом, било страно ни са-
мом Левинасу, већ би се налазило на курсу анализа из Времена и другог, по 
којима је оно женско – апсолутна другост.3

2. AКУЗАТИВ И СЛОБОДА

Oно што Левинасовој херменеутици субјекта даје специфичну арому јесте 
њено граматичко фундирање. Већ смо поменули да према Левинасу сопство 
настаје под оптужбом Другога. Tа оптужба јесте изрицање Другога којим 
ме он производи као одговорног за свој јад и као некога ко треба да њему 
и за њега одговара. У његовој оптужби и његовој заповести ја – профилисан 
као матрица, материја и мајка – постајем ствар, јер, „падајући под удар тог 
изрицања које заповеда, материја преузима значење и показује се ово или 
оно – ствар“ (Levinas 1999: 167). Tу Левинас проговара о паду и падежу, и 

  3 Иaкo рeзoлутнo у погледу прихвaтaњa жeнскōг, oвo мишљeњe би лaкo мoглo пoкaзaти 
свoje пaтриjaрхaлнo oгрaничeњe. У сврху eкспликaциje тe грaницe нaвoдимo мишљeњe 
кoje je изнeлa Kaтрин Шaлиje: „Изглeдa дa je мajчинствo крajњи смисao жeнскoг, сaмa 
мeтaфoрa субjeктивнoсти и, нaрaвнo, нe сaмo мeтaфoрa. Tрeбa сe сусрeсти с нeуспeхoм у 
мушкoсти бићa дa бисмo рaзумeли смисao Другoгa. Majчинскo тeлo знa у свoм мeсу и у 
свojoj крви штa знaчи смисао субjeктивнoсти. Aли, трeбa дa зaпaзимo и тo како, схoднo 
Лeвинaсу, eтикa у свoм жeнскoм дoмaшajу знaчи мajчинствo и ништa другo. Moжeмo ли 
сe слoжити с тимe?“ (Chalier 1991: 127) Дaклe, jeднa je ствaр признaти oнo жeнскo, a другa 
признaти гa у кључу мajчинствa, у кoјем oнo прoнaлaзи (и тo кao jeдини дoпустиви) 
modus vivendi, и у oквиру нajригидниjих пaтриjaрхaлних свeтoнaзoрa.
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његова се мисао о томе, због јасне етимолошке везе између пада и падежа, 
чак битно јасније може „осетити“ у српском него француском језику, у којем 
пад (la chute) и падеж (le cas) не потичу из истог извора. Пад субјекта, који је 
тотални пад у његово „sub-“, „јесте суштина и начин постојања оптужбе тог 
падежа, акузатива“ (ibid.). 

Aкузатив до крајњих граница максимизује постојање сопства у властитој 
кожи – до тачке пуцања саме коже од притиска сабијања у унутрашњост. Tо 
утискивање себе у себе, у којем трпим Другога и за Другога, има, заправо, циљ 
да својом незаустављивошћу и инсистенцијом доведе до истискивања себе у 
спољашњост, изван себе самог, у стајању за Другога, односно, уместо њега. „Tа 
два кретања, баченост у себе, сатераност у себе, и постављеност на место дру-
гог, неодвојива су. Бити оптужен од стране других, бити прогоњен од другог, 
истим потезом се претвара у подршку другоме, у стављање на његово место.“ 
(Lingis 1991: 149) 

При том није реч о две фазе једног кретања, активној и пасивној, јер из-
лазак у спољашњост и стајање за Другога не наступају преузимањем лич-
не иницијативе, већ у склопу „акузативне“ пасивности сопства. Субјект је на 
своје место одговорности за Другога доведен управо од стране Другога, ње-
говим захтевом и притиском. Левинас одатле изводи и став да је, најстроже 
узето, субјект на тој позицији за-Другога истеран из себе: „он сам је ван субје-
кта (hors sujet): сопство без рефлексије – јединство које се идентификује као 
непрестана будност“ (Levinas 1987: 213), будност без починка или било каквог 
другог уточишта у својој непрекидивој изложености Другоме. Eпоха нелагод-
ности...

Aли, како да ја одговорим на захтев Другога? Kако да из своје бесконачне 
притешњености и пасивности ипак доспем до тога да могу било шта – неку 
реч, гест или дело – да упутим ка њему? Најпре треба запазити особености 
дискурзивне ситуације која се ствара самом заповешћу. Императив који ми 
Други упућује „претвара идентитет оног у првом лицу субјективног Jа које 
брине за свој опстанак у хиперидентитет акузативног и оптуженог мене“ 
(Llewelyn 2000: 123). Дакле, Jа није потпуно уништено у сопству, оно преживља-
ва утапање у тело своје субјективности, али као изокренуто и премештено, 
деклинирано из номинатива у акузатив, у којем постоји као референца на 
сопство (као ме или мене). Oстајући у хоризонту тог падежа, его изговара себе 
– сопство – у одзивним речима „ево ме!“. Сама могућност да уопште изгово-
рим „Jа“, по Левинасу већ је одређена значењем „ево ме, ту сам, одговоран за 
све и свакога“ (Levinas 1999: 174). 

Tренутак у којем изговарам себе у акузативу, у којем кажем „ево ме!“, 
јесте – као тренутак мог потпуног излагања – и тренутак мог разрешавања 
од бивствовања. Левинас га назива „безинтересност“ (désintéressement). На 
први поглед, може деловати претерано Левинасов захтев да се интерес и ин-
тересност препознају као онтолошки ставови у најјачем смислу. Aли, оно esse 
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које у њима борави неопозиво упућује на њихово онтолошко порекло. Tрену-
так мог окретања ка Другоме – или, боље, тренутак у којем ме Други окреће 
ка себи – јесте, тако, тренутак у којем сам већ разрешен од свог истрајавања 
у бивствовању (од бриге за бивствовање које је вазда моје, или од conatus-а 
essendi, од онтолошког егоизма), од свог inter-esse. Уколико је бивствовање за 
себе већ истрајавање у бивствовању, утолико је онда претварање субјекта у 
оно за-Другог – с оне стране бивствовања; и уколико је истрајавање у бивство-
вању интересност, утолико је и прекорачивање бивствовања безинтересност 
или лишеност интереса.

Дакле, једним једноставним „ево ме!“, ја одговарам Другоме на његову оп-
тужбу-позив, на његов императив. Tреба напоменути да Левинасово увођење 
тих одзивних речи јесте и његово обнављање питања религије. Jер, то су и 
речи које Aврам изговара Jахвеу када га овај дозива (на хебрејском се „ево ме“ 
каже: hineni). Њима се изворно одговара на позив божанске трансценденци-
је. Tо је, након „обезбожења“ картезијанског бесконачнōг, најдрастичнији слу-
чај Левинасове секуларизације сакралнōг, односно „филозофизације“ оног 
религиозног. Kоначан исход таквог рада, уосталом, и није лако предвидљив: 
колико бисмо могли говорити о својеврсном Aufhebung-у религије у филозо-
фији, могли бисмо с не мање извесности и оправданости доказивати да њиме 
оно религиозно добија прилику да ојача, будући да му улазак у филозофски 
дискурс обезбеђује универзалнију интелигибилност и тиме евентуално уки-
да границе његовог ширења. 

Левинас, међутим, све и уколико не удара на религијску улогу ових речи – 
ценимо да његов третман заправао уопште не компромитује њихово рели-
гиозно значење – никако не реферише на њихов изворни оквир и поставља 
их на сцену на којој су сами људи једини актери. По Хиларију Патнаму, биб-
лијска резонанција која треба да буде филозофски препозната у Левинасо-
вом хинени не налази се у опозицији људско–божанско, него у самој безре-
зервности која се овом речју износи пред Другога. „Заповеђено ми је да ка-
жем hineni другоме, и то без резерве, као што је Aврамово hineni Богу било без 
резерве.“ (Putnam 2002: 38)

Али, околност да ми је заповеђено да кажем износи на површину једно 
изузетно питање: да ли говорећи „ево ме!“ заиста говорим ја, или тек под 
принудом изговарам неке захтеване речи, неку шифру, нешто око чега се не 
питам и нешто око чега бих, стога, ја сам био безначајан? Да ли се то „ево 
ме!“ производи искључиво под присилом и без пристанка, услед чега би и 
моја раније експлицирана јединственост била излишна? Да ли, другим ре-
чима, моја потпуна пасивност у мом акузативном изрицању и самоизлагању 
подупире или потире моју одговорност за Другога? Јер, шта би од ње остало 
уколико ниједна активност коју чиним није у ствари моја, већ је ексклузивно 
„ауторство“ Другога?

Краљевски пут – да не кажемо: пречица – за одговоре на ова питања јесте 
позивање на Левинасов метод. Пасивност која субјекта сатерује у његову 
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унутрашњост, која производи контракције његовог сопства што га избацују 
из њега самог – та пасивност, која је, по Левинасовом изразу, пасивнија од 
сваке пасивности, јесте управо емфаза пасивности, којом се она преобража-
ва у друго, у својеврсну активност. Треба јасно подвући: та активност није 
наличје пасивности, већ је њен врхунац или емфаза. По једном коментато-
ру „крајња пасивност је најдубља активност, пошто је она одмах и одговор, 
’ево ме’ које се обраћа ономе који ме ремети и обавезује да изађем из себе“ 
(Bailhache 1994: 266). 

Tо је још један необичан резултат левинасовске оптике: пасивност као из-
вор активности или, инверзно, активност чији је услов пасивност. Активност 
не долази као последица слободне одлуке, као чин који је одликован тиме да 
се могао испоставити и као друкчији, већ на таласу контракција које до те 
мере враћају сопство у субјект да се оно почиње преливати ван субјекта и да 
тим путем пасивност своје притешњености у некој врсти експулзије преок-
реће у активност. Изговарајући своје „ја“ у акузативу, излажући себе Другоме 
на његов захтев, ја сам, у ствари, постављен у ситуацију у којој упражњавам 
активност самоизлагања, активност дакако заповеђену, али и активност чији 
сам ја ексклузивни произвођач и потписник.

У петом поглављу књиге Друкчије од бивствовања Левинас је питање од-
носа субјектове слободе и заповести Другога проблематизовао преко идеје 
бесконачнōг. Уз ризик да почини велики феноменолошки каламбур, Левинас 
вели да бесконачнō као спољашњост мора бити посведочено мојом унутра-
шњошћу. Нема бесконачнōг као нечег реално егзистирајућег и показивог из-
ван свести, оно мора да се оспољи кроз моју свест (као идеја) и кроз мој глас, 
чиме се не посведочава као моја унутрашњост (јер оно не може постати неки 
одређени садржај или тема), већ као трансцендентнō у иманентнōм и кроз 
иманентнō. „Oно бесконачно спољашње постаје ’унутрашњи’ глас, али глас 
који сведочи о распуклини унутрашње тајне дајући знак Другоме.“ (Levinas 
1999: 221) 

Tа распуклина унутрашње тајне јесте један од начина да се означи детро-
низовани субјект треће Mедитације, субјект који је суочен са властитом неса-
вршеношћу, а знак који се даје Другоме јесте изношење те истине на видело, 
истине која се саопштава Другоме, тј. бесконачнōм. Стога, уколико се Други 
разуме као оно бесконачно, онда следи и то да је његова заповест, заправо, 
„заповест која се исказује кроз уста онога коме заповеда“ (ibid.). Изнудивши – 
остали смо при хајдегеровском „изнуђивању“, премда би овде било приклад-
није „принуђивање“ – субјекта за своје отварање, бесконачнō омогућава и да 
се хетерономија преокрене у аутономију. Tим преокретом се оно сáмо извр-
шава. 

По Левинасу, бесконачнō се ушуњава у субјекта, у његову свест, кроз изван-
редну (анархичку, контингентну) афекцију, па се, с тим у складу, субјект пока-
зује као извршилац онога што му је путем идеје бесконачнōг (или, у двостру-
кој визитацији лица, у његовом говору) дошапнуто, али тако да је ту захтевана 
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његова лична артикулација, његов глас којим би се шапат претворио у јасну 
реч. Tек тим путем, формирајући придодавањем свога говора својеврсно дво-
гласје с бесконачним, субјект и сам постаје ауторска инстанција. Tа могућ-
ност да „заповест одјекне у устима онога који се покорава“ (ibid., 222) јесте, по 
Левинасу, амбивалентност која је једина кадра да изрази оно специфично 
етичко – однос Друго у Истом.

Да ли се из тога сме извести закључак о изостанку слободе субјекта и евен-
туалној тиранији Другога? С овим последњим Левинас лако излази на крај. 
Други долази кроз лице, његово обраћање лицем-у-лице јесте оно којим ме 
се он тиче и преко којег ми заповеда и оптужује ме, док тиранин своју снагу 
и своју суштину црпе из заобилазног, индиректног деловања. Oно што карак-
терише тиранију „јесте да се не види лице другог, види се друга слобода као 
сила, нападна... Насиље је начин понашања са сваким бићем и сваком слобо-
дом тако што им се приступа из индиректног угла.“ (Levinas 1987б: 15) 

И Други и тиранин стоје наспрам мене и наређују ми, али ми се лице Дру-
гога опире самом својом опозицијом у односу на мене, у којој ме још и за-
хтева, док је тиранин у опозицији према мени управо својим отпором којим 
ме негира. Из тих разлога Други није тиранин. Штавише, пошто је порекао 
моју спонтаност, рад моје интенционалности и довео моје сопство дотле да 
се њему препусти, он ме и ослобађа: „он ослобађа субјект од досаде и бриге, 
то јест од привезаности за себе самог, у којој се Jа гуши у Сопству на бази тау-
толошког начина идентичности“ (Levinas 1999: 191). По Левинасу, дакле, Други 
ослобађа субјекта од његовог conatus-а essendi, од бриге за властито бивство-
вање. Да ли је, међутим, субјект с којег је скинут „јарам“ бивствовања, доиста 
слободан?

Oдговор на то питање претпоставља раздвајање два концепта слободе, он-
толошког и етичког. Oнтолошки схваћена, слобода је моћ неспутаног субјекта 
да савлада сву другост – као препреку – која би му стала на пут и тако реа-
лизује своју вољу без остатка. Kрајња онтичка могућност била би политичка 
тиранија Истог, а онтолошка – редуковање сваког алтеритета на унутрашњост 
рефлексивне свести и апсолутног знања. И у свом не-апсолутном виду, ос-
мишљена и организована као лична аутономија, слобода се у овој перспекти-
ви показује као ствар оног tò autó, Истог, и утолико као ограђивање од Другог 
и његовог могућег nómos-а. Из етичке перспективе, tò autò nómos је tò autò 
lógos – односно, слобода је таутологија, или, речима раног Левинаса, прикова-
ност за бивствовање. Непредусретљива према Другоме, она је истовремено и 
неиздржљив терет за Исто. Насупрот овоме, етички концепт слободе „означа-
вао би прихватање позива на који само ја могу да одговорим, или, опет, моћ 
да на њега одговорим када будем позван. Бити слободан значи урадити оно 
што нико други не може уместо мене.“ (Levinas 1982: 178)

Oвде би слобода долазила не с обзиром на изостанак препреке у упражња-
вању поистовећивања оног не-истог, већ на основу изабраности субјекта од 
стране Другога и тако његове јединствености. Због тога је самоизлагање 
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субјекта у акузативном „ево ме!“ не само најдубља активност него и фунда-
ментална слобода, ослобођеност од бриге за бивствовање као оно Исто, осло-
бођеност од терета бивствовања и прикованости за њега, слобода без-интер-
есности, али и слобода јединственог субјекта, изабраног субјекта којег нико 
други не би могао да одмени, слобода да уместо за себе, замењујући себе за 
Другога, чини за Другога.4

Oдступајући од бивствовања и онтолошке слободе, субјективност се, најпо-
сле, одиграва и као слобода без поретка, као анархија. Tиме се отварају врата 
за догађај етике, који Левинас у више наврата назива етичком авантуром. 
Према средњовековном народном латинском, adventura је како оно што ће 
тек доћи – усуд – тако и неизвесност у погледу тренутка и садржаја тог до-
ласка. Aвантура је димензија будућēг, онога што не реферише на тоталитет, 
поредак и реченō, те утолико синонимна са слободом.

У односу на традиционалне (онтолошке) концепције слободе, Левинасова 
се концепција показује као преокрет и по томе што у њој слобода и одговор-
ност замењују позиције првенства односно изведености. Док нас уобичаје-
на схватања уче да слобода претходи одговорности, Левинас, напротив, по-
ставља слободу као оно што има извор у одговорности, која је оно прво. Tек 
као оптужен и тиме постављен и захтеван као одговоран од стране Другог, 
ја приступам слободи од бивствовања и слободи за Другога. Између стварне 
одговорности и могуће слободе стоји једно „ево ме!“, којим моја постављена 
одговорност постаје прихваћена, а с тим актом придолазе и моја слобода од 
бивствовања и слобода за Другога. 

Важно је нагласити те разлике између постављене одговорности – оне која 
претходи мојој одлуци, оне која настаје одлуком Другога, његовом контин-
гентном визитацијом – и оне коју прихватам „акузативизацијом“ своје субјек-
тивности. Aко говоримо о овој последњој, она не претходи мојој слободи, већ 
је с њом симултана. Kад изговорим „ево ме!“, ја сам прихватио позив Друго-
га, који ми као јединствену структуру доноси како моју одговорност, тако и 
моје ослобођење од бивствовања и моју слободу за Другога. Tо, међутим, нису 
само консеквенције до којих долазимо слéдећи логику Левинасовог текста. И 
он сам је, и то сасвим изричито, говорио о „могућем заједништву слободе и 
другог, онаквом какво се показује у одговорности за другога“ (Levinas 1999: 189)

  4 „Eтикa, стoгa, нeмa спoj сa oнтoлoшкoм слoбoдoм (прoтивнo њeнoj кoнцeпциjи унутaр 
филoзoфскe трaдициje, гдe je слoбoдa вoљe њeнa нужнa прeтпoстaвкa), вeћ укључуje 
друкчиjи мoдaлитeт слoбoдe – oнaj кojи je Лeвинaс нaзвao извлaчeњeм из Бивствoвaњa.“ 
(Ciaramelli 1991: 87) Билo je кoмeнтaтoрa кojи су oвaj стaвaк Лeвинaсoвe eтикe рaдo 
прoтумaчили нe тeк кao „друкчиjи мoдaлитeт слoбoдe“, вeћ кao суштинскo oслoбaђaњe 
субjeктa (кoje смo ми нaзвaли фундaмeнтaлним): „Oбрaћajући ми сe с висинe и 
пoнижeњa свoje нeoдeвeнoсти и глaди, Други нe oгрaничaвa мojу слoбoду. Нaпрoтив, oн 
je чини слoбoднoм. Нaмeћући ми тeрeт oдгoвoрнoсти, Други мe oслoбaђa oд aнoнимнe 
фaтaлнoсти тeрeтa бивствoвaњa, кojи уживaњe и рaд мoгу сaмo приврeмeнo дa oлaкшajу.“ 
(Llewelyn 1995: 102)
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Увођењем тог „могућег заједништва“, које се у нашој анализи показало чак 
као актуелно, изражена је и једна Левинасова бојазан. Будући да није прво-
битна, слобода није ни неограничена. Левинас је назива коначном. Aли је Ле-
винасу стало и до тога да достојанство слободе у његовом тумачењу субјекта 
не буде окрњено, то јест, да се коначна слобода размотри на такав начин „да 
се не нанесе повреда достојанству слободе“, да се за слободу „осигура један 
смисао који је несводив на тај појам“ (ibid.). 

Реч је о томе да се преиспита могућност одбацивања појма слободе, с об-
зиром на његову онтолошку профилисаност, а да се при том од самог пој-
ма отргну неки његови предикати, они који граде достојанство појма, а који, 
према Левинасу, дају слободи смисао. Левинас наводи три таква предика-
та: усхићеност (exaltation), уздигнутост (élévation) и надахнуће (inspiration). 
Ствар би била у томе да се усхићеност, уздигнутост и надахнуће, који по Ле-
винасу конституишу смисао слободе, с појма слободе преместе (накалеме) на 
појам одговорности. Jер, близина Другога, у којој на мене пада одговорност за 
Другога, мене „не вређа само, него ме велича, уздиже и, у дословном смислу 
речи, надахњује“ (ibid., 190). 

Величање, уздизање и надахнуће потичу од „авантуристичког“ карактера 
одговорности, од њене без-интер-есности, али она ипак у првом тренутку 
вређа. „Не вређа ме само“ (ne me heurte pas seulement), али ме најпре вређа. 
Најпре ме вређа тиме што негира моју слободу као слободну иницијативу, 
тако што ограничава моју вољу – воља и представа беху међу главним одли-
кама ego cogito-а – и спонтаност. Tа је увреда ипак неминовна, јер тек ограни-
чењем хтења саме воље, које је ништа друго него довођење у питање егоизма 
conatus-а essendi, субјект је кадар да се ослободи своје тегобне прикованости 
за бивствовање. Због тога Левинас вели да се „у коначној слободи, дакле, ос-
лобађа један момент чисте слободе који није погођен ограничавањем њеног 
хтења“ (ibid.). 

Tај момент се образује предикатима усхићености, уздигнутости и нада-
хнућа, који, одвојени од онтолошке слободе, сада формирају меонтолошку, 
етичку слободу, слободу која стоји у појмовном блоку чије је име „одговор-
ност“. Mогли бисмо у свему томе отићи и корак даље, па устврдити да је конач-
на слобода, онтолошка слобода коју Други прекида, заправо трансцендентал-
ни услов етичке слободе. Mоје „ево ме!“ стога се мора разумети и као тренутак 
фокализације слободе, тренутак преузимања догођеног прекида хтења моје 
воље и једновремено отрзање од амбијента самог тог догађаја; отрзање које 
ме као subjectum-а уводи у прихватање Другога.
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ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ДО ЉУДСКОГ КАПИТАЛА

Сажетак: Рад се претежно бави разматрањем неких основних појмо-
ва значајних за анализу међузависности економије и образовања; то 
су појмови: интелектуални капитал, социјални капитал и људски ка-
питал. Нарочито се појам људског капитала идентификује као кључна 
одредница у сваком савременом преиспитивању економских аспеката 
знања и образовања, а теорија људског капитала представља се као нов 
и значајан допринос темељном разумевању порекла богатства и сиро-
маштва у савременoм друштву и привреди.

Кључне речи: људски капитал, интелектуални капитал, социјални 
капитал, знање, образовање, економија.

Највреднији капитал јесте онај који се улаже у људе.
Алфред Маршал

Најбољу камату доноси улагање у знање.
Бенџамин Френклин

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ

Ако покушамо да разјаснимо сложене међузависности између економских 
чинилаца и појава на једној, и знања, образовања, способности, на другој, 
морамо се првенствено суочити са нужним појмовним разграничењима. 
Истраживање економских аспеката учења и образовања подразумева ваљано 
разумевање специфичних појмова, потеклих претежно из савременије еко-
номске теорије, али плодоносних и изазовних и за истраживаче сложених и 
изнад свега значајних веза између образовања и економских кретања.

Појмови о којима ће бити речи нису као такви били познати класичној, 
традиционалној економској теорији, мада ћемо у даљем тексту нагласити да 
се имплицитно понегде могу препознавати и код неких од најзначајнијих 
класичних економиста. Ипак, класична економска теорија је у анализи еко-
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номског живота полазила од тога да је за сваку производњу било потребно 
уложити неке неопходне, основне чиниоце производње, које теорија иденти-
фикује као људски рад или радну снагу, земљиште и капитал. У новије вре-
ме, економисти су све више уважавали значај технологије и управљања за 
функционисање сваке привреде, истовремено преиспитујући утицај и значај 
традиционалних фактора капиталистичке економије; због свега тога се поде-
ла чинилаца производње донекле шири на пет основних чинилаца, који се 
нешто модернијим економским језиком дефинишу као капитал, технологија, 
природни ресурси, радна снага и управљање.

На тај начин, капитал је дошао у само средиште истраживања економске 
науке, с тим што је временом овај појам добијао све шире значење, обухва-
тајући свако улагање које улази у систем производње (било оно материјално, 
нематеријално, или људско). Традиционална подела капитала на врсте гово-
ри нам о постојању финансијског капитала и физичког капитала, с тим што 
физички капитал обухвата сва тзв. материјална добра као што су фабрике и 
постројења, зграде, машине и опрема, сировине, земљиште, и др. 

Јасно је да су и материјална добра у извесном смислу зависна од финан-
сијског капитала, јер се могу ангажовати, набавити, купити тек уколико вла-
сник, индустријалац, капиталиста поседује финансијски капитал и донесе 
одлуку о улагању, инвестицији у одређена материјална добра.

Таква одлука у капиталистичком начину производње доноси се првен-
ствено да би се остварио профит, приход, увећана вредност која проистиче из 
уложеног капитала (као што ангажовање радне снаге раднику доноси плату 
или надницу, и као што земљиште власнику доноси ренту). Капиталиста оче-
кује одређени принос, повраћај уложених средстава који ће бити довољан да 
би оправдао уложени капитал и све ангажовање и ризике којима се излаже 
на тржишту, где мора реализовати свој пословни подухват. Уколико постоји 
добит, уколико је остварен профит, то значи да постоји позитивна разлика 
између износа уложеног капитала и износа који се оствари на тржишту, када 
се производ прода (добије се више но што се уложило). Порекло капитала и 
јесте управо у вишку производа у односу на потрошњу.

Поменути вишак може се уложити у нови производни циклус, евентуално 
и на вишем нивоу, уз ангажовање већег броја радника и већи обим физичког 
капитала – у том случају реч је о производној експанзији и о привредном 
расту. 

Модерна економска теорија, међутим, осим ових класичним појмовима 
и анализама, бави се и разматрањима која доводе у питање традиционал-
не економске погледе, између осталог и покретањем расправа о видљивом и 
невидљивом, опипљивом и неопипљивом у економији. Чиниоци о којима је 
било реч спадају у појаве које су давно и релативно јасно уочене, посматра-
не и и идентификоване, оне су биле истраживане и анализиране, економ-
ским стручњацима у извесном смислу очигледне и наизглед сасвим познате. 
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Међутим, расправе о неопипљивим факторима и појавама у економији доне-
ле су нове, свежије приступе и анализе које доприносе бољем и дубљем раз-
умевању економског функционисање и понашања учесника у економском 
животу.

Најзад, те расправе морале су донети и неке нове појмове, који пребацују 
тежиште истраживања и тумачења на раније запостављене, али изузетно 
значајне аспекте и појаве. Један од таквих, релативно нових појмова јесте и 
интелектуални капитал.

Појам интелектуалног капитала изванредно је значајан за разумевање 
економских аспеката образовања, јер нам доказује да се и сама модер-
на економска теорија у одређеном тренутку морала окренути испитивању 
утицаја знања и образовања на економски живот, и да се тај утицај може 
и мора посматрати, истраживати и анализирати на свим нивоима, интер- 
дисциплинарно и мултидициплинарно, са различитих становишта. Функци-
онисање савремене привреде не може се више ваљано разумети уколико ма-
нипулишемо само традиционалним појмовима и класичним приступима.

Ако покушамо да дефинишемо појам интелектуалног капитала, неиз-
бежно морамо користити и појам знања, па се тако може сматрати да инте-
лектуални капитал представља оно знање које се може претворити у про-
фит1, или да интелектуални капитал чини количина и кретање знања које 
поседује организација2. 

Ове дефиниције очигледно наглашавају динамичку природу интелекту-
алног капитала, из чега проистичу значајне импликације – између осталог, 
разликовање управљања знањем (knowledge management) као процеса и ин-
телектуалног капитала (intellectual capital) као ентитета. 

Лако ћемо уочити да се количина знања односи на статику, док кретање 
знања представља суштинску и праву вредност – динамику знања у орга-
низацији; од саме количине знања, значајније је како се знање користи, 
унапређује, употпуњује, развија, динамизује саобраћањем међу људима у ок-
виру организације. То је, између осталог, домен нове и значајне области (па 
и дисциплине) - домен управљања знањем; у многим великим и успешним 
компанијама већ дуго делују експерти првенствено задужени управо за уп-
рављање знањем3.

Интелектуални капитал, другим речима, мора бити употребљен, пуштен 
у погон, мора на прави начин деловати да би се „претворио у профит“; знање 
које јесте неодвојиви елемент интелектуалног капитала мора се неизоставно 
динамизовати, покренути и кружити у оквиру организације, фирме, преду-

  1 Lev, 2001, p. 155.
  2 Baron & Armstrong, 2007, p. 6.
  3 Њихова радна места дефинишу се као кnowledge manager (chief knowledge manager), и/

или (још теже преводиво на наш језик) knowledge officer (chief knowledge officer, CKO). 
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зећа или привреде у целини. Само оживљено знање, знање у покрету, може се 
сматрати капиталом. 

У релевантној савременој литератури уобичајено је да се, због бољег и 
дубљег разумевања самог појма (и њему блиских појмова) интелектуални 
капитал рашчлањује на следеће основне чиниоце: (а) људски капитал, (б) со-
цијални капитал и (в) организациони капитал.

Људски капитал је појам који се налази у самој сржи сваког релевантног 
разматрања економских аспеката знања и образовања, и њему ћемо и у овом 
раду посветити већу пажњу. Овде ћемо само навести да појам људског капи-
тала подразумева сва знања и капацитете, вештине и компетенције, значајне 
одлике и потенцијале, способности развоја, прилагођавања и иновације које 
поседују чланови организације.

Социјални капитал првенствено означава успостављене структуре, дина- 
мичке мреже и односе, утврђене и делотворне процедуре које омогућавају 
људима – члановима организације да усвоје, користе, чувају и унапређују 
интелектуални капитал. Многи аутори уместо појма социјални капитал 
користе појам релациони капитал, чиме додатно наглашавају да се овај 
тип капитала претежно идентификује у односима/релацијама, у комуника-
цијским каналима који функционишу унутар организације и којима знања и 
информације круже у оквиру фирме или предузећа.

Организациони капитал се једини од поменутих може сматрати поседом, 
имовином организације (фирме, предузећа, компаније), јер представља ин-
ституционализовано и систематизовано знање, укључујући и одговарајуће 
базе података, приручнике, упутства и формализоване процедуре и правила; 
у литератури се овај тип назива и структуралним капиталом. Организа-
циони капитал је са становишта компаније (и/или њеног власника) изузетно 
значајан, јер је то капитал над којим компанија има највећу контролу, укљу-
чујући чак и власничка права, и зато са становишта компаније/власника ор-
ганизациони капитал представља врхунац „хијерархије интелектуалног ка-
питала“. Максимална ефикасност и употребљивост интелектуалног капитала 
постиже се тек када се у сложеним токовима и процесима до врхунских по-
тенцијала развије организациони капитал, из којег тек тада може проистећи 
максимални профит.

Природа знања подразумева да знање увек стиче задржава, поседу-
је и користи човек или појединац (људски капитал); знање које поседује 
појединац допуњава се и обогаћује, унапређује се и оплођује најразли-
читијим међуодносима, комуникацијом знања унутар организације (со-
цијални капитал); најзад, уколико све наведено успешно делује и уко-
лико знање стваралачки кружи и делује, ствара се институционално 
знање које организација/институција поседује (организациони капитал). 
Другим речима, оправдано је констатовати да људски капитал поседује поје-
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динац, организациони капитал поседује организација, док социјални капитал 
не поседује нико.

Ако се сложимо да, у крајњој линији, вредност увек ствара појединац 
(својим знањем, вештинама, способностима), успешност организације/пре-
дузећа/компаније првенствено зависи од тога како ће (се) људски капитал 
привући, ангажовати, задржати, одржавати и развијати. Ако се знање за-
послених употребљава на најбољи, најефикаснији, најпродуктивнији начин, 
то значи да се људски капитал ангажује, користи, размењује тако да се успеш-
но ствара и увећава организациони капитал (или – да се људски капитал, 
преко социјалног, претвара у организациони капитал). 

Oд суштинског значаја, дакле, увек јесте реализовање људског капитала и 
његово преливање – претварање у организациони капитал, и то због неколи-
ко важних одлика људског капитала. Између осталог, људски капитал је спе-
цифична врста капитала која има радно време, па се и због тога може рећи 
да је људски капитал онај капитал који након радног времена одлази кући 
са појединцем који га поседује. Осим тога, и иначе људски капитал долази и 
одлази, напушта и мења предузећа, радна места и занимања, не понаша се 
линеарно и увек јасно предвидљиво. Међутим, оно што организације, упркос 
томе, могу да постигну (ако успешно управљају знањем) – то је да трајно о/
чувају, увећавају и унапређују организационо знање. Јер, организациони ка-
питал у суштини означава организационо знање које остаје у организацији 
када запослени оде, док је људски капитал интелектуална имовина која сва-
ког поподнева одлази са запосленим.

ЉУДСКИ КАПИТАЛ

Међу новијим појмовима које су нам донеле расправе о новим схватањима 
суштине и компонената капитала, један од најзначајнијих јесте појам људски 
капитал. У економији новијег времена овај појам се везује и за расправе о 
опипљивим и неопипљивим компонентама капитала или, једноставније, о 
опипљивом и неопипљивом капиталу.

У том контексту, ако пођемо од поделе на опипљиви и неопипљиви (tangible/
intangible) капитал, људски капитал ће се идентификовати као један од 
најважнијих елемената овог другог, неопипљивог капитала.

Међу остале елементе неопипљивог капитала (или неопипљиве имовине) 
спадају и ауторска права, бренд, односи са купцима/клијентима, слика у јав-
ности (имиџ), и многи други.

Суштина појма неопипљивог капитала може се илустровати неким сли-
ковитим примерима. Заиста, схватићемо да је тешко објективно изразити 
вредност коју са собом носи одређена робна марка, која подразумева и спе-
цифичан и тешко објашњив (у ствари, свакако неопипљив) позитиван однос 
купаца, оданост и поверење према производу или бренду. 
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Љубитељи моторцикала произвођача Харли-Дејвидсон (Harley-Davidson), 
на пример, сматрају се изузетно постојаним и верним, и никакве упоредне, 
стручне и објективне упоредне анализе перформанси различитих типова/
марки моторцикала (које говоре у прилог другим произвођачима) по пра-
вилу их не могу поколебати нити приволети да прихвате другог призвођа-
ча. Љубитељи Харли-Дејвидсона, углавном сматрају да је то што они возе, у 
ствари, нешто више од моторцикла. Тешко је економски изразити вредност 
оваквог односа масе потрошача према производу или бренду, јер се у том 
односу назиру елементи изван рационалних оквира (имамо масу потрошача 
која је спремна да плати више за мање, више новца за слабије перформансе и 
могућности, јер новац дају због неопипљивих вредности које се опиру дефи-
нисању, као што су традиција, посебност, специфичан имиџ, итд.). Другим 
речима, ради се о великом износу неопипљивог капитала који произвођачу 
доноси велику добит.

На сличан начин се може приказати и однос купаца компаније Епл (Apple) 
према омиљеном бренду, који се изборио за посебан статус међу другим про-
извођачима, тако да за сваки нови производ компанија може да рачуна на 
армију верних купаца који се већ унапред опредељују за нови, тек најављени 
тип рачунара или мобилног телефона, који ће платити знатно више од дру-
гих производа релативно сличних (а у неким аспектима чак и бољих) пер-
форманси и могућности. Како год покушали да дефинишемо посебност коју 
себи приписују купци Харли-Дејвидсона и Епла, јасно је да произвођачи због 
овог флуидног и неопипљивог, али врло снажног односа који постоји између 
купаца и компанија остварују изузетно увећану добит.  

И због тога, није неоправдано поставити питање о релативном односу из-
међу вредности физичке имовине и оне друге, неопипљиве и наизглед не-
видљиве имовине одређене фирме, компаније, организације, предузећа. Нпр. 
колико вреди сва физичка имовина компаније Кока-Кола (Coca-Cola) у одно-
су на вредност самог њеног имена, и свега оног неопипљивог и невидљивог 
што је са именом повезано. Другим речима, колика би била вредност компа-
није уколико би задржала сву физичку имовину, али би остала без имена као 
неопипљиве вредности, неопипљивог капитала? 

Било је и у самој компанији Кока-Кола покушаја да се новим производом 
и делимично новим именом осавремени и унапреди пословање; био је то ог-
роман пословни промашај (потрошачи су одбијали промене и одрицали су се 
омиљеног пића) који је руководству дао јединствену лекцију о томе у чијим је 
рукама бренд; показало се да потрошачи имају моћ да контролишу бренд, те да 
је судбина компаније, како је то барем овај пример показао, у њиховим рукама.

Као и поменуте неопипљиве вредности, тако је и људски капитал у вели-
кој мери скривен и неопипљив, нестандаран и нестандардизован, динами-
чан, еластичан, немерљив или тешко мерљив (тешко га је из/мерити, тешко 
га је оцењивати, тешко га је рачуноводствено и/или књиговодствено изрази-
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ти), итд. Озбиљно је практично и научно-теоријско питање како економским 
параметрима и величинама изразити знање (у релативно ширем смислу 
knowledge, у релативно ужем смислу know-how), креативност, маштови-
тост, инвентивност, предузимљивост, личну и/или интелектуалну елас-
тичност, способности (нпр. способност стваралачког решавања проблема), 
вештине, навике, вредности запослених у организацији. Нарочито се велике 
практичне тешкоће јављају када у књиговодственим процедурама треба из-
разити вредност фирме, предузећа, организације и њеног капитала – како 
измерити и изразити сав неопипљиви, па и људски капитал.

Како се све више удаљавамо од традиционалчног концепта капитала, све 
је сложеније и теже дефинисати, јасно одређивати и нарочито мерити вред-
ност, мере и величине капитала. Што је капитал људскији, све га је теже 
теже из/мерити4.

Мада смо већ нагласили да је појам људског капитала настао и развијао 
се релативно скоро, током последњих деценија, ипак морамо поменути да се 
имплицитно, у основним назнакама, клица размишљања о значају онога што 
данас називамо људским капиталом може препознати и код највећих међу 
класичним и политичким економистима претходних векова.

Адам Смит [Adam Smith, 1723–1790], велики шкотски економски класик, још 
је у свом класичном делу Истраживање природе и узрока богатства нација5 
идентификовао четири основна типа капитала као извора богатства; то су:  
(1) машине и опрема, (2) зграде, (3) земљиште, и (4) „људски капитал“ – Смит 
га, наравно, не назива тако, али јасно ставља до знања да се, на пример, ула-
гање у образовање може разматрати и економски анализирати као и свако 
друго улагање у остале факторе производње. 

Улагање у образовање, дакле, доноси профит као и свако друго економско 
улагање – принос од таквог улагања не само да је упоредив са улагањем у 
тзв. фиксни, физички капитал (у машине, зграде, земљу), него ће бити барем 
једнак приносу од инвестиције у фиксни капитал.

Алфред Маршал [Alfred Marshall, 1842–1924], изванредно значајан енглески 
економиста, такође је у својим Принципима економије6 још крајем xix века 
писао да се улагање у људе (данас бисмо рекли, у људски капитал) исплати и 
више него улагање у било коју другу врсту капитала.

 Ипак, економиста којем дугујемо и сâм појам људског капитала јесте Те-
одор Шулц [Theodor William Schultz, 1902–1998], амерички економски научник 
и теоретичар, припадник тзв. Чикашке школе економије и добитник Нобе-
лове награде за економију 1979. године. Шулц је 1961. године објавио чланак 
под насловом Улагање у људски капитал7, у којем је образложио своје схва-

  4 The more human the capital, the less we can measure it. (Baker, 2008, p. 112)
  5 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776.
  6 Principles of Economics, 1890.
  7 „Investment in Human Capital“, American Economic Review 1961, 51 (March).
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тање овог новог појма – људски капитал је капитал који се ствара улагањем 
у знање. Идеју о новом појму и приступу Шулц је развијао дуго. Још након 
Другог светског рата, као емпиријски оријентисан економиста, посебно за-
интересован за економику пољопривреде и феномен сиромаштва, посетио 
је једну фарму где је упознао старији брачни пар који га је импресионирао 
тиме што је деловао веома сталожено и задовољно, мада су били сиромашни 
по мерилима које је Шулц могао да примени. Када их је питао како то да 
су тако задовољни мада су сиромашни, добио је неочекиван одговор – они 
нису сиромашни јер су приходе са фарме уложили у високо, универзитетско 
образовање четворо деце која воде успешан и продуктиван живот. Појам бо-
гатства и сиромаштва у класичном смислу није овде функционисао, Шулц је, 
дакле, морао да га темељно преиспита, што га је довело и до појма људског 
капитала као теоријске новине у тадашњој економији.

Шулц је даље образлагао да људске способности и особине имају вредност 
која се може одговарајућим улагањем (у знање и образовање) увећати, те да 
се тако могу претворити у људски капитал. Дакле, улагањем у себе (у сопстве-
но образовање) људи могу значајно увећавати могућности избора које су им 
доступне (на тржишту рада и у привреди уопште). У том смислу се повраћај 
инвестиција у образовање (у људски капитал) може поредити са повраћајем 
инвестиције у физички капитал. Шулц је тако конкретизовао и продубио раз-
умевање овог феномена на чијем трагу су били и поменути економисти пре-
тходних векова. Тако је чикашки професор сасвим отворио врата која воде 
у ново доба економске науке, у доба људског капитала и, како неки аутори 
сликовито кажу, људског капитализма.

Убрзо је постало јасно да се улагање у образовање економским језиком 
може и мора тумачити као улагање у људски капитал, док се управо знање 
и образовање посматра као кључни фактор од којег зависи способност било 
које привреде да оствари високу стопу привредног раста, високу конкурент-
ност на глобалном тржишту, висока примања уз ниску стопу незапослености, 
друштвену стабилност и друге социо-економске циљеве којима тежи свака 
модерна земља.

Појам људског капитала, историјски гледано, дакле, потекао је првенстве-
но из разматрања и анализа појмова богатство и сиромаштво. Као што је 
искусио и сâм Шулц, морао се у новом светлу посматрати и анализирати еко-
номски живот, и не може се више на традиционални начин тумачити ко је 
сиромашан, а ко богат, било да су у питању појединци или државе. На тео-
ријска и појмовна разграничења надовезала су се и емпиријска економска 
истраживања која су, нпр. потврдила оправданост заснивања теорије људског 
капитала и тиме што су указивала да се улагања у људски капитал (у САД, а 
и другде) исплате више него улагање у физички капитал.

Једна од особености људског капитала нарочито се наметнула истражива-
чима у овој области економије, указујући на то да људски капитал има своје 
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особености које га суштински разликују од физичког капитала, те да власни-
ци физичког капитала морају на сасвим други начин уважавати и поступати 
са људским капиталом својих запослених радника. Раније смо поменули да 
људски капитал (првенствено знање, искуство, вештине, образовање) поседује 
увек појединац, што значи да послодавац не може да купује људски капитал 
на исти начин на који купује машине, опрему или зграде.

Зато се теорије људског капитала, између осталог, баве и питањем како 
осигуравати услуге људског капитала; јер, будући да је реч о људима, потпу-
но различитим од машина, запослени појединци увек могу да одлуче да на-
пусте фирму, или могу да ускрате свој рад, да штрајкују, да одсуствују или да 
раде лоше.8 

Људски капитал обухвата и способности, навике и облике понашања, енер-
гију и карактер, вредности и идеје које запослени уносе/доносе у фирму, а о 
томе када ће, како и колико сопственог људског капитала радници уложити 
не одлучује послодавац већ, у крајњем случају, запослени радници.

Зато је неопходно да се људски капитал на прави начин привуче и мотиви-
ше, да би на тај начин могао обезбедити дугорочни опстанак организације. У 
складу с тим, сарадња људског капитала мора се обезбедити одређеним типом 
уговорног (радног) односа, са уважавањем потреба и интереса запосленог и 
послодавца. Уговор се закључује споразумно, и не ради се о купопродаји, већ 
пре о временски ограниченом изнајмљивању људског капитала.

То је нарочито важно јер је људски капитал људски чинилац у организа-
цији, па самим тим што здружује појединце који поседују особену интели-
генцију и друге способности, личне особине, вештине и стручност – све то 
организацији даје нарочит карактер. Међу најважније особености људског 
капитала јесте да су његови носиоци људи који су, самим тим, способни за 
учење и развој, за промене и новине, за стваралаштво од којег организација 
може дугорочно имати велике користи.

Због свега тога, људски капитал обухвата драгоцене неопипљиве ресурсе 
које запослени обезбеђују својим послодавцима, само уколико се ти ресурси 
на одговарајући начин употребе. Зато је толико битно да послодавац води 
рачуна о селекцији, развоју и напретку својих запослених (а нарочито посеб-
них, изузетних стваралаца, креативних талената), али и о њиховом задо-
вољству послом, условима на радном месту, атмосфери која влада у органи-
зацији, о примањима, итд. 

С друге стране, запослени који свој људски капитал уноси у предузеће 
може и у фирми свој капитал даље унапређивати учењем, образовањем и 
обуком, разноврсним стицањем искуства (искуственим учењем), обуком и 
усавршавањем, неформалним, информалним учењем, итд. Због свега тога 
јасно је да је рад двосмерна размена вредности, а не једнострана експлоата-

  8 Elliot, 1991, наведено према: Baron & Armstrong (2007), p. 8.
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ција имовине од стране власника.9 Према томе, општа порука је врло јасна 
и убедљива: вештине, знања и компетенције представљају кључне чиниоце 
који одређују да ли ће организације и нације напредовати.10

Како смо већ разјаснили да се од улагања у људски капитал може и мора 
очекивати повраћај од улагања барем једнак, ако не и већи од повраћаја од 
улагања у физички капитал, треба напоменути да се повраћај који од тог ула-
гања очекују радник и послодавац унеколико разликују. 

(а) Са становишта радника, очекивани повраћај од улагања у људски ка-
питал огледа се у: повећаним примањима, већем задовољству послом, бољој 
перспективи за напредовање у каријери, у сигурности запослења, итд.

(б) Са становишта послодавца, повраћај од улагања у људски капитал 
донеће виши ниво знања и компетенција запослених радника, а тиме ће се 
унапредити њихове радне перформансе, продуктивност, флексибилност, спо-
собност за иновације у раду и производњи, и друго.

Ако је из претходне анализе јасно да и запослени радник (треба да) осећа 
и доживљава да је улагање у (његов) људски капитал оправдано и да ће му до-
нети јасан и очигледан повраћај, он ипак најчешће не доноси лако одлуку о 
таквом улагању, уколико на рационалан начин не сагледа одређене трошкове 
које му такво улагање намеће. 

Трошкове које ће он идентификовати можемо назвати психолошким, со-
цијалним и финансијским.

(1) Психолошки трошкови везани су за животну ситуацију, ставове, нави-
ке, особине личности, карактер и темперамент запослених радника, нарочи-
то оних  који се налазе у средњем и старијем одраслом добу. У андрагогији је 
добро познато да се људи тога узраста, не ретко, осећају непријатно у ситу-
ацијама учења, учење доживљавају као тешко и напорно, учешће у образо-
вању доживљавају као угрожавање сопственог интегритета зрелих и самос-
талних појединаца, итд. Није редак случај да радници заступају негативне 
стереотипне оцене о сопственим способностима за учење у зрелим година-
ма, и да због тога избегавају укључивање у образовне акције јер су у њихо-
вом случају наводно неуспешне и узалудне, и сл. Све то показује да неким 
(многим) одраслим појединцима недостаје снажних унутрашњих мотива за 
учење и образовање у зрелом добу, што захтева одговарајућу реакцију посло-
водства, менаџмента, организатора образовања и обуке радника; постојеће, 
у почетку снажније спољашње мотиве (виша зарада, боље радно место, и сл.) 
временом је могуће заменити јачим унутрашњим мотивима који доприносе 
атмосфери континуираног усавршавања и унапређивања људског капитала 
путем перманентног учења, образовања и обучавања.

  9 Davenport (1999), http://www.linezine.com/4.2/articles/tdthcmwian.htm
10 Schuller, 2000, наведено према: Baron & Armstrong (2007), p. 9.
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(2) Социјални трошкови такође су врло битни за раднике који одлучују 
о улагању у сопствени људски капитал јер се, између осталог, огледају и у 
приликама које ће због учења, обуке и образовања морати да се пропусте у 
друштвеној заједници (трошењем драгоценог времена и енергије на учење 
радници могу доживљавати да су ускраћени за неке важне активности, кому-
никацију и везе пословне, друштвене и породичне природе).

(3) Финансијски трошкови су свакако веома значајни, али многим рад-
ницима ипак не морају бити у првом плану. Важно је напоменути да фи-
нансијски трошкови улагања у људски капитал не подразумевају само не-
посредне трошкове образовања или обуке (цене курсева, школарине и сл.), 
већ се ти трошкови увек увећавају и пропуштеним пословним могућностима, 
приликама или активностима (тзв. opportunity cost). Јер, радник који извесно 
време опредељује за увећање сопственог људског капитала истовремено губи 
и могућност да исто време и енергију усмери на пословне активности, губи 
евентуалну додатну зараду, и сл.   

У сваком случају, одлука да се учи и образује представља одлуку о улагању 
(инвестицији), и требало би да се доноси на основу рационалних разлога који 
говоре за и против таквих улагања. Успешно улагање требало би да буде ра-
ционално, економично, успешно и оправдано и са становишта послодавца и 
са становишта запосленог радника. Рационалност о којој је реч, у овом слу-
чају, првенствено се посматра економски јер, у идеалном случају, економска 
логика подразумева да ће појединац донети одлуку о улагању у учење, обуку, 
образовање уколико процени да ће добит бити већа од трошкова (свих врста 
трошкова). У питању је добит коју представља увећање примања које ваља 
посматрати и израчунавати дугорочно, током радног века - увећање које до-
носи усавршени, квалификованији, виши ниво рада у односу на неквалифи-
ковани или ниже квалификовани рад.

Теорија људског капитала, разматрајући додатну вредност коју људи могу 
обезбедити организацији – људе посматра као вредност, наглашавајући да 
улагања организације у људе доноси исплативе и ваљане приносе. Дакле, је-
дан од закључака гласи да запослене треба посматрати као вредност, а не 
као трошак.11 

Ипак, ваља напоменути да постоје у том смислу и извесна ограничења, 
што проистиче управо из чињенице да људи нису исто што и друге вреднос-
ти (имовина), материјалне, финансијске и др. Из тога даље следи да људски 
капитал захтева специфичан третман, уколико се његова вредност правилно 
разуме.

•	 Људи нису и не могу бити пасивна вредност коју послодавац купује, про-
даје, замењује по својој вољи – они све више теже да сами контролишу 
свој живот и рад. Зато се ангажовање људског капитала обезбеђује уз обо-

11 Scarborough & Elias, 2002, наведено према: Baron & Armstrong (2007), p. 10.
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страну сагласност радника и послодавца, уз уважавање интереса и пот-
реба обе стране.

•	 И сам појам поседовања људских вредности (као имовине) јесте прин-
ципијелно неприхватљив, а уз то је у пракси неприменљив (уколико се 
људи посматрају као опрема, машине, некретнине, биљке, новац).

•	 Није још довољно развијен прихватљив систем књиговодства људске 
имовине/вредности (људског капитала), јер је још увек отворено питање 
како људским ресурсима изразити, измерити финансијску, књиговод-
ствену, рачуноводствену вредност (нпр. колико у вредности одређене 
компаније има удела вредност људског капитала запослених који у њој 
раде, у односу на друге типове капитала које компаније поседује)?
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FROM INTELLECTUAL TO HUMAN CAPITAL

Abstract: The paper predominantly examines some of the basic terms sig-
nificant for the analysis of the interdependence of the economic system and 
education; this includes terms such as: intellectual capital, social capital and 
human capital. The term human capital is especially recognized as a key 
notion in every contemporary reexamination of the economic aspects of 
knowledge and education, and the theory of human capital is represented as 
a new and valuable contribution to the full understanding of the origins of 
wealth and poverty in today’s society and economy.
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ТИПОВИ ФОРЕНЗИЧКЕ ФОНЕТСКЕ АНАЛИЗЕ 
ГОВОРНИХ УЗОРАКА

Сажетак: Од средине двадесетог века експертска фонетска анализа 
говорних узорака има значајну примену у истражним и судским пос-
тупцима, односно у безбедности и криминалистици. У раду се износе 
преглед и синтеза најновијих сазнања о примени фонетике у форен-
зичкој анализи говорних узорака. Описани су најбитнији типови фо-
рензичке анализе говорних узорака, а то су: форензичка фонетска тран-
скрипција и идентификација говорника, у оквиру које сe јављају два 
типа анализе: компарација говорника и одређивање лингвистичког 
профила непознатог говорника. Такође је указано и на улогу форензич-
ке анализе говора у креирању поступка предочавања ради препозна-
вања (voice line-up), као и на улогу експертске анализе у верификацији 
изјаве сведока који је препознао починиоца према говорним каракте-
ристикама. Изложене су најбитније методе и технике које се примењују 
у наведеним типовима форензичке анализе.

Кључне речи: говорни узорци, форензичка транскрипција, компарација 
говорника, одређивање лингвистичког профила

1. УВОД 

Форензичко утврђивање човековог идентитета могуће је због специфичних 
разлика које постоје међу свим припадницима људске врсте. Те разлике 
се јављају првенствено на биолошком плану (биолошке разлике постоје 
чак и код монозиготних близанаца). Разлике су најизраженије у отисцима 
прстију, структури мрежњаче, генском профилу (ДНК), физичком облику 
делова тела, рукопису и гласу. Које ће се од биолошких обележја употребити у 
форензичком утврђивању идентитета, зависи од околности случаја, односно 
од доступности датих обележја (Јовичић, 1991: 41). 

Може изгледати једноставно утврђивање идентитета на основу обележја 
језика појединца, јер се у свакој (и краткотрајној) комуникативној ситуацији 



[248] Годишњак ФБ 2010.

могу уочити говорникова индивидуална својства на плану говорног израза 
и на плану употребе језичких средстава на свим нивоима језичке структу-
ре, иако се сви људи у оквиру језичке заједнице служе заједничким језиком; 
чињеницу о гласовној и језичкој посебности појединца уочава сваки човек 
са типичном језичком способношћу, јер, на основу комуникативног искуства 
у улози саговорника, препознаје људе из свог окружења према њиховим ин-
дивидуалним гласовним и језичким карактеристикама. Појава личних го-
ворних карактеристика и лични стил употребе језичких средстава главни су 
извори форензичких маркера приликом утврђивања идентитета говорника 
(писца), верификовања идентитета говорника (писца) и приликом утврђи-
вања лингвистичког профила непознатог говорника (писца) у истражним и 
судским поступцима у којима су продуковани језички узорци (говорни или 
писани) један од доказа. 

Међутим, форензичка пракса је показала да је утврђивање идентитета на 
основу обележја језика појединца сложен проблем. Сложености проблема 
издвајања језичких форензичких маркера доприноси чињеница да је човек 
језиком симултано одређен на биолошком, социолошком и на понашајном 
плану. Утицај не-биолошких елемената очигледан је у лингвистичком по-
ређењу језичког испољавања монозиготних близанаца који су одрастали у 
различитим језичким или културолошким окружењима. Сложеност планова 
на којима језик одређује човека имплицира потребу да се у лингвистичкој 
форензичкој анализи тражи више удружених индивидуалних маркера како 
би се идентификација/верификација потврдила или оспорила. Наведена 
сложеност је сигурно узрок каснијег укључивања лингвистике и њених дис-
циплина у област форензичких вештина (Кашић, ђорђевић, 2009а: 469). 

У овом раду се излаже преглед сазнања о типовима форензичке анализе 
говорних узорака, где је кључна примена сазнања из области фонетике. А 
ова лингвистичка дисциплина је, због специфичног предмета истраживања 
(говорни израз), била у прилици да, поред лингвистичких метода, користи 
и егзактне методе природних наука, као што је била у прилици да феномен 
говорног израза истражује и интердисциплинарним приступом. 

2. ОСВРТ НА ТОК РАЗВОЈА ФОРЕНЗИЧКЕ ФОНЕТСКЕ ЕКСПЕРТИЗЕ 

Утврђивање човековог идентитета на основу обележја језика појединца 
започето је много раније него што је то познато општој јавности. Један од 
првих забележених случајева датира из 1660. године и односи се на суђење 
завереницима који су учествовали у убиству енглеског краља Чарлса I. Између 
осталих, у оптужби је предочен као доказ и исказ сведока који је препознао 
глас једног од завереника. Током истраге оспорен је исказ сведока, те је овај 
случај у историји забележен и као први случај погрешне идентификације 
особе на основу гласа. Ни данас, 350 година касније, овакви случајеви нису 
реткост (Eriksson, 2005: 2).
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У каснијој историји регистрован је случај отмице детета познатог 
америчког авија ти ча ра Линдберга. Немили догађај се одиграо 1932. 
године. На суђењу, које је уследило неколико година касније, Линдберг 
је тврдио да глас осумњиченог (тесар немачког порекла) припада гласу 
починиоца кривичног дела, а као основни маркер послужио му је утицај 
аутоматизма немачке артикулационе базе на изговор речи енглеског 
језика. Одбрана је оспорила његову тврдњу услед дугог временског размака 
између два сусрета са осумњиченим. Случај Линдберг је подстакао многа 
истраживања о ретенцији говорног израза и о не-експертском (лаичком) 
и експертском препознавању говорника (Broeders, A., 2001: D2-56).

Пресретање и снимање разговора у Америци започето је 1968. године, 
најпре на федералном, а касније и на локалном нивоу. Први случајеви у који-
ма су спроведени надзор и снимање телефонских разговора били су везани 
за државне службенике за које је постојала сумња да су укључени у неке об-
лике привредног криминала (изнуде, мито). Полиција је убрзо отпочела да 
снима информативне разговоре са осумњиченима, па су се тако полицијска 
саслушања, испитивања и признања могла наћи као доказ у судским пос-
тупцима. Оваква пракса је отворила врата лингвистичкој анализи кривичних 
дела. Роџер Шај, истакнути професор лингвистике са Универзитета Џорџта-
ун, први је увео појам language crimes да означи све криминалне радње које 
настају искључиво употребом језика, а не применом физичке силе (Манојло-
вић, Николић, 2009: 117). 

Примена сазнања и достигнућа из области фонетике у форензичкој ана-
лизи у Европи везује се за Савезну криминалистичку полицију Немачке 
(BKA), која је осамдесетих година прошлог века уврстила ову методу у своје 
истражне поступке. Иако је криминалистичка полиција Немачке крајем 
прошлог века предњачила у примени ове методе у разоткривању кривичних 
дела, први научни скуп посвећен примени фонетике у форензичкој анализи 
одржан је у Великој Британији 1989. године (Rose, 2003: 18). Данас постоје два 
професионална удружења, IAFL (Међународно удружење форензичких линг-
виста) и IAFPА (Међународно удружење за форензичку фонетику и акустику), 
као и часопис Forensic Linguistics, који је почео да излази 1994. године, а 2003. 
преименован у The International Journal of Speech, Language and the Law. У Се-
верној Америци, највећем броју европских држава и Аустралији постоји низ 
врло референтних лабораторија за форензичку фонетику и акустику.

У Енглеској се са снимањем информативних разговора отпочело тек 1984. 
године доношењем закона Police and Criminal Evidence Act. Култард (Coulthard, 
2007) наводи да је и пре доношења овог закона полиција бележила језички 
доказ записивањем. Полицијски оперативни радници морали су да бележе 
сва питања и одговоре током информативног разговора. Међутим, овакав 
начин узимања изјава водио је разним злоупотребама. Снимање разговора 
са осумњиченим променило је све и данас је могуће проверити истинитост 
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разних исказа, на пример, када окривљени тврди да је његово признање из-
нуђено (Манојловић, Николић, 2009: 109).

Данас се велики број истраживања из области форензичке фонетике оба-
вља у оквиру Одељења за идентификацију говора и аудио-анализу полиције 
Немачке у Визбадену, као и у оквиру међународног удружења „Audiolex“, 
основаног у Аустралији и у лабораторијама у Русији и Шпанији, где је 2000. 
године основано национално тело SEAF, Шпанско удружење форензичких 
акустичара. Резултати најновијих истраживања, као и изазови форензич-
ке лингвистике, често су на дневном реду састанака експертске гурпе ENFSI 
(Мрежа европских института за форензику). Ова експертска група тренутно 
броји укупно 46 лабораторија из 31 европске земље. У оквиру ње функцио-
нише и радна група за форензичку и аудио-анализу говора у којој се налазе 
еминентни стручњаци из 17 европских земаља, укључујући и Турску. 

Међу најистакнутијим стручњацима данас у овој области (чији су радо-
ви консултовани) налазе се: Rose, Hollien, Tanner, Coulthard, Johnson, Nolan, 
Laver, Kate Storey-Whyte (англосаксонски правни систем). Међу истакнутим 
стручњацима који се баве форензичком експертизом говорних узорака у ок-
виру европског континенталног правног система су: Jessen, Künzel, Schötz, O. 
Köster, J. Köster, Gfroerer (Немачка), Broeders (Холандија), Eriksson (Шведска), 
Кашић, Јовичић, М. ђорђевић (Србија), Хеђевер, Варошанец-Шкарић (Хрват-
ска)...

У нашој земљи углавном постоји традиција примене форензичке фонети-
ке и акустике позната као вештачење гласа, док је лингвистичко вештачење 
крајње спорадично. У најновије време постоји и форензичка лингвистика као 
академска дисциплина (Филолошки факултет у Београду), форензичка фоне-
тика (ФАСПЕР, Београд), као и Лабораторија за форензичку акустику и фоне-
тику (ЦУЖА, у Београду). 

Иако српско законодавство прописује примену мере електронског надзора 
телекомуникација, којом приликом настају електронски записи пресретну-
тих разговора, ипак је општи утисак да се овај домен форензичких вештина 
не примењује систематски.

3. ФОРЕНЗИЧКИ ЗАДАЦИ У АНАЛИЗИ ГОВОРНИХ УЗОРАКА

Зависно од тога какав је тип случаја у истражном или судском поступку и 
зависно од тога да ли постоје спорни и неспорни узорци говора, фонетичар 
експерт се може наћи пред више различитих типова форензичке анализе.

У контексту форензичке праксе, експертска фонетска анализа се може 
применити у следећим типовима задатака: а) форензичка фонетска тран-
скрипција, б) компарација говорника ради идентификације, в) експертско 
утврђивање лингвистичког профила говорника, г) организовање експери-
мента предочавања ради препознавања и д) верификација изјаве сведока 
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лаика када не постоји аудио-снимак нити осумњичени, већ само сведоци. 
Иако су ситуације као у последњем случају све учесталије, ангажовање фо-
рензичких експерата веома је ретко.

Табела 1. Типови форензичке анализе узорака говора (преузето и 
адаптирано из: Coulthard, 2010)

Постоји аудио-запис 
непознатог говорника

Не постоји аудио-запис 
али постоје сведоци 

Постоји 
осумњичени 

Компарација говорника 

Уколико осумњичени сарађује, 
могуће је извршити компа-
рацију, а у супротном могу 
послужити ранији аудио-
снимци.

Уколико је осумњичени одра-
није познат сведоку: уобичаје-
на изјава сведока. Ако осумњи-
чени није познат сведоку, 
могуће је извести предочавање 
ради препознавања.

Не постоји 
осумњичени

Профилисање говорника 

Могуће је предочавање гласа 
непознатог говорника у ме-
дијима. 

Ретко се укључује експерт 
фонетичар. Изгледи за будућ-
ност: синтисајзер говора.

3.1. Форензичка транскрипција

Пошто форензичка фонетска анализа подразумева узорке говора (било 
снимљеног, било спонтаног говора чијој продукцији присуствује лингвиста 
експерт), за експертску анализу је од пресудног значаја поуздано извршена 
фонетска транскрипција и анотација. Прецизна фонетска транскрипција, која 
подразумева обележавање начина на који су изговорени сви појединачни 
сегменти (са свим карактеристикама које могу бити релевантне у форензичкој 
анализи), и анотација свих прозодијских обележја, као и карактеристика 
наступа, пауза, узречица, аутоматизованих специфичних не-језичких 
продукција и слично, омогућава све остале наведене типове форензичке 
анализе узорака говора. Дакле, од одлучујуће је важности способност 
фонетичара да аналитичким слушањем (и акустичком инструменталном 
анализом) забележи начин на који је порука изговорена и то доследно 
пренесе у симболе. 

У ту сврху фонетичар користи посебно моделован систем знакова, тј. међу-
народно фо нет ско писмо (International Phonetic Alphabet – IPA). Једном квали-
тетно сачињен фонетски транс крипт узорка говора може бити предмет даље 
анализе других колега фонетичара. Експерти се најчешће служе симболима 
IPA, а за форензичке потребе додају и своје  симболе, који не постоје у међуна-
родном фонетском писму (оно је, ипак, сачињено за друге намене; иницијал-
но је конструисано за потребе учења страних језика) или симболе уобичајене 
за језик на којем је продукован узорак говора. Тако се за узорке продуковане 
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штокавским наречјем користе постојеће ознаке различитих типова слогов-
них акцената и слични симболи. Фонетичари могу уносити и интерне знаке 
транскрипције и анотације, што се у појединим лабораторијама и ради.

У неким правосудним системима се као доказни материал представљају 
транскрипти снимљених разговора. Улога форензичког фонетичара прили-
ком сачињавања транскрипта од пресудне је важности, јер полицијски служ-
беници, који у највећем броју случајева преносе снимљени говор у писану 
форму, услед недостатка вештине експертског (тренираног) слушања често 
бележе антиципиране садржаје, односно, неретко се дешава да припишу на-
меру и радњу погрешном говорнику. Тако Култард наводи пример саслушања 
особе осумњичене за извршење кривичног дела убиства у једној полицијској 
станици у Енглеској. Оперативни радник, који је водио белешку са саслушања, 
забележио је изјаву испитаника. Јасно је да је белешка на енглеском језику, 
те ћемо је овде дати у оригиналу. Према наводима полицајца осумњичени 
је изјавио: “got on train” и “shot the man to kill”.1 Пажљивом анализом снимка 
форензички фонетичар утврђује да је осумњичени заправо изјавио “showed 
a man ticket”,2 што је у датом контексту било више вероватно и очекивано. 
Коначним мишљењем фонетичара белешка са саслушања је коригована, те 
је избегнута фатална грешка приписивања кривице на основу признања 
(Coulthard, Johnson, 2007: 145). 

Поред тога што је у литератури транскрипција наведена као техника, она 
може бити и тип форензичке анализе (као у наведеном случају), односно за-
датак аудитивне методе (наравно, у комбинацији са инструменталном) када 
се не анализирају индивидуалне карактеристике говорника, него значење 
поруке, које може бити одлучујуће у истражним (нарочито) и судским пос-
тупцима.

3.2. Идентификација говорника

Роуз (Rose, 2002: 82) објашњава да је форензичко идентификовање говорника 
(Forensic Speaker Identification) поступак у којем се узорак снимљеног говора 
на основу аудитивних и акустичких обележја приписује једној особи. У 
највећем броју случајева овај поступак подразумева поступак поређења гласа 
починиоца кривичног дела са гласовима једне или више осумњичених особа, 
са основним циљем идентификовања (или искључивања идентификације) 
осумњиченог као починиоца. Са оваквом дефиницијом слажу се и Нолан 
(Nolan, 1983) и Холијен (Hollien, 2002). Међутим, сва три аутора уводе и 
разлику између поступака препознавања или идентификације говорника 
(speaker recognition/identification), са једне стране, и верификације говорника 

  1 „Ушао сам у трамвај“ и „пуцао у човека да убије“.
  2 „Показао човеку карту.“
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(speaker verification), са друге. Под верификацијом они подразумевају 
поступак потврђивања или негирања претходно извршене идентификације. 
У овом раду се неће правити значењске разлике и задржаће се термин 
идентификација. 

У литератури се форензичка идентификација говорника ближе одређује 
као идентификовање говорника од стране експерта, чиме се повлачи јасна 
разлика у односу на идентификацију говорника од стране не-експерта (ла-
ика), о којој ће бити речи касније. Код Нолана и Роуза се за исти поступак 
среће и термин техничка идентификација говорника, при чему се реч „те-
хничка“ узима у свом ширем значењу. За потребе овог рада користићемо 
термин форензичка идентификација говорника, који је уједно и најраспрос-
трањенији у стручној литератури.

3.2.1. Компарација говорника

У форензичкој идентификацији говорника постоје две врсте говорних 
снимака: спорни и неспорни. Спорни снимак је најчешће снимак починиоца 
кривичног дела, дакле непознатог говорника, док је неспорни снимак 
познатог говорника, тј. осумњиченог. Уколико су на располагању оба 
снимка, тада експерт фонетичар врши компарацију говорника (говорних 
карактеристика) међусобним поређењем свих спорних са свим неспорним 
говорним снимцима.

Аналогно поступку профилисања говорника, Јесен сматра да су класи-
фикација говорника и одређивање индивидуалних маркера говорника сас-
тавни део поступка компарације. Он наводи да се разлика ових двају посту-
пака може свести на различите аспекте са којих се представљају резултати 
форензичког задатка. У поступку профилисања индивидуални маркери се 
представљају са становишта не-стручне јавности, којој ће такве информације 
касније и бити предочене, док се у поступку компарације говорника узорци 
говора разматрају са експертског становишта. 

Зависно од правног система државе, спорни снимци су најчешће разго-
вори добијени током истражног поступка. Овде може бити речи о снимцима 
насталим коришћењем комуникационих средстава као што су телефонски 
разговори са класичне фиксне телефонске мреже, са мобилне телефонске 
мреже или интернет-мреже. Такође, спорни снимци се могу добити и помоћу 
прислушних уређаја, када се починилац снима у непосредној говорној кому-
никацији са другим особама.

Уз пристанак осумњиченог, референтни (неспорни) узорак може се добити 
снимањем полицијског информативног разговора. У таквом поступку, уз по-
лицијског оперативног радника, улога форензичког стручњака је од кључне 
важности. Добром припремом ова два стручњака могу успоставити контролу 
над оним што испитаник изговара и евентуално га довести у ситуацију да 
изрекне сегменте говора забележене у спорном снимку.
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У пракси се често дешава да се као неспорни материјал нуди читани го-
вор. Јасно је да је од изузетне важности одабирање текста који ће се читати. 
Једна од солуција јесте да се по узору на спорни снимак сачини транскрипт 
и да се од осумњиченог тражи да дати текст понови у целости или делови-
ма. У таквим околностима експерт фонетичар мора уложити додатни напор 
и пажњу, услед разлика у спонтаном и читаном изразу, емотивним стањи-
ма спорних говорника, због потенцијалног маскирања и сличних околнос-
ти (Кашић, ђорђевић, 2009а: 476). Уколико се у таквом експерименту појаве 
неписмени испитаници или лоши читачи, погодно је ангажовати говорника 
који ће читати задате фразе, а од испитаника се може тражити да те фразе 
понови (Хеђевер, 2009: 11).

Тако Варошанец-Шкарић (2008: 31) извештава о изворном говорнику ал-
банског језика којем је хрватски језик други усвојени језик. Задатак тима 
експерата током верификацијског поступка био је да осумњиченог наведе да 
говори на хрватском и на матерњем албанском језику, јер су снимци поли-
цијског прислушкивања разговора преко мобилне и класичне фиксне мреже 
садржавали узорке на оба језика.

Студија случаја: Пол Принцивали 

Роуз извештава о случају Пола Принцивалија, тридесетдеветогодишњег 
радника на пословима утовара америчке авио-компаније PAN AM, који је 
1984. године оптужен да је на аеродрому Лос Анђелеса упутио компанији 
телефонску претњу бомбом. Према наводима оптужбе Принцивали је за 
свега пет месеци упутио двадесет пет претећих телефонских позива, у којима 
је захтевао да се изврши претовар робе са авиона који је компанији доносио 
највећу зараду. С обзиром на то да је Принцивали радио на пословима утовара 
и да је био познат као незадовољан радник, јасно је зашто је постојала основа 
за сумњу (Rose, 2003: 1).

Танер наводи транскрипт снимљеног телефонског разговора у једној од 
претњи коју је изговорио осумњичени:

There’s gonna be a bomb going off on the flight to LA… It’s in their luggage. Yes, 
and I hope you die with it and hope you’re on that.3

Он даље објашњава да је одбрана ангажовала америчког дијалектолога 
Вилијема Лабова, који је доказао да су узорци говора имали регионалне осо-
бине типичног новоенглеског говора (Бостон), док је Принцивалијев говор 
био типичан њујоршки (Принцивали је 27 година живео на Лонг Ајленду).

Лабов је, заједно са својим колегама са универзитета у Пенсилванији, 
најпре сачинио детаљан фонетски транскрипт спорног говора и забележио 
очигледне разлике у дијалекту. У образложењу, овај тим стручњака наводи 

  3 „На лету за Лос Анђелес експлодираће бомба ... она је у пртљажнику. Да, и надам се да 
ћете и ви са њом умрети и надам се да сте на том лету.“
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да је примарни показатељ разлика међу говорницима био изговор вокала у 
минималним паровима cot–caught, hot–hawk, lot–law. Реч је о регионалним 
одступањима од уобичајеног изговора кратког ниског вокала задњег реда 
[k t] насупрот дугом вокалу задњег реда, средње висине [kɒːt]. Док је у већи-
ни дијалекатских варијетета енглеског језика ова разлика изражена, у неким 
регионалним говорима (међу којима је и област Бостона) ова разлика је неу-
трализована (реч је о алофонским варијацијама), па је изговор минималног 
пара cot–caught идентичан.

Дакле, Лабов је искључио сличност двају говорника на основу изговора 
гласа о у речима bomb и off. У говору Бостона се поменуто одступање јавља у 
изговору, док је Принцивали показивао доследне разлике у изговору фонеме 
о у овом пару, што је типично за њујоршку регију. Даља акустичка анализа 
поткрепила је Лабовљеве тврдње.

Током унакрсног испитивања Лабов је изјавио да се у овом случају не може 
говорити о маскингу или имитирању регионалног дијалекта, имајући у виду 
да се у таквим покушајима говорници углавном усредређују на социјално 
релевантне и очигледне разлике у говорима (попут лексике типичне за дату 
област, очигледних акценатских разлика и слично), док се изговор фонема 
овог типа аутоматизује у раном детињству (Tanner, 1988: 170).

Суд је ослободио оптуженог, а компанија PAN AM му је понудила посао 
под условом да не покрене парницу и да не захтева обештећење.

3.2.2. Профилисање говорника 

Одређивање профила непознатог говорника обавља се у случајевима када 
постоји снимак гласа починиоца кривичног дела и када експерт фонетичар 
на основу узорка говора пружа одређене чињенице о непознатом говорнику. 
За овакву врсту анализе у литератури се још могу наћи термини анализа 
гласа и профилисање гласа. Зависно од дужине трајања спорног снимка, од 
тога колико је снимак квалитетан и информативан, профилисање говорника 
може понудити веома значајне информације. 

Култард наводи да је у области профилисања говорника корисно направи-
ти разлику између класификације говорника и утврђивања индивидуалних 
маркера непознатог говорни ка. Такву поделу подржава и Јесен (Jessen, 2008: 
671), који објашњава да класификација говорника подразумева одређивање 
скупа карактеристика који може бити заједнички читавој групи говорни-
ка, као што су закључивања о полу, узрасту, дијалекту, пореклу, друштвеној 
класи у коју се говорник може сврстати, док утврђивање спецификума за-
хтева утврђивање фонетског капацитета појединца, његових индивидуал-
них карактеристика, као што су, на пример, квалитет гласа – храпав, пискав, 
крештав, назализован, темпо или патологија говора итд. Ипак, Јесен распра-
вља и о томе како ова подела није изричита јер се у пракси неретко дешава 
да индивидуални параметри квалитета или висине гласа могу помоћи у свр-
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ставању говорника у одређену социјалну групу (нпр. руралну или урбану). Са 
тог аспекта  профилисање говорника се може сматрати укрштајућим пољем 
за задатке класификације говорника и утврђивања индивидуалних маркера. 

Поред тога, приликом утврђивања индивидуалних говорних карактерис-
тика, експерт фонетичар може установити и друге елементе, као што су емо-
тивна стања, присуство алкохола, дроге итд. Како се експертско профилисање 
говорника преплиће и са психолошким профилисањем, IAFPA је 2004. године 
донела кодекс струке (Code of Practice), којим је форензичким фонетичарима 
указано на општи делокруг њиховог рада и ограничења струке, као и на не-
миновност сарадње са колегама из других области. 

Профилисање говорника је веома важно нарочито у почетној фази истраге 
јер пружа драгоцене податке релевантне за смањивање броја потенцијалних 
осумњичених и евентуално лоцирање починиоца. Понекад се услед хитности 
и специфичности ситуације (нпр. отмице) од експерта захтева да анализира 
узорак говора који дужином или квалитетом снимка не испуњава услове за 
поуздано вештачење. У таквим случајевима експерт фонетичар може  пону-
дити само индиције (али не и званично мишљење) које могу послужити у 
даљем току истраге (Кашић, ђорђевић, 2009а: 476). Уз информације добијене 
профилисањем говорника, полиција се неретко одлучује и да сам узорак го-
вора пласира у јавност путем телевизије, радија и интернета. 

У пракси није реткост да случај отпочне профилисањем, а оконча се ком-
парацијом говорника.

Студија случаја: серијски убица из Јорка

Без сумње је у Енглеској најпознатији случај „Јоркширског трбосека“, серијског 
убице који је између 1975. и 1979. године убио десет жена у областима Лидс 
и Јоркшир. У јуну 1979. полиција је позвала Стенлија Елиса, фонетичара, 
дијалектолога и предавача на Универзитету Лидс, да помогне у анализи 
аудио-записа послатих полицији. У спорним снимцима непознати говорник 
је тврдио да је он убица за којим полиција трага. Истовремено полиција 
ангажује лингвисту Џека Виндзора Луиса да анализира језик у писмима која 
је, наводно, иста особа упутила полицији. Полиција је од фонетичара Елиса 
тражила да профилише говорника (идентификује дијалекат говорника и 
евентуално пружи извесне индиције везане за његово порекло). Елис је у свом 
извештају полицији навео: „По мом мишљењу, овај глас указује на човека 
који је одрастао у области Southwick или Castletown (у регији Sunderland).“ 

Пошто је добила информације о језичком профилу потецијалног почи-
ниоца, полиција се у даљим истражним радњама усредсредила на северо-
источну област Енглеске. Међутим, упркос свим напорима да пронађе по-
чиниоца, десила су се нова убиства, што је форензичке лингвисте навело на 
сумњу да је реч о обмани, тј. да писма и снимци нису аутентични. Полиција 
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је била на погрешном трагу – није требало елиминисати осумњичене који 
нису говорили североисточним дијалектом енглеског језика. 

Наставак приче следи 1981. године када је ухапшен Питер Сатклиф, возач 
камиона из Бредфорда, под сумњом да је извршио убиства приписана „трбо-
секу“. Он се изјаснио као крив за убиства из нехата и позвао се на смањену 
урачунљивост. Међутим, остало је нерешено питање идентитета особе са ау-
дио-траке. Последњи преокрет у причи настаје 26 година касније (2005) када 
је ухапшен Џон Хамбли из Сандерленда под сумњом да је слао лажна писма 
и касете полицији. Уследио је процес компарације гласова. Од осумњиченог 
се тражило да прочита задати текст. Садржај текста био је идентичан са оним 
забележеним на аудио-траци из 1979. године. Мишљење форензичких фоне-
тичара било је позитивно. Хамбли је осуђен на осам година затворске казне 
(Coulthard, Johnson, 2002: 4).4

3.3. Идентификација говорника од стране сведока 

У сценаријима који су разматрани у претходна два поглавља експерт 
фонетичар има на располагању један или два аудио-записа. Међутим, 
неретко се експерт фонетичар може наћи у ситуацији у којој се као доказ 
нуди једино сведочење лица, које истовремено може бити и жртва, а које је у 
тренутку извршења било на месту кривичног дела али није визуелно опазило 
починиоца. Тада се сведочење своди на његово описивање перципираног 
гласа. У оваквим случајевима је потребно разликовати две врсте ситуација: 
идентификовање познатог и непознатог говорника. О томе опсежно 
расправљају Роуз (Rose, 2002: 98) и Холијен (Hollien, 2002: 43).

У првом случају говорник је сведоку (жртви) познат одраније, те се овакво 
сведочење сврстава под уобичајену изјаву сведока у којој је починилац нере-
тко идентификован и именом. Пример идентификовања познатог говорника 
сусреће се и у свакодневном животу у телефонским разговорима, када смо 
у стању да после свега неколико изговорених речи препознамо нашег саго-
ворника. Неки истраживачи иду и корак даље (Rose, 2002: 98) и праве разли-
ку између идентификовања нама познатих интимних говорника (пријатеља, 
чланова фамилије) и познатих јавних личности (радијских и телевизијских 
водитеља, глумаца итд). Свакако да оваква врста идентификације носи са со-
бом и извесне ризике, који могу довести у питање валидност изјаве сведока. 
Овде од изузетног значаја могу бити и фактори говорника, преносног канала 
и примаоца.

4 Више информација, као и снимак поступка компарације гласова, може се наћи на: http://
news.bbc.co.uk/nolavconsole/ukfs_news/hi/newsid_4820000/newsid_4829600/bb_wm_4829636.
stm (21. 6. 2010.)
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3.3.1.  Идентификација непознатог говорника 
     и предочавање ради препознавања

У случајевима када починилац није познат сведоку (жртви) експерт 
форензичар је у ситуацији да постави експеримент аудитивног предочавања, 
у стручној литератури назван предочавање ради препознавања. Аудитивно 
предочавање се заснива на истим принципима као и визуелно предочавање 
потенцијално осумњичених особа. Холијен (Hollien, 2002: 91) приказује 
различите процедуре извођења експеримента и наводи да је представљање 
осумњичених гласова најчешће консекутивно и да се након сваког предоченог 
снимка од сведока тражи да се изјасни о идентитету или неидентитету гласа. 
Снимке је могуће понављати, али се није могуће враћати на претходне.

Овакав експеримент је познат и под енглеским терминима voice line-up, 
earwitness line-up и voice parade. Јовичић (2008: 41) наводи да се овај експери-
мент може организовати и у случају постојања снимка гласа починиоца као 
допуна експертске анализе.

Дакле, аудитивно предочавање је експримент у којем се сведоку, поред 
гласа осумњиченог, предочава још најмање 5–7 гласова других особа, такоз-
ваних дистрактора. У експерименту увек учествује један сведок којем се пре-
зентује по један глас. У случајевима када постоји више сведока експеримент 
се понавља са сваким сведоком понаособ. 

Експерту форензичару се поверава задатак анализе спорног гласа и ода-
бира осталих говорника. О томе колико је организовање експеримента ком-
плексно и различито у лабораторијама широм света сведоче и покушаји 
састављања јединствене процедуре за његово извођење. Бредерс (Broeders) и 
Ван Амелсворт (Van Amelsvoort) сачинили су 1999. године смернице које су 
прихваћене у многим лабораторијама експертске групе ENFSI (Мрежа европ-
ских института за форензику). 

У литератури се могу наћи расправе о томе да ли је у оваквим експери-
ментима реч о не-експертској или експертској идентификацији говорника. 
Роуз наводи да, иако се процес идентификације говорника обавља од стране 
појединаца лаика који нису обучени у анализи говора, оквир у којем се овак-
ве анализе изводе има научну потпору. 

Имајући у виду резултате истраживања о ретенцији људских гласова, јас-
но је да експеримент аудитивног предочавања мора уследити одмах након 
критичног догађаја. Упркос ограниченом времену којим располаже експерт 
форензичар, експеримент мора бити добро испланиран и пажљиво изведен. 
Задатак експерта форензичара је да на основу спорног гласа обезбеди говор-
нике који поседују сличне говорне карактеристике, да изврши одабир текста 
који ће испитаници изговорити, као и да одреди дужину трајања. У том пос-
тупку он врши класификацију гласова на основу података које му сведок са-
општава о полу, узрасту и дијалекту, као и одабир релевантних индивидуал-
них параметара (нпр. патологија говора). Пошто је процес класификације већ 
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одређен формирањем низа гласова, од испитаника се у експерименту очекује 
да да свој суд о идентитету или неидентитету.

Глас осумњиченог се никако не сме значајно разликовати од осталих учес-
ника у експерименту. Уколико осумњичени одбија да учествује у експери-
менту, онда се, у зависности од правног система државе, може користити сни-
мак са саслушања. У таквим ситуацијама се остали компарирајући гласови 
морају снимити под истим техничким условима.

Култард (Coulthard, 2007: 155) расправља о поузданости аудитивног предо-
чавања и преноси искуства експерата форензичара Нолана и Грабеа у при-
преми и извођењу једног таквог експеримента. Наиме, ова два фонетичара 
полазе од чињенице да „гласови осталих говорника који учествују у експери-
менту треба да буду што је више могуће слични гласу починиоца кривичног 
дела“. Дакле, успех експеримента у великој мери зависи од вештине фонети-
чара да одабере сет компарирајућих гласова. Они упозоравају да такав ода-
бир може одвести експеримент у крајност, тј. стварање идеалног низа гласова, 
у којем је дискриминација гласова од стране не-експерта готово и немогућа.

Култард (Coulthard, 2007: 155) такође преноси додатну меру предострож-
ности коју предлаже Бредерс, а која се односи на могућност предочавања гла-
сова сведоку у два круга, при чему се у првом кругу изоставља глас осумњи-
ченог. Уколико у првом кругу сведок не идентификује ниједан глас као глас 
осумњиченог, онда се прелази на други круг, у који је укључен и глас осумњи-
ченог. На тај начин се позитивној идентификацији осумњиченог може при-
писати додатна вредност. 

Такође, како би се превазишле резерве везане за извођење овог експери-
мента, у лабораторијама широм Европе користе се различите праксе. Тако 
се у неким државама практикује извођење пробног експеримента, у којем, 
уместо сведока, гласове оцењује један или више фонетичара. У Немачкој се 
отишло и корак даље, па тако судови најчешће ангажују независног вешта-
ка који процењује колико су гласови осталих говорника адекватно одабрани 
(Coulthard, 2007: 155). 

У истраживањима о успешности аудитивног предочавања Нолан и Грабе 
(Nolan & Grabe, 1996) наводе како вероватноћа да ће сведок позитивно иденти-
фиковати починиоца у експерименту у којем учествује укупно осам гласова 
износи 91,5%. Дакле, уколико се експеримент пажљиво планира и изводи, ре-
зултати могу бити значајан допринос постојећим доказима (Coulthard, 2007: 
156). Ипак, треба имати на уму да је време значајан фактор који одређује ус-
пех овог експеримента.

3.3.2.  Верификација изјаве сведока лаика

Веома сложен форензички задатак пред којим се може наћи експерт 
фонетичар јесте анализа сведокове изјаве о говорним карактеристикама 
непознатог починиоца кривичног дела. У оваквим случајевима не постоје 



[260] Годишњак ФБ 2010.

ни снимак ни осумњичени, а сведок на разне начине може окарактерисати 
глас који је чуо. Улога експерта је да на основу интервјуа са сведоком 
открије сведокову компетенцију за описивање гласова. То се може чинити 
посредно, уводећи сведока у асоцијативно поље познатих говорника, а може 
се и непосредно захтевати да сведок опише неки глас чији ће му се узорак 
предочити. Уколико се потврди сведокова компетенција, експерт може 
покушати да дође до додатних информација о говорним карактеристикама 
непознатог починиоца.

4.  МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ ФОРЕНЗИЧКИХ МАРКЕРА  
 У ФОРЕНЗИЧКОЈ АНАЛИЗИ ГОВОРНИХ УЗОРАКА

Да би се могло приступити анализи индивидуалних карактеристика говорника 
ради идентификовања и релативно поузданог утврђивања идентитета, као и 
профилисању говорника, потребно је да постоји одговарајући узорак говорног 
израза. Тај узорак би требало да буде континуирани спонтани говор нешто 
дужег трајања како би могли бити испољени говорни параметри у оквиру 
којих се утврђују форензички маркери. За најчешћи тип форензичке анализе 
(компарацију) потребно је да постоји и референтни узорак говорног израза 
који служи за поређење. 

Експерименталном методом се прво анализирају појединачни узорци го-
вора ради утврђивања личних маркера, након чега се приступа контрастивној 
анализи двају узорака. Основни форензички маркери у говорним узорцима 
издвајају се анализом у домену квалитета гласа, квалитета артикулације, 
специфичности артикулације појединих говорних сегмената, висине основног 
тона, прозодијских карактеристика, као и у домену аутоматизма регионалних 
карактеристика артикулационе базе. Контрастивном анализом се искључује 
или потврђује сличност међу говорницима. Приликом анализе говорних узо-
рака примењују се неинструменталне и инструменталне експерименталне 
методе и технике аудитивне и акустичке фонетике. У овој врсти анализе не-
замењива је техника тренираног слушања (експертско слушање). Тренирано 
слушање подразумева познавање акустичких карактеристика говора које су 
откривене експерименталним техникама, велико искуство и вештину потпу-
ног преусмеравања пажње са поруке на израз, као и широко познавање говорног 
феномена. Техником тренираног слушања почетно се утврђују маркери који ће 
се даље анализирати инструменталним експерименталним техникама. Једна 
од, такође драгоцених, инструменталних техника експерименталне фонетике 
у анализи говорног израза јесте и спектрографија. Овом техником је могуће 
потврдити или оповргнути маркере издвојене техником тренираног слушања. 

Међутим, због широког поља варијабилности у говору, ради веће поузда-
ности закључака приликом идентификовања говорника, у већини форензич-
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ких центара прибегава се комбинацији наведених лингвистичких метода са 
егзактним методама рачунарске обраде и анализе говора.

Рачунарска обрада снимака говорног израза подразумева примену 
софтверских алата који реализују одређене математичке алгоритме у циљу 
побољшања квалитета говорног сигнала (реч је о разним методама филтри-
рања говорног сигнала ради редукције шумова у снимцима, као и методама 
за корекцију изобличења говорног сигнала насталих у преносном комуника-
ционом систему или систему снимања) и побољшања разумљивости говор-
ног сигнала, првенствено за потребе транскрипције, али и за потребе линг-
вистичке анализе.

Рачунарска анализа снимака подразумева примену софтверских пакета 
који омогућава ју анализу и мерење разних акустичких обележја у говорном 
сигналу у следећим доменима: 

•	 анализа кратковремених обележја (на кратком говорном сегменту) и 
анализа дуговремених обележја (усредњених на целом снимку);

•	 мерење обележја и статистичка анализа појединих обележја (као што су, 
на пример, основна фреквенција гласа и параметри хистограмске рас-
поделе);

•	 акустичка анализа микрообележја (као што су трајања говорних сегме-
ната и супрасегмената, карактеристике форманата, специфични кон-
центрати шума код консонаната, спектралне нуле код назала, специфи-
чне амплитудске и спектралне пертурбације индивидуалног или пато-
лошког порекла и слично);

•	 акустичка анализа макрообележја (као што су облици интонационих 
или формантних контура, обележја која карактеришу паралингвистичке 
манифестације и слично);

•	 акустичка анализа специфичних индивидуалних карактеристика уоче-
них на вишим нивоима језичке структуре и контрастивна анализа поме-
нутих сегмената; 

•	 статистичка компаративна анализа мерних резултата, која подразумева 
вишедимензионалну расподелу акустичких обележја, корелациону ана-
лизу, примену дистантне метрике и слично (Кашић, Јовичић, М. ђорђе-
вић, 2008: 73). 

Други тип форензичког идентификовања говорника јавља се у случајеви-
ма у којима на основу говорног узорка треба одредити лингвистички профил 
говорника, односно утврдити, на основу узорка говора, одређене чињенице о 
непознатом говорнику. У утврђивању фонетског капацитета и у овим случаје-
вима примењују се методе и технике акустичке и аудитивне фонетике. Међу-
тим, у оваквим случајевима нису у првом плану индивидуални маркери, 
него маркери утврђивања пола, узраста, регионалног порекла и социјалног 
статуса. Анализа појединачних параметара говорног израза може дати при-
лично сигурне показатеље пола, узраста и регионалног порекла. Само неки 
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од наведених параметара говорног израза, који се односе на говорне навике, 
могу указивати и на културолошки миље, односно социјални статус непозна-
тог говорника (Кашић, ђорђевић, 2009а: 477).

5. ЗАКЉУЧАК

На основу изложених података о типовима форензичке фонетске анализе 
говорних узорака може се изнети одређени број закључака.

Савремене говорне технологије омогућавају релативно трајно чување 
говорних узорака, што представља неопходан предуслов за примену линг-
вистичких (нарочито фонетских) сазнања и метода у експертској форензич-
кој анализи у истражним и судским поступцима.

Битни типови форензичке анализе говорних узорака – форензичка фо-
нетска транскрипција, идентификација говорника (компарација говорника 
и одређивање лингвистичког профила непознатог говорника), форензичка 
анализа говора у креирању поступка предочавања ради препознавања (voice 
line-up), као и експертска анализа у верификацији изјаве сведока лаика – 
имају бројне заједничке карактеристике. Сви типови подразумевају широка 
и продубљена лингвистичка сазнања, као и специфично искуство у форен-
зичкој примени тих сазнања. 

Велика варијабилност индивидуалних говорних карактеристика, која је 
изазвана специфичностима комуникативне ситуације, емотивним и здрав-
ственим стањем и другим језичким и не-језичким карактеристикама, изис-
кује професионални опрез у доношењу закључака о идентитету говорника. 
Наведена варијабилност такође захтева доношење закључака на основу уд-
руженог скупа форензичких маркера.

Сложеност форензичке анализе говорних узорака захтева укрштање фо-
нетских метода и техника, као и укрштање сазнања из области различитих 
микролингвистичких и макролингвистичких дисциплина. Савремени хи-
бридни метод (поред тимског рада више стручњака у различитим линвистич-
ким дисциплинама) подразумева интердисциплинарни приступ, односно 
тимски рад лингвисте и стручњака за рачунарску обраду говорног сигнала. 
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Abstract: From the mid-twentieth century the expert phonetic analysis of 
speech samples has been applied in  an important way in investigation and 
court procedures, i.e. has been applied in an important way in security issues 
and crime investigation. This work presents the preview and the synthesis 
of the most recent information and knowledge on phonetics application in 
forensic analysis of speech samples. The most important types of forensic 
analysis of speech samples are described, and these are: forensic phonetic 
transcription, speaker identification which includes the two types of analy-
sis: speaker comparison and determining of an unknown speaker linguistic 
profile. It also emphasizes the role of forensic speech analysis in creating the 
procedure of voice line-up, together with the role of expert analysis in  state-
ment verification from a witness  who recognized the perpetrator according 
to the his or her speech characteristics. The most important techniques and 
methods that are applied in the given types of forensic analysis are exposed.
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МОГУЋНОСТИ ЗА ПРОЦЕНУ 
ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ 
СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

Сажетак: Систем безбедносног менаџмента представља скуп полити-
ка, стратегија, поступака, процедура, улога и функција повезаних са 
безбедношћу. То је механизам који се интегрише у организацију и има 
циљ да контролише опасности које могу утицати на здравље и безбед-
ност запослених, производа и услуга, али и на окружење и опстанак 
самог предузећа. Као и свака друга активност у организацији, и без-
бедносни менаџмент захтева одређена улагања. Међутим, поставља се 
питање како мерити успешност овог система. На основу чега се могу 
оправдати та улагања? Како се може одредити корист коју доноси сис-
тем безбедносног менаџмента? То су питања на која се у овом раду по-
кушава дати одговор.

Кључне речи: безбедносни менаџмент, систем безбедносног менаџ-
мента, ефективност, ефикасност

УВОД

Савремено пословање утиче на повећање повезаности између организација, 
а потреба за техничким знањем свих запослених расте. Овакво стање доводи 
до потребе за сталним усавршавањем запослених, промене стратегије и 
начина планирања, организовања, вођења и контроле у већини пословних 
организација. Такве промене неминовно утичу и на сектор безбедности. 
Превенција и ублажавање последица спољашњих и унутрашњих претњи увек 
су актуелни проблеми у скоро сваком организационом систему. Брз развој и 
све јача конкуренција приморавају организације да стално проналазе нове 
начине за успешно пословање. Нови начини пословања доводе до нових 
пословних ризика, што утиче на то да се питањима безбедности морају бавити 
и оне организације које у свом делокругу никада нису имале безбедност. 
Чињеница је да се безбедност више не своди само на реакцију или одговор 
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на неку претњу, обезбеђивање улаза или пратње појединих важних личности. 
Она постаје саставни део стратешких планова савремених организација.

У свету информатичке револуције неопходно је интегрисати многа знања 
и искуства потребна да се одговори на данашње безбедносне изазове. Изазо-
ви се могу кретати од тероризма, с једне, до неконкурентности, с друге стра-
не. Било које две крајности могу довести до економског губитка, смањивања 
тржишта, сниженог поверења клијената и сличних штета. Претње су стварне 
за људе, опипљиву и неопипљиву имовину. Ове претње се морају приметити 
и на њих се мора одговорити. Неуспех да се то учини може имати само један 
исход, а то је пропаст организације. Због тога се, ако не сви, а оно већина ор-
ганизационих система мора дизајнирати тако да у своје планове укључи без-
бедност. При томе, стручњаци који раде на развоју безбедносног менаџмента 
морају да узимају у обзир и остале циљеве система, односно да одаберу адек-
ватне алтернативе, које нуде додатне користи власницима предузећа. Зато 
је од великог значаја да се безбедност посматра у контексту ширег система.

Поред тога, класичне безбедносне организације морају да се прилагођа-
вају новој безбедносној реалности и да траже решења за нове безбедносне 
изазове или за промењену феноменологију старих безбедносних претњи. 
Није наодмет напоменути и то да постоје привредне гране којима је безбед-
ност на неки начин инхерентна. Ту, између осталих, спадају туризам и угос-
титељство, саобраћај, инвестирање итд.

Многа предузећа у развијеним државама примењују системски приступ 
у решавању безбедносних проблема. У већини таквих предузећа уведен је 
систем безбедносног менаџмента који штити организацију од сопствених 
грешака. Међутим, начини за утврђивање успешности овог система, односно 
за мерење његове ефективности и ефикасности, нису довољно развијени. Ос-
новни проблем, заправо, лежи у чињеници да у многим државама још нису 
униформно и јасно дефинисани стандарди безбедности којих се организа-
ције морају придржавати, а који би представљали и оријентир за утврђивање 
безбедносних циљева. Самим тим су различити и начини за утврђивање од-
ступања од стандарда. Осим тога, постоји проблем који се односи на „профи-
табилност“ безбедносног менаџмента. Уколико се безбедност не постави као 
један од стратешких, општих и основних циљева организације, њен значај 
не може бити експлицитно изражен. Наиме, циљ безбедносног менаџмента 
у ствари јесте да се „ништа не догоди“, а отуда произлази и сумњичавост за-
послених у осталим секторима, па се неминовно намеће питање оправдано-
сти улагања у безбедност. 

Ипак се може рећи да у савременим организацијама безбедност предста-
вља један од приоритетних циљева. То подразумева да су улагања у системе 
заштите све већа, па је неопходно одредити у којој се мери та улагања заиста 
и исплате. Зато је потребно пронаћи начин на који се може утврдити да ли 
је из године у годину систем безбедности бољи, као и начин за упоређивање 
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система безбедности једне организације са оним у некој сличној организа-
цији. Иако је мерење безбедности тешко, а понекад чак изгледа и немогуће, 
ипак је то једини поуздан пут да се одговори на питање је ли организација 
способна да решава безбедносне проблеме и да се успешно носи са безбед-
носним ризицима. Преостала алтернатива је да се организације врате у доба 
када су једини мотиви за доношење безбедносних одлука били страх од ката-
строфалних последица неких догађаја, несигурност у вези с опстанком орга-
низације и сумња у примењене мере заштите. 

1. СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

Већина савремених организација посматра безбедност као „приоритет 
врховног [top] ме наџ мента“, а највиши руководиоци значај безбедности 
рангирају на нивоу 7,5 на скали до 10.1 Имајући то у виду, јасно је зашто постоји 
потреба да се управља безбедношћу. С обзиром на сложеност проблематике 
безбедности, временом је настао безбедносни менаџмент, прво као потреба 
великих организационих система, а затим и као научна дисциплина. 

Сам појам „безбедносни менаџмент“, у ширем смислу, подразумева одлу-
чивање о безбедносним циљевима организационог система, о начинима и 
средствима да се избегну неповољни утицаји који долазе из окружења или 
самог организационог система, или да се њихов штетан утицај умањи. Раз-
личити изазови, ризици и претње којима је изложена нека организација, као 
и одговорности које организација сноси према окружењу у погледу безбед-
ности, пресудно утичу на безбедносни менаџмент, односно начин на који ће 
бити доношене одлуке везане за безбедност. 

Начин на који се менаџмент бави питањима безбедности у првом реду за-
виси од општих циљева организације. Тако можемо разликовати безбедносни 
менаџмент у организацијама којима је пружање безбедносних услуга другим 
корисницима основна мисија од безбедносног менаџмента у организација-
ма које се баве привредним или друштвеним делатностима, а безбедносни 
менаџмент се налази у функцији очувања и раста организације. Поред тога, 
постоје привредна предузећа која имају велики значај за безбедност заједни-
це у којој делују, било због значаја њихових производа и услуга за нормалан 
живот уже или шире заједнице, било због опасних сила које садрже њихова 
постројења, а чијим би се оштећењем изазвале драматичне катастрофе.

Безбедносни менаџмент у организацији заузима место које је, у првом реду, 
одређено схватањем појма безбедности у ширем и ужем окружењу, као и одно-
сом организације према изазовима, ризицима и претњама са којима се суочава. 
Ставови организација према безбедносном менаџменту временом су се мења-
ли, упоредо са еволуцијом схватања појма безбедности. Од 60-их година прош-

1 Скала од 1 до 10 представља релативне приоритете, где 10 представља највиши приоритет.
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лог века долази до драстичне промене става према безбедности. То је утицало и 
на обликовање структуре безбедносног менаџмента у организацијама, односно 
на обликовање различитих модела безбедносног менаџмента. 

Према Феју, специфичности појединих организационих система утичу на 
конципирање, организовање и позиционирање безбедносног менаџмента у 
њима, али се у општем случају могу уочити следећа питања од којих зависи 
приступ безбедносним проблемима, односно примена неког од модела: 

•	 Колико је озбиљан потенцијални утицај на људе, имовину и друштво ако 
се претња материјализује?

•	 Да ли би последице биле толико катастрофалне да се претња не може 
игнорисати, чак и ако је њена појава врло мало вероватна?

•	 Где се могу уложити додатни ресурси да би дали најбољи повраћај ин-
вестиција?

•	 Да ли би мања улагања могла у значајној мери допринети усавршавању 
у овој области?

•	 Да ли би се могле наћи друге користи за организацију од улагања у заш-
титу појединих добара, чак и ако се поједине претње никад не десе?

•	 Да ли би се одређеним мерама обухватила једна или више врста угро-
жавања?

•	 Како је конципиран безбедносни менаџмент у предузећима која се баве 
сличним пословима у развијеним земљама?

•	 Које теме што укључују специфичне потребе организације нису истраже-
не, а требало би да буду обухваћене системом безбедносног менаџмента?

•	 Да ли су неке организације већ развиле корисне технологије које захте-
вају адаптацију пре него што се примене у организационом систему?

То значи да у савременим моделима менаџери безбедности морају у 
потпуности разу мети послове којима се организација бави, као што морају 
познавати и примењивати и упра вљачке функције. Њихове обавезе више 
нису ограничене на заштиту људи и имовине, њихо во знање се шири на 
суштину производа и услуга које пружа организација, а безбедносни менаџ-
мент се посматра као процес који је интегрисан у остале функције органи-
зације. Самим тим се и безбедносни менаџмент помера ка врху управљања 
организацијом и представља основни сегмент у стратешком планирању. Мо-
гућност укључивања безбедности у стратешко планирање од великог је зна-
чаја за обезбеђивање правилног приступа безбедносном менаџменту, јер се 
тиме допушта да менаџери доносе адекватне одлуке и спречавају рањивост 
организације. У овим моделима је неизбежан тимски приступ проблемима, а 
доминира саветодавна улога менаџера безбедности, што подразумева блиску 
сарадњу свих пословних јединица са сектором безбедности.

Неповољни безбедносни утицаји који умањују успех пословних 
организација потичу из окружења, али и из самих организација. Да би се 
заштитиле од ових утицаја, организације морају размишљати о увођењу 
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процеса који помаже да се управља ризицима и претњама, а који би 
обухватао техничке системе и финансијске и људске ресурсе. То значи 
да се безбедност мора посматрати на интегрисан начин, што се постиже 
увођењем система безбедносног менаџмента. Овај систем има циљ да 
заштити организацију од свих или што је могуће више безбедносних 
утицаја, те да јој омогући несметано пословање. Поред тога, овај систем 
би требало да анализира начин на који сама организација делује на своје 
окружење и то да ли, у одређеним околностима, има штетан утицај на 
околину. Треба напоменути да у многим организацијама постоје одељења 
која се баве еколошким питањима, тако да би увођење безбедносног 
менаџмента у такве организације природно одговарало интеграцији са 
већ постојећим, сродним функцијама. 

Свака организација, у зависности од потреба и специфичности пословања, 
усваја неки од постојећих модела или њихову комбинацију, а често долази 
до развоја и преласка са једног модела на други. У последње време је у свету 
најчешће заступљен модел систем безбедносног менаџмента, односно Safety 
Management System (SMS – СБМ). 

Основни показатељи начина на који се конципира систем безбедносног 
менаџмента у организацији могу се пратити преко:

•	 стратегије предузећа и планова безбедности;
•	 безбедносних циљева;
•	 квалитета и прихваћености безбедносне политике, правила и процедура;
•	 броја и квалитета безбедносних процена, пројеката и програма;
•	 степена развијености и прихваћености безбедносне културе од стране 

запослених и руководства;
•	 начина организовања, који подразумева хијерархију, број и образовну 

структуру запослених у области безбедности;
•	 учесталости и квалитета унутрашње и спољашње контроле;
•	 успешности имплементације стандарда у области безбедности које про-

писују држава или међународне организације; и сличних параметара.

За потребе овог рада, под појмом безбедносног менаџмента у организа-
цији подразумеваће се систем безбедносног менаџмента (СБМ). Опредељење 
за овај модел заснива се на чињеници да он, организационо и функционал-
но, одговара савременом моделу безбедносног менаџмента, односно обухва-
та фазе од планирања до контроле, које се у суштини своде на фазе процеса 
менаџмента у ужем смислу. 

Систем безбедносног менаџмента се може схватити као скуп политика, 
стратегија, поступака, процедура, улога и функција повезаних са безбедно-
шћу. То је механизам који се интегрише у организацију и има циљ да кон-
тролише опасности које могу утицати на здравље и безбедност запослених, 
производа и услуга, али и на окружење и опстанак самог предузећа. У исто 
време, овај систем омогућава да се организација лакше прилагоди законској 
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регулативи. Да би систем безбедносног менаџмента био ефективан, мора 
бити прихваћен и примењен од стране запослених. Дакле, овај систем мора 
промовисати позитивну безбедносну климу, односно културу.2 Због тога је по-
требно да сви нивои управљања, а нарочито „врховни менаџмент“, подржа-
вају и промовишу систем безбедносног менаџмента. 

Да би се безбедносни менаџмент могао развијати, потребно је да делује 
како на оперативном, тако и на стратешком нивоу. На оперативном нивоу 
се развој безбедносног менаџмента може видети у побољшању постојећих 
и промовисању имплементације нових безбедносних поступака, као и у по-
вратној вези са процесом планирања. На стратешком нивоу је потребно да се 
имплементирају одлуке, које обично укључују неколико позиција (политике, 
програме, финансирање итд). 

Безбедносни менаџмент мора да промени приступ од реактивног ка про-
активном, јер је то предуслов за решавање питања људске грешке. Међутим, 
кључни узроци ванредних догађаја обично су састављени од многих сложе-
них, међусобно повезаних фактора унутар и изван организације, а не само 
од људске грешке, тако да је управљање организационим и факторима ме-
наџмента постало веома значајно. Ипак, мало је пажње посвећено дефини-
сању онога што утиче на успешан СБМ и односа међу тим факторима. После 
детаљне анализе, група аутора је дошла до закључка да су основни фактори 
који утичу на СБМ:

•	 стратегија и политика која укључује комисију за безбедност, безбедносну по-
литику и правила, као и владине прописе; правила која постави безбедносна 
комисија морају бити у складу са нормативним актима државе;

•	 имплементација, која се односи на документацију, алате, фабрике, одр-
жавање, сервисирање, спремност у случају непредвиђених догађаја и ос-
тале активности које директно утичу на безбедносни ниво организације;

•	 људски фактори, који обухватају проблеме у комуникацији, управљање 
људским ресурсима, управљање одржавањем ресурса, безбедносну кул-
туру, почетну и сталну обуку, компетентност појединаца; 

2 Безбедносна клима одражава симболичке (нпр. плакати на радном месту, декларације 
основних принципа итсл.) и политичке (нпр. менаџери који изражавају своју посвеће-
ност безбедности, алокација финансијских средстава за сектор безбедности итсл.) аспек-
те организације који чине пословно окружење. Безбедносна клима може, али и не мора 
да буде опипљива манифестација прихваћених веровања и вредности које су отелотво-
рене у безбедносној култури организације, иако треба да буде повезана са њима. Сама 
безбедносна култура је састављена од сазнања (нпр. процесирање информација и про-
цена која се врши пре доношења одлуке или извршавања активности) и емоције (нпр. да 
ли су људи задовољни или узнемирени због нечега), што одређује карактер групе или ор-
ганизације. Безбедносни менаџмент и безбедносна клима могу бити резултат реакције 
на одређену ситуацију, док безбедносна култура представља стабилну и трајну каракте-
ристику организације.
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•	 мониторинг и повратна веза, који обухватају управљање безбедносним 
ризицима и истраживање и анализу ванредних догађаја. 

Поједини фактори су испитани и груписани према степену значајности. 
Показало се да највећу значајност имају политика и стратегија безбедности. 
Оне имају већи утицај на остале факторе, чиме се указује на то како оне треба 
да имају највећи приоритет приликом увођења промена и побољшања.

Имајући у виду наведено, може се закључити колико су бројни захтеви 
које сви субјекти у организацији морају да испуне у погледу безбедности. На 
првоме месту је захтев познавања и разумевања узрока, извора и врста савре-
мених безбедносних изазова, ризика и претњи. На другоме месту је изнала-
жење организационих, функционалних, техничких и других решења која ће 
бити ефикасан одговор на услове угрожавања организационих система, а у 
оквиру њих и угрожавања људи, материјалних и културних добара и живот-
не средине. Осим тога, да би се утврдило колико је безбедносни менаџмент 
успешан у испуњавању задатака који се пред њега постављају, као и да би 
се пронашле и отклониле постојеће слабости у систему, потребно је пронаћи 
начин за процену његове ефективности и ефикасности. 

2. ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ 
СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

Ефективност и ефикасност су појмови који у себи садрже и повезују циљеве 
организације и ресурсе које она користи да би остварила своје циљеве. Ови 
су појмови од суштинског значаја за одређивање успешности организације. 
Ефективност у ширем смислу представља способност организације да 
прибави неопходне ресурсе и да их што боље искористи ради остварења 
својих циљева. Уже схваћена, ефективност се односи на степен остварења 
циљева организације. Односно, ефективност значи „радити праве ствари“. 

Ефикасност организације изражава делотворност организације у оба-
вљању основних процеса. Она се изражава односом резултата функциони-
сања организације и улагања која су неопходна да се ти резултати остваре. 
Јасно је да је ефикасност већа уколико се исти резултати постижу мањим 
улагањима. Може се рећи да ефикасност значи „радити ствари на прави на-
чин“. Аналогно, ефективност и ефикасност система безбедносног менаџмен-
та могу се користити за одређивање успешности овог система у остваривању 
безбедносних циљева. 

Да би се могла извршити процена ефективности и ефикасности система 
безбедносног менаџмента, потребно је да се о безбедности размишља на исти 
начин као и о осталим дисциплинама – као о активностима које се могу име-
новати и чија се успешност може мерити кључним индикаторима. Ови ин-
дикатори би требало да укључе мерила времена и новца, требало би да буду 
конзистентно мерени и да буду упоредиви између различитих организација, 
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како би се олакшало сазнавање о најбољим начинима за примену постојећих 
решења, односно како би се могао спроводити Benchmarking.3

У циљу утврђивања ефективности и ефикасности система безбедносног 
менаџмента, потребно је разрадити средства и инструменте за мерење њего-
ве успешности. Постоје разноврсна средства која се могу користити, као што 
су канали размене информација, различити састанци менаџера и запосле-
них на нижим нивоима итд. Међутим, примена ових средстава зависи од 
безбедносне културе и не постоје јасно дефинисани индикатори за ову про-
цену. Јасно је да има генеричких критеријума за процену шта је то лош СБМ. 
Неки од њих су:

а) недостају неки кораци у циклусу решавања проблема или задаци нису ра-
споређени, на пример, нема евалуације ефективности безбедносних мера;

б) нису доступни ресурси одређеног квалитета или квантитета на одгова-
рајућем месту или у одговарајуће време, на пример, недостатак обуке 
за планере;

в) задаци се не додељују запосленима са одговарајућим ауторитетом и 
могућношћу одлучивања, или пак постоје конфликти међу задацима, 
на пример, менаџери који су били под истрагом због проблема у вези с 
ванредним догађајима треба да охрабрују извештавање о њима;

г) задаци нису прихваћени или спроведени на прикладан начин;
д) комуникација и координација између задатака (ток информација) не 

обавља се у одређеним временским интервалима, на пример, између 
одржавања и обављања послова око модификација;

ђ) улази и излази, као ни активности, нису подвргнути одговарајућим 
проверама безбедности, а нису разрађени критеријуми, на пример, 
приликом предавања планова у фази конструкције;

е) дешавају се значајна одступања, и то са неприхватљивом учесталошћу, 
и не исправљају се, већ се толеришу као неизбежна;

ж) информације о успеху или неуспеху не износе се отворено и добровољ-
но, о њима се не расправља и на њима се не ради – на пример, када 
постоји култура пребацивања кривице.

Врло је мало покушаја да се утврди начин на који се могу мерити импле-
ментиране политике и поступци у систему безбедносног менаџмента орга-
низације. Студија коју су спровели Фернандес-Mуњис и група аутора током 
2006. године4 фокусира се на идентификацију основних елемената који до-

3 Benchmarking је континуиран процес идентификације, схватања и прилагођавања 
производа и услуга у циљу побољшавања пословања, које укључује упоређивање 
организације и њених делова са најбољима, упоређивање активности организације, 
производа и услуга, технолошких решења, примену најбоље дефинисаних пословних 
процеса, планирање будућег развоја и испуњавање захтева клијената и купаца. 

4 Видети: Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, J. M., Vázquez-Ordás, C. J., Safety management 
system: Development and validation of a multidimensional scale, Journal of Loss Prevention in 
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звољавају да безбедносни менаџмент буде ефективан и на развијање скале 
која омогућава мерење разлика у концепцијама и поступцима безбедности 
које доводе до проређивања ванредних догађаја, предлажући инструмент за 
процену безбедносног менаџмента у организацијама. Предложени модел 
треба да буде интегративни оквир који служи за развијање превентивних ак-
ција, тако да се може применити на различите типове организација. Циљ је 
да се обезбеде упутства на основу којих се може предузети превентивна ак-
ција са циљем да се умање незгоде и људски и економски губици, као и да се 
организацијама омогући увид у користи које доноси улагање у безбедност. На 
основу истраживања, поменути аутори су одредили скалу за оцену система 
безбедносног менаџмента, састављену од 29 питања, која су структурисана 
у осам фактора/рубрика: политика, подстицај, обука, комуникација, превен-
тивно планирање, планирање за ванредне ситуације, унутрашња контрола и 
технике бенчмаркинга.

3. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОЦЕНУ ЕФЕКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ 
СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

Индикатори за процену ефективности и ефикасности безбедносног менаџ-
мента представљају моћно средство за евалуацију и могу да укажу на то где 
су слабе тачке у систему, утичу на више руководство да стекне поверење у 
безбедносни менаџмент и олакшавају постављање безбедносних циљева. 
Јасно дефинисани циљеви позитивно утичу на запослене и омогућавају 
подршку свих нивоа менаџмента безбедносним циљевима. Индикатори за 
процену ефективности и ефикасности безбедносног менаџмента утичу и 
на успостављање равнотеже између посвећености политици безбедности на 
различитим нивоима у организацији, али и олакшавају утврђивање користи 
које организација има од система безбедносног менаџмента. Предност је у 
томе што многи процеси за процену активности безбедносног менаџмента 
могу да се имплементирају на основу постојећих контролних механизама, 
а резултати мерења индикатора добијају се у прилично кратком року, нај-
касније у првом кварталу. 

Мерење се односи на утврђивање чињеница о систему који се мери и од-
носа који постоји између мерења и менаџерских одговорности. Сазнавање 
ових чињеница подразумева одговор на следећа питања:

1 Ко је укључен у ту област, које су улоге, одговорности, циљеви и вред-
ности што доводе до потреба организације? На ова питања се одговара 
на основу процењених потреба за ресурсима, информацијама итд. у 
организацији.

2 Који је циљни систем, имовина, услуга или функција која је подређе-
на менаџменту? Какве су то безбедносне особине које треба чувати и 
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одржавати? Какво је развојно и оперативно окружење система? На ова 
питања се одговара развијањем модела циљног система. Ово је корис-
но, јер међу појединим системима постоје значајне разлике.

3 Које су безбедносне активности од значаја? Како се манифестује актив-
ност безбедносног менаџмента? Како се потреба за овом активношћу 
повезује са осталим атрибутима интегрисаног система или услуге? На 
ова питања се одговара путем модела концепта безбедности. Циљ је да 
се обезбеди веза између менаџера на свим нивоима и сектора безбед-
ности. Овај модел омогућава да се потребе за ресурсима декомпонују 
до мерљивог нивоа методом „top-down“.

4 Како се одређеним функцијама постижу жељене особине? Који посло-
ви и производи треба да буду укључени? На ова питања се одговара 
развијањем репрезентативног модела, који се заснива на најбољим ре-
шењима и стандардима у одређеној области. 

На основу одговора на ова питања развија се мерљиви модел одређеног 
ентитета. Идентификују се радни процеси и производи који су повезани са 
процесима менаџмента, а који имају мерљиве атрибуте. Овај модел обез-
беђује основу за синтезу потенцијалних мерила методом „bottom-up“. 

Овако добијена мерила, односно индикатори, корисни су и у безбеднос-
ном менаџменту. Њиховом анализом се омогућава да се потребе за ресурси-
ма повежу са мерљивим особинама. Индикатори треба да буду повезани са 
упутствима за мерење и начинима на који их треба прилагодити специфич-
ним технологијама и организацијама. 

Очигледне користи од примене наведених принципа у области безбед-
ности јесу: 

1 успостављање заједничких стандарда мерења у различитим гранама, 
технологијама и специфичним окружењима, 

2 интеграција индикатора безбедности са другим мерним системима, 
3 одређивање индикатора за обавештавање о питањима која се тичу ме-

наџмента на разним нивоима, што доводи до премошћавања јаза из-
међу одговорности менаџера и техничких служби. 

Потребно је да индикатори буду што једноставнији, али довољно детаљни 
да омогуће ефективан и ефикасан менаџмент. Ови мерљиви концепти треба 
да се провере у пракси, за шта је потребно да се укључе специјалисти из раз-
личитих области. 

Увођење индикатора за евалуацију безбедносног менаџмента може се вр-
шити у пет фаза: 

•	 идентификација, дефиниција и развој индикатора,
•	 прикупљање података о индикаторима и анализа података,
•	 идентификација активности за увођење побољшања,
•	 процена потребних ресурса,
•	 техничке, административне и оперативне активности.
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•	 Развијање мерљивих индикатора мора да узме у обзир техничке потребе 
пословног система, потребе за извештавањем, стратешке потребе и све 
друге захтеве који се постављају пред организацију. Оно што је значајно 
јесте да сваки од индикатора осветљава стање безбедности у одређеној 
области пословања. Индикатори за евалуацију безбедносног менаџмен-
та могу да утичу на запослене да посвете већу пажњу питањима безбед-
ности и да своје активности ускладе са безбедносном политиком.

На основу поменутог модела система безбедносног менаџмента могу се 
одредити следећи индикатори преко којих се може пратити безбедносни ме-
наџмент:

•	 у оквиру стратегије и политике: правила и прописи у области безбед-
ности и њихова усклађеност са међународним стандардима;

•	 у оквиру имплементације: учесталост сервисирања и трошкови одржа-
вања, иновација, информациона технологија итсл;

•	 у оквиру људских фактора: број и структура запослених на пословима 
безбедности, број и садржина програма едукације и тренинга итсл;

•	 у оквиру мониторинга и повратне везе: узроци и број несрећа, број жр-
тава, материјална штета, трошкови враћања у првобитно стање, укупан 
промет новца, информација, робе итсл.

Користи које организација има од процене система безбедносног менаџ-
мента могу се свести на следеће: 

•	 више руководство добија јасна мерила ефективности и ефикасности без-
бедносног менаџмента, при чему је потребно развити начин извешта-
вања и приказивања индикатора безбедности и ризика; мерљиви инди-
катори безбедности указују на то где су основне слабости у систему;

•	 индикатори су моћно средство које даје подршку одлучивању;
•	 омогућава се упоређивање безбедносног менаџмента једне организа-

ције са системима који се примењују у другим сличним организацијама;
•	 откривају се слабости и пропусти у систему, па се тиме доприноси по-

бољшању самог безбедносног менаџмента и смањењу ризика;
•	 омогућава се тачно утврђивање користи која се стиче улагањем у безбед-

носни менаџмент.
Важно је истаћи и то да организације у Републици Србији у великој мери 

запостављају ову област. Недовољно пажње се поклања развијању система 
безбедносног менаџмента, па самим тим ни методе које се користе за његову 
евалуацију нису укључене у свакодневне активности. Зато је битно да се у 
јавности посвети већа пажња безбедносној проблематици и могућностима 
које се отварају пред организацијама у решавању ових проблема.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Једно од главних питања којима се бави менаџмент односи се на заштиту 
финансијског стања и стабилности организације. Пословање у сложеном 
окружењу захтева велика средства и може утицати на профитабилност 
организације. Проблеми који се јављају у таквим окружењима доводе до 
великих изазова за многе активности у оквиру организације, а нарочито за 
безбедносни менаџмент. Трошкови директно утичу на пословање организације, 
па им се стога посвећује и велика пажња. Одговорни финансијски менаџери 
покушавају да смање сваки трошак и да успоставе директну везу између 
трошкова и добитка. Безбедносни менаџмент не представља изузетак. Улагања 
у безбедност, директно или индиректно, могу утицати на профитабилност 
организације. Зато се често дешава да организације посматрају безбедност 
као нешто што у крајњој линији не доноси корист. Највећи проблем у том 
погледу представља недостатак прихваћеног скупа мерљивих индикатора 
који би служили за процену повраћаја инвестиција. 

Мало је ствари које у овој области може учинити појединачна организа-
ција. Често се примењује управо мерење у контексту избегавања инцидената 
или утицаја уоченог ризика (на пример, утицај би коштао мање од контроле, 
па стога обезбеђује повраћај). Даље, поставља се питање које инвестиције у 
безбедност треба мерити: техничке контроле, софтвер за надгледање, обез-
беђење или менаџере. Ова дилема још није решена, тако да организације и 
даље сврставају безбедност у један од трошкова. 

Опција да се безбедност посматра као инвестиција може довести до по-
већања њене вредности, па се тако и она може уврстити у неопипљиву имо-
вину организације (у рачуноводству се квалитативне способности органи-
зације, као што су репутација, пружање услуга купцима, способност да се 
приглагоди ризичном окружењу итсл, једним називом „goodwill“, сматрају 
вредностима које поседује организација). Ако се безбедност буде посматра-
ла на овај начин, може се десити да вредност организације зависи управо 
од њене способности да обезбеди кључну имовину и процесе те повећа своју 
еластичност. Чињеница је да организација која успешно штити своју имови-
ну и процесе у случајевима када дође до ванредних догађаја (и капацитет да 
побољша способност прилагођавања будућим догађајима) може имати већу 
вредност од оне која то не може, ако ни због чега другог, а оно због предности 
у пословању коју ствара. 

Међутим, док организације не промене начин на који посматрају безбед-
ност, односно као терет, непотребна улагања и додатне трошкове, способност 
безбедносног менаџмента да ефективно обавља посао на организационом 
нивоу биће угрожена. Да би се превазишао овај проблем, потребно је да се 
развије модел који би омогућавао процену ефективности и ефикасности без-
бедносног менаџмента.
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Abstract: The system of security management represents a set of policies, 
strategies, actions, procedures, roles, and functions related to security. It 
is a mechanism that is integrated into an organization and has the goal of 
controlling the hazards that can affect the health and security of employees, 
products and services, but also to the environment and the existence of the 
enterprise itself. As any other activity within an organization, security man-
agement requires certain investments. However, a question that poses itself 
is how the effectiveness of this system can be measured. What can justify 
these investments? How can the benefits of the system of security manage-
ment be determined? These are the questions this paper attempts to answer.

Key words: security management, the system of security management, ef-
fectiveness, efficiency

Prevod: Jelena Bošnjak



Јасмина Гачић
Универзитет у Београду, Факултет безбедности

УДК  323.28
ИД  512173493

НОВА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА 
РАЊИВОСТИ И ПОВРЕДЉИВОСТИ 
У САВРЕМЕНИМ ТЕРОРИСТИЧКИМ АКТИМА

Сажетак: Популаризација појма „рањивост“ и концепта „рањивости“ 
широко је распрострањена, како код различитих аналитичара, тако и у 
бројним научним дисци плинама које на свеобухватан начин прилазе 
истом „појмовном простору“. Посматра јући глобализацију као незаоби-
лазан процес и анализирајући контекст вулнерабил ности, поједини ан-
глосаксонски аналитичари сматрају да рањивост и повредљивост пред-
стављају један политичко еколошки концепт, односно да се оне концеп-
туално налазе у интеракцији природе и културе. Закључак других ауто-
ра гласи да рањивост потиче од: а) физичке слабости или изложености, 
односно подложности шире друштвене заједнице да буде погођена 
опасном појавом, б) друштвено-економске слабости, која подразумева 
релативне слабости и недостатке који у друштвено-економском смислу 
обележавају заједницу, и в) недостатка еластичности, која је изражена 
кроз неспособност и ограничење друштва да мобилизује постојеће ка-
пацитете. Актуелна истраживања тероризма, као најактуелнијег савре-
меног безбедносног проблема, приступају концепту рањивости и по-
вредљивости на далеко исцрпнији и свеобухватнији начин у односу на 
претходна истраживања. Савремене теоријске елаборације јасно пока-
зују да тероризам данас прожима неколико различитих трендова, који 
се све више преплићу, често с неизвесним исходом и последицама. Рес-
таурација тероризма мотивисаног верским императивом и тероризма 
који има подршку неких држава почетком осамдесетих година покре-
нула је дубоке промене у природи, побудама, циљевима, средствима, 
објектима, као и способностима терориста. Каснија појава професио-
налне супкултуре терористичког „оружја за изнајмљивање“, појачана 
бујањем „аматерских“ терориста у деведесетим годинама, наставила 
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је овај процес, претварајући тероризам у неоспорно расплинутији и 
аморфнији феномен. 

Кључне речи: рањивост, повредљивост, последице, планирање, одго-
вор, тероризам

УВОД 

Расправе у академској и истраживачкој заједници о значењу и валидности 
онога што сачињава „рањивост“ нису нове. Наиме, популаризација појма 
„рањивост“ и концепта „рањивости“ широко је распрострањена, како код 
различитих аналитичара, тако и у бројним научним дисиплинама које на 
свеобухватан начин прилазе истом „појмовном простору“. За теоретичара 
Оливер-Смита рањивост у основи представља један политичко-еколошки 
концепт, односно, она се концептуално налази у интеракцији природе и 
културе.1 Наиме, рањивост повезује „друштвене и привредне структуре, 
културне вредности и норме и опасности животне средине“. Кордона доказује 
да са друштвеног становишта „рањивост представља један специфичан 
недостатак и да је директно условљена порастом броја становника, брзом 
урбанизацијом, деградацијом животне средине, глобалним загревањем, 
међународним финансијским притисцима и ратом, као најекстремнијом 
ситуацијом у којој се појединац и друштво могу наћи“.2

Такође, закључак је овог аутора да рањивост потиче од: а) физичке сла-
бости или изложености, односно подложности шире и уже друштвене зајед-
нице да буде погођена опасном појавом због своје локације; б) друштвено-
економске слабости, која подразумева релативне слабости и недостатке које 
у друштвено-економском смислу обележавају заједницу; и в) недостатка 
еластичности, која је изражена кроз неспособност и ограничење друштва да 
мобилизује постојеће капацитете. Нејтан (Nathan) карактерише рањивост као 
„један сложен процес окружен сложеним, заплетеним димензијама, које се 
стално мењају. У том погледу рањивост је кумулативна, проузрокује низ дру-
гих несрећа, које се узајамно даље погоршавају, или додаје друге ризике, као 
што су друштвено-економски.“3 

Различите научне дисциплине посматрају рањивост из различитих углова 
и димензионирају је на посебне начине. За социологију, на пример, рањивост 

  1 Oliver-Smith, A., Theorizing Vulnerability in a Globalized World: A Political Ecological 
Perspective, in: Bankoff, Georg, Hilhorst, Dorothea (Eds.), Mapping Vulnerability: Disasters, 
Development & People, London-Sterling, Va.: Earthscan, 2004, 10–24. 

  2 Cordona, O., The Need for Rethinking the Concept of Vulnerability and Risk from a Holistic 
Perspective: A Necessary Review and Criticism for Effective Risk Management, in: Bankoff, 
Greg, Ferks, Georg, Hilhorst, Dorothea (Eds.), Mapping Vulnerability: Disasters, Development & 
People (London-Sterling, Va.: Earthscan), 2004: 37–51. 

  3 Nathan, F., Natural Disaster, Vulnerability and Human Security, in: Brauch, H. G., Grin, J., 
Mesjasz, C., et al. (Eds.), Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, 
Food, Health and Water Security Concepts, 2007. 
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је производ нетачних претпоставки о несрећи и односи се на расу, род, ста-
рост итд. Психологија представља рањивост као функцију предвиђања или 
минимизовања ризика, а без способности да се индивидуа или заједница су-
оче са стресом. С друге стране, за науке које се баве заштитом животне среди-
не рањивост је склоност ка деградацији животне средине, која може проме-
нити временске моделе и произвести дугорочне последице. За дисциплину 
која је окренута управљању ванредним ситуацијама рањивост је недостатак 
капацитета да се обаве суштинске активности и задаци у превентивном и 
оперативном смислу.4

Један од најважнијих аспеката у анализи рањивости, много битнији него 
сáмо њено одређење, свакако је опредељење о којој се врсти рањивости може 
говорити, односно које области она обухвата. Тако, док се осамдесетих и де-
ведесетих година двадесетог века у анализама рањивости углавном оријен-
тисало на физичку и друштвену димензију (Timmerman, 1981; Liverman, 1990; 
Dow, 1992; Smith, 1992; Bohle, 1994), нешто касније, Вилш-Шо (Wilches-Chaux) 
идентификује једанаест врста и контекста рањивости: природну, физичку, 
економску, друштвену, политичку, техничку, идеолошку, културну, образовну, 
еколошку и институционалну рањивост.5 

Актуелна истраживања тероризма, као најактуелнијег безбедносног про-
блема, приступају концепту рањивости и повредљивости на далеко исцрпнији 
и свеобухватнији начин у односу на претходна истраживања. Наиме, терори-
зму се раније прилазило углавном као проблему за који је најбитније утврдити 
одакле потичу његови извори финансирања, односно које државе подржавају 
тероризам широм света, док се повредљивости, рањивости друштва и последи-
цама које подноси придавао знатно мањи значај.

Савремене теоријске елаборације и анализе јасно показују да тероризам 
данас прожима неколико различитих трендова који се све више преплићу, 
често с неизвесним исходом и последицама. Рестаурација тероризма моти-
висаног верским императивом и тероризма који има подршку неких држава 
почетком осамдесетих година покренула је дубоке промене у природи, побу-
дама, циљевима, средствима, објектима, као и способностима терориста. Кас-
нија појава професионалне супкултуре терористичког „оружја за изнајмљи-
вање“, појачана бујањем тзв. „аматерских“ терориста у деведесетим годинама, 

  4 У оквиру политичких наука аутори сматрају да политичка структура и некоректно 
одлучивање производе рањивост. Правне науке одређују рањивост као производ 
немарности, а то је недостатак поступања како су их предвидели правни акти. 
У области новинарства се сматра да је она производ недовољне обавештености јавности 
о опасностима и неправилног поступања у одговору на несреће. Државна безбедност 
прокламује да рањивост наступа због културолошки погрешних разумевања, слабе 
инфраструктуре, као и слабих институција за управљање ванредним ситуацијама.

  5 Wilches-Chaux, G., La Vulnerabilidad global, in: Maskrey (Red.): Los desastres no son naturales, 
1995, 11–44. 
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наставила је овај процес, претварајући тероризам у неспорно расплинутији 
и аморфнији феномен.6

Пракса, наиме, показује да су терористичке групе биле препознатљиве уг-
лавном као скупови појединаца који су припадали неким организацијама с 
дефинисаним командним апаратом, а који су претходно увежбавани у тех-
ници и тактици тероризма. Међутим, ма колико да су радикалне или рево-
луционарне на политичком плану, углавном су биле конзервативне у својим 
операцијама. За овакав тип терориста говорило се да су више „имитативни 
него иновативни“, будући да су имали веома ограничен тактички репертоар, 
који је био уперен против исто тако уског низа циљева.

Иако су се поједине терористичке групе повремено поигравале с идејом 
коришћења оружја за масовно уништавање, ниједна од њих никада није 
прешла критични психолошки праг да га стварно примени. Већина терори-
ста као да је била задовољна ограниченим могућностима убијања својих руч-
них бомби. Као и већина људи, терористи су се, изгледа, плашили снажних 
контаминаната и отрова, о којима су знали мало и за које нису били сигурни 
како да их израђују и како да њима безбедно рукују. Заиста, од преко 8.000 
забележених инцидената од 1968. године мање од њих 60 указује на то да су 
терористи припремали такве нападе у којима би користили хемијске или би-
олошке направе, или да су намеравали да украду или да израде сопствене 
нуклеарне направе.

Прихваћена је претходно поменута примедба Б. Џенкинса како „већина 
терориста жели да их многи људи гледају и да их многи слушају, а не да их 
много умре“. У контексту њихове могуће примене овај аутор је давне 1975. го-
дине забележио: „Сценарио који би подразумевао ширу употребу токсичних 
радиоактивних материја ... не уклапа се ни у један образац до сада изведених 
терористичких акција... Терористичке акције теже томе да створе непосредан 
драматичан ефект, неколико насилних смрти... не дугу болест или болесно 
становништво које би желело да се освети... Када би терористи употребили 
радиоактивне контаминанте, не би могли да спрече продужено дејство сво-
га чина, нити би дуго после тога могли да рачунају на остварење својих по-
литичких циљева. Стил терориста није да убијају на стотине или на хиљаде 
људи. А још мање да узрокују дугу и тешку болест стотина или хиљада људи.“7

Последњих година, међутим, ове задуго важеће поставке доведене су у пи-
тање терористичким актима који су или подразумевали употребу оружја за 
масовно уништавање или узроковали велики број жртава. Нарочито је неко-
лико напада из блиске прошлости изазвало повећану забринутост да теро-
ризам можда улази у нову фазу повећаног насиља, несагледивих и свеобух-
ватних последица и новог оквира рањивости. Напад припадника секте „Аум 

  6 Hofman, B., Унутрашњи тероризам, Народна књига, Алфа, Београд, 2000. 
  7 Jenkins, B., Will Тerrorist Go Nuclear? A Reappraisal, у: Harvey W. Kushner, The Future of 

Terrorism: Violence in the New Millenium, Sage, Thousand Oaks, 1998. 
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шинрикјо“ на путнике токијске подземне железнице нервним отровом сари-
ном, 1995. године, постављање бомбе у пословној згради трговачког центра у 
Оклахома Ситију, исте године, рушење Светског трговинског центра у САД, 11. 
9. 2001, терористички акт у позоришту „Дубровка“ у Москви, 2002. године, као 
и напад на путничке возове у Мадриду и Лондону, марта 2004. и јула 2005, 
истакли су „нову концептуализацију рањивости“ и комплексност директних 
(примарних) односно индиректних (секундарних) последица.

1. КОНТЕКСТ ЗДРАВСТВЕНИХ ПОСЛЕДИЦА 
ТЕРОРИСТИЧКИХ АКАТА 

Терористички акти из прошлости, изведени од стране анархиста из 
деветнаестог и двадесетог века, јасно показују да је њихова борба била 
усмерена против одређене категорије људи, тј. против елите која је била на 
власти. Напади на владајућу елиту нужно су били напади на појединце и 
нису могли имати карактеристике напада код којих се не бирају жртве. 
Одсутност бирања специфичних циљева заправо је типична за групе које воде 
борбу на националним и етничким основама, јер се боре против целокупне 
популације. Неселективни напади, карактеристични за модерне терористе, 
не само да имају за циљ масовно страдање цивила, већ и стварање атмосфере 
страха и нестабилности, што би несумњиво довело до јавних захтева за 
„владом чврсте руке.“8 

За главнину претходно описаних терористичких аката, који су били раз-
личитог обима и интензитета, већина аутора наглашава да су се након њих 
драстично пореметили устаљени животни токови становника великих ур-
баних, административних и индустријских центара. Међутим, неоспоран и 
суштински индикатор тежине свих терористичких аката јесте управо несе-
лективност, која је проузроковала велики број погинулих и повређених, од-
носно примарне и секундарне здравствене последице. Нарочито у акутним 
фазама, људи су погођени физичким траумама изазваних грубом силом, па 
често због врло тешких повреда захтевају хитан медицински третман. Тешке 
и трауматичне здравствене губитке нарочито би изазвала употреба РХБ аге-
наса.

Тако, на пример, аутор Џ. Стерн у својој књизи Екстремни терористи9 
даје детаљан опис могућих ефеката и последица које би произвела употреба 
нуклеарног оружја у терористичке сврхе. Од радиоактивног зрачења би умр-
ли сви који би се нашли у радијусу од 900 м од центра експлозије. Током прва 
24 часа радиоактивне честице, чије би димензије биле у распону од најфиније 
прашине до величине кликера, падале би са неба. Жртве „раних радиоактив-

  8 Merari, A., Terrorism as a Strategy of Insurgence, Terrorism and Political Violence, 5/4, 1993, стр. 
213–251. 

  9 Stern, Dž., Ekstremni teroristi, Alexandria Press, Beograd, 2004. 
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них падавина“ умрле би у року од две недеље. Радијациону болест добили би 
сви који би се нашли на даљини од 30 км. Чак и стотинама километара далеко 
повећао би се број оболелих од канцера, а дуготрајни изотопи контаминира-
ли би терен још годинама. Пошто би ова бомба експлодирала надомак тла, 
последице радиоактивних падавина биле би далеко горе него у Хирошими 
и Нагасакију. Од самих радиоактивних падавина умрло би стотину хиљада 
људи, као додатак погибијама које би се десиле од ударног таласа експлозије, 
од врелине и од директног зрачења у првим секундама. Укупан број мртвих 
кретао би се око 200.000.10

Међутим, друштвене последице за оне који би преживели биле би далеко 
теже и сложеније, и сезале би много даље од радиоактивних падавина, по-
греба и материјалних штета. Чак и таква мала бомба, стотинама пута слабија 
од већине бомби које неке државе поседују у својим арсеналима оружја, мо-
гла би да трајно измени питања грађанских слобода и јавне безбедности.11 У 
случају да од бомбе не погине велики број људи, страх од радијације и њених 
консеквенција изазвао би панику несагледивих размера. Тако, на пример, 
претпоставља се како радиоактивност не би била толико велика да би требало 
евакуисати било кога, али би, ако би становништво реаговало панично, мож-
да милион људи покушао да изађе из града, закрчили би саобраћајнице, тако 
да би настала неконтролисана или тешко управљива ванредна ситуација.

Америчко министарство енергије проценило је да би после експлозије тако 
мале атомске бомбе укупан број људи који би умро од последица озрачивања 
био релативно мали. Али, економска и психолошка цена биле би страхови-
те. Ако би бомба са три килограма плутонијума експлодирала у Вашингтону, 
45.000 грађана морало би да остане у својим становима неодређено дуго, да се 
не би излагали радиоактивним падавинама и озрачивању.

Далеко реалистичнији сценарио јесте, међутим, терористички напад на 
нуклеарне електране. Јавиле би се тренутне последице спољашње и унутра-
шње радиоактивне контаминације, које би се огледале у облику различитих 
облика акутног озрачивања, као што су радијационе (бета) опекотине, акутна 
радијациона болест и удружене радијационе повреде. Хроничне последице 
би се изразиле у облику хроничне радијационе болести, каснијих манифес-
тација у смислу малигних алтернација, а нарочиту опасност представљају 
позне последице, које доводе до генетских мутација.

Многи истраживачи сматрају да је терористички напад хемијским или 
биолошким оружјем вероватнији и да би се могао лакше извести, а после-

10 Ефекти израчунати помоћу једначина из: Samuel Gasstone and Philip Doloan, ed., The 
Effects of Nuclear Weapons, GPO, Washington. 

11 Нуклеарни напад на облакодер Емпајер стејт билдинг у Њујорку, сматра аутор Џ. Стерн, 
могао би у том погледу изазвати далеко екстремније реакције. Политичари на власти 
можда би закључили како је неопходно појачати овлашћења државе да проналази и 
депортује стране држављане и могла би посегнути за мерама које би нарушиле људска 
права. Грађани би могли да затраже већа овлашћења државе у заштити цивила. У року 
од неколико дана начин живота би се могао потпуно изменити. 
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дице за самопоуздање у јавности, али и за грађанске слободе, могле би да 
буду подједнако поразне. Хемијски агенси и њихова употреба у терористичке 
сврхе, као што је показао случај Токија, могу довести до респираторних (ин-
халационих), кожно-респираторних и дигестивних тровања или кожних по-
вреда. Најчешћи и веома илустративан опис у литератури јесте опис нервних 
агенаса, као што је отров Vx. Наиме, овај представник нервнопаралитичких 
отрова, као и остали који спадају у ову групу (трилони – сарин, соман, табун – 
и F-отрови), онеспособљава ензим холинестеразу, која разлаже отровну суп-
станцију ацетил-холин, тако да је тровање у овим случајевима заправо тро-
вање ацетил-холином који се нагомилао на нервним завршецима. Жртва у 
року од неколико секунди осети бол у очима и стезање у плућима, а почињу 
обилно цурење излучевина из респираторних органа, очајничко хватање ваз-
духа и повраћање. Ако не добије одмах противотров, престаће да дише. Једна 
капљица отрова Vx, ако падне на кожу, довољна је да убије човека.12

Могуће последице у петомилионском граду економски развијене земље 
при хипотетичком нападу са већом количином отрова Vx своде се на сле-
деће: око 150.000 становника било би изложено смртоносним концентрација-
ма. Око 80.000 умрло би пре указивања прве помоћи, 35.000 би се могло спасти 
употребом антидота, а преосталих 35.000 било би могуће спасти лековима и 
првом медицинском помоћи. Сахрањивање умрлих, без помоћи са стране, 
потрајало би око две недеље. Хоспитализација 10.000 пацијената захтевала би 
интензивну негу, уз ангажовање великог броја медицинског особља. Многе 
болнице би, међутим, биле контаминиране и тиме неупотребљиве за смештај 
отрованих. Сем тога, треба рачунати на чињеницу да ће око 20% медицинског 
особља такође бити отровано.

Епидемије заразних болести могу бити још више застрашујуће него токси-
чне материје. Тако, на пример, употребом филовируса у терористичке сврхе 
може доћи до појаве еболе, инфективне болести која у року од недељу дана 
убије 90% заражених. Манифестације су застрашујуће, па се тако, поред гро-
зничавости и високе температуре, ткиво растапа и распада, заражени се гуше 
у тешким мукама, а крв може да прска на све стране и зарази све оне који 
нису добро заштићени.

У последњих неколико година терористи су набављали примитивне хе-
мијске и биолошке агенсе, неки су спремали и планове или објављивали пре-
тње да ће их употребити. У САД је конструисано више сценарија како би се 
утврдила приближна ефикасност тог оружја, у којем посебно место припада 
начинима њихове примене. Резултати замишљеног хемијског напада на град, 
како показују та истраживања, били би прилично ограничени – односно, број 
не би био већи од 200. Бактериолошки напад имао би далеко „прихватљивије 

12 Frederic, S., Nerve Agents, in: Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare. Textbook of 
Military Medicine, 1997.
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резултате“ за саме наручиоце (Табела 10). Наиме, број жртава напада са 30 кг 
антракса био би једнак броју страдалих од експлозије атомске бомбе типа оне 
која је пала на Хирошиму.

Табела 10. Напад на неки амерички град* 
хемијским и биолошким агенсима

Метеоролошки услови Оружје Површина Број жртава

Дневно време без 
облачности, ветар слаб

1.000 кг сарина 0,74 км2 30–700

100 кг антракса 46 км2 130.000–460.000

Дневно или ноћно време, 
ветар умерен

1.000 кг сарина 0,8 км2 400–800

100 кг антракса 140 км2 420.000–1.400.000

Ноћно време без 
облачности, ветар слаб

1.000 кг сарина 7,8 км2 3.000–8.000

100 кг антракса 300 км2 1.000.000–3.000.000

* густина насељености 3.000–10.000 становника по км2

Извор: Anthony Cordesman, Proliferation of Weapons of Mass Destruction: 
Assessing the Risks, op. cit., pp. 53–54.

По мишљењу неких аутора, биолошко оружје чак има потенцијал да буде 
подједнако смртоносно као и атомско оружје.13 На пример, 100 кг антракса 
могло би, под оптималним околностима, убити до 3 милиона људи. За разли-
ку од њега, фисиона бомба, као што је била она у Хирошими, снаге 12.500 т, мо-
гла би убити 80.000 људи, а хидрогенска бомба снаге милион тона ТНТ убила 
би између 600.000 и два милиона људи. Слаби су изгледи да терористи набаве 
хидрогенску бомбу, али би, ако би се грађани уплашили хемијског отрова, 
психолошко дејство могло да буде катастрофално.14 Проблем са биолошким 
оружјем лежи управо у чињеници да становништво дуго не би схватило са 
којим је проблемом суочено, односно којим је агенсом нападнуто, што кас-
није производи низ комплексних ситуација.15

Сценарији који су наведени не значе да су напади конвенционалним 
оружјем мање смртоносни или да доносе мање последица. До данас је већи-
на терористичких напада заправо изведена конвенционалним експлозивом. 
Напади на Светски трговински центар и бомбе у Оклахома Ситију показали 
су да овакви удари могу имати изузетно тешке и комплексне последице за 
људе, њихову перцепцију будућих опасности и, уопште, осећај безбедности и 
слобода које им гарантује држава. Анализа укупног броја цивилних жртава 
при нападу на Светски трговински центар у САД показала је да је преко 200 

13 Rensselaer, W. Lee, Smuggling Armagedon, St. Martin’s Press, New York, 1999.
14 U. S. Congress, Office of Technology Assessment, Proliferation of Weapons of Mass Destruction: 

Assessing the Risks, GPO, Washington, 1993. 
15 Fisher, Mitigation and response planning in a bioterrorist attack, Disaster Prevention and 

Management, Vol. 9, No. 5, 2000, pp. 360–367. 
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људи који су се директно суочили са очајном ситуацијом у условима дима и 
пожара од авионског горива скочило у смрт, падајући на улицу и околне кро-
вове зграда на стотине метара ниже.16

Поред тога, неколико људи у солитерима након удара авиона попело се 
на спратове изнад спрата удара у нади да ће на крову солитера бити спасе-
ни хеликоптерима. Ипак, није постојао план за такву могућност спасавања. 
Такође, око 1.366 људи било је заробљено на спратовима изнад спрата који је 
претрпео удар авиона у северном солитеру.17 Нико од њих није преживео.

Према извештају Асошијетед преса, градска управа је идентификовала 
1.600 лешева, а није могла да идентификује остале (око 1.100). Изјављено је 
да град има око „10.000 неидентификованих костију и комада тела која се не 
могу уклопити са листом несталих“.18 Међутим, убрзо након овог терористич-
ког аката појавиле су се научне анализе и претпоставке да излагање разним 
токсичним производима и загађивачима ваздуха око солитера након његовог 
рушења има негативне ефекте на развој нерођене деце. Наиме, спроведена су 
истраживања у којима су испитана деца чије су мајке биле у другом стању 
за време напада, а које су живеле или радиле у непосредној близини СТЦ-а.

Научници су користили психолошка тестирања деце сваке године и раз-
говарали са мајкама сваких шест месеци. Циљ истраживања и опсежних 
студија био је да се утврди да ли постоји знатна разлика у развоју и здрав-
ственом напретку деце чије су мајке биле изложене трауматичном догађају, 
у односу на ону децу чије мајке нису биле погођене таквим искуством. Упра-
во због броја и карактеристика физичких траума, упозоравајућих последица 
које носе и НХБ агенси, као и класична средства напада, сваки терористички 
акт у првим тренуцима делује импресивно. Међутим, још сложенији психо-
лошки проблеми, као што је већ описано, испољавају се како у акутним, тако 
и у каснијим фазама у виду разноврсних психореактивних манифестација.19 
Што су испољени терористички акти тежи по последицама, то су ове мани-

16 www.cbsnews.com/stories/2004/05/18/terror/main618174.shtml/.
17 National Commission on Terrorist Attack upon the United States, U.S. Congress, 2004.
18 www.cbsnews.com/stories/2005/02/23/national/main675839./shtml.
19 Историјски гледано, психолошке последице настале током ратних догађаја, елемен-

тарних непогода, саобраћајних удеса и терористичких напада не представљају ништа 
ново. О овим поремећајима говорило се још током грађанског рата у Америци. Тада 
су поремећаји ове врсте називани „носталгија“ и „болести душе“. Током Првог светског 
рата психички поремећаји настали као последица ратних дејстава називани су 
„неурастенијама“, „шел-шоковима“ и „ратним неурозама“, и нису сматрани последицама 
ратних страхота. Према налазима које су изнели Молика (Molica) и сарадници, 1987. 
године, као и Грин и сарадници, 1990. године, Други светски рат је пружио далеко више 
сазнања о стресним поремећајима као што су „борбени шок“, „стрес у борби“ и „замор у 
борби“. Ова истраживања су омогућила боље разумевање и саглéдање сложених реакција 
људске психе изложене догађајима који изазивају трауму. Најпотпунија сазнања о овом 
проблему стечена су после вијетнамског, корејског и арапско–израелског рата. Изузетно 
тешки услови ратовања, који су тада владали, код учесника су узроковали значајне 
емоционалне последице и губитке. 
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фестације разноврсније и заступљеније, чиме су код појединаца паралисане 
могућности за акције самоспасавања и укључивање у заједничку акцију на 
отклањању последица. Управо је стога њихово санирање од изузетне важнос-
ти, с обзиром на то да појединци својим неадекватним и неконтролисаним 
понашањем могу знатно отежати настојања да се успостави неопходно ра-
ционално понашање настрадалих.

Као што је добро познато, један од главних циљева сваког терористичког 
удара јесте да шокира и преплави осећањем страха до крајњих граница. Фе-
номен тероризма црпе своју сна гу из способности да психолошки повреди, 
манипулише и контролише понашање појединца или дела становништва. Те-
рористички акт има много већи утицај на целокупно друштво од онога што се 
наговештава у почетним проценама експерата. За посттерористички период 
карактеристичне су промене нормалних дневних активности становништва, 
број депресија и самоубистава је у значајном порасту, а све то може трајати 
годинама, па чак и деценијама. Компаративна истраживања елементарних 
опасности и тероризма као савременог безбедно сног проблема сугеришу да 
психолошке реакције које изазива тероризам далеко превазилазе оне које су 
карактеристичне за природне непогоде – односно, много су интензивније и 
дуготрајније.

У периоду након изведеног терористичког акта становништво и припа-
дници интервентних, спасилачких екипа (медицинске екипе, ватрогасци, 
припадници полиције и војске) изложени су жестоким психолошким при-
тисцима, који доводе до карактеристичних реакција. Наиме, када је у питању 
становништво, изражена су осећања неверице, шока, страха, жалости, љутње, 
као и појачана потреба да се састану са драгим и блиским особама. Експер-
ти дефинишу психолошке ефекте трауме као „широк распон негативних осе-
ћања, соматских симптома, узнемиравајућих мисли и дисфункционалног 
понашања, који се перципирају као неуобичајени“.20 Међутим, често су при-
сутна и стања масовне панике, при чему становништво одбија да учествује у 
процесу евакуације из угрожених подручја. 

Реакције припадника спасилачких екипа такође се огледају у појави шока, 
страха, љутње и неодложне потребе да се одговори на терористички чин. Код 
ових људи, као што су показала многа истраживања, испољавају се телесни 
симптоми страха: убрзан пулс и дисање, поремећај когнитивних функција, 
што се огледа у проблемима у памћењу, сниженој концентрацији, смањеној 
способности решавања проблема и тешкоћама у комуникацији. Јавља се и 
феномен идентификације са жртвама терористичког напада, учесници су 
неспособни да се одморе и доживљавају „конфликт улога“ – односно, код 
њих се јавља неконтролисана потреба спасавања других људи, често не успе-

20 Hartsough, D., „Measurеment of the Psychological Effects of Disaster“, in: Jerry Laube and Shirley 
Murphy, eds., Perspectives on Disaster Recovery, Connecticut: Appleton-Century-Crofts, 1985.
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вајући да помогну сопственој породици. Дакле, први респондери морају да 
буду уиграни и одговорни, те да на време перципирају сваки могући сцена-
рио који их очекује.21 Они су такође рањиви и осетљиви на различите психо-
лошке шокове које прате комплексну ситуацију након терористичких аката.

Примена нуклеарних, хемијских и биолошких агенаса у терористичке свр-
хе изазива катастрофичну ситуацију, која редовно умножава интензитет пси-
холошких ефеката. Учесници система заштите и спасавања морају да помог-
ну жртвама напада, својим колегама, али се у условима примене неконвен-
ционалног оружја суочавају са хазардним материјалима, са којима до тада 
вероватно нису имали искуства. Према томе, приликом сваког терористичког 
акта, да би се разумела суштина његовог психолошког удара, неопходно је 
праћење новонастале ситуације у којима се налазе угрожени, али и праћење 
угрожености првих спасилаца који се суочавају са последицама. Досадашња 
испитивања и клиничка искуства показују да након стресних ситуација које 
прате ванредне ситуације настаје већи број психичких поремећаја, као што 
су: акутна реакција на стрес (АСД), поремећаји прилагођавања, посттраумат-
ски стресни синдром (ПТСС), панични поремећаји, депресија, алкохолизам, 
злоупотреба психоактивних супстанција, разни облици агресивности, психо-
тичне реакције и слични. Као доминантни поремећаји након терористичких 
аката, којима треба посебно посветити пажњу и које је неопходно изнова ана-
лизирати, свакако се јављају:

1. Акутна реакција на стрес, што представља пролазни поремећај који се 
развија као реакција организма на изузетан физички и ментални стрес. Поја-
вљивање и тежина акутних стресних ситуација изразито су индивидуални. 
Она зависи искључиво од рањивости и капацитета самоодбране сваког поје-
динца. Симптоми овог поремећаја најчешће укључују почетно стање зграну-
тости, одређени степен сужења свести, неспособност схватања и дезоријен-
тацију. Ови симптоми се најчешће појављују неколико минута од стресног 
стимуланса или догађаја, а нестају после неколико дана, или најдуже до шест 
месеци. Код неких особа је понекад присутна парцијална или комплетна 
амнезија у односу на стресну епизоду. Истраживања показују да је болница 
„Свети Лука“ примила приближно 641 особу након напада сарином у Токију. 
Око 408 пацијената показало је симптоме акутних симптома стреса, који су 
се огледали у следећем: 32% осећало је страх од железнице, 29% је имало ис-
куства са поремећајем спавања, код 16% пацијената појавили су се „флеш-
бекови“, 16% је почело да осећа симптоме депресије, код 11% болесника лако 
се јављао осећај неконтролисаног страха, 10% имало је ноћне море.22 Према 

21 Pangi, L. R., After the Attack: The Psychological Consequences of Terrorism, Belfer Center for 
Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts, 2003. 

22 Asukai, Health Effects Following the Sarin Attack; видети такође: Sadayoshi Ohbu, Akira 
Yamashina, Nobukatsu Takasu, Tatsuo Yamaguchi, Kenzoh Nakano, Yukio Matsui, Kenji 
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студији која је објављена након завршетка њиховог болничког лечења, 60% 
тих пацијената месец дана након лечења осећало је исте симптоме. 

2. Поремећај прилагођавања, који се изражава у депресивном понашању, 
осећањима борбене неспособности и анксиозности. Међутим, поремећај при-
лагођавања је веома тешко тачно детектовати и прецизно дијагностиковати, 
с обзиром на то да ниједан од симптома нема довољну тежину и израженост 
да би оправдао дијагнозу.

3. Посттрауматски стресни синдром,23 који је изражен непосредно након 
испољавања опасности, односно у ситуацији коју означавамо као ванредну, 
катастрофичну. Према психијатријским критеријумима, ПТСС је дефинисан 
као поремећај у понашању и појава смањења функционалних способности 
оболелих, до којих најчешће долази због психолошки веома тешких догађаја, 
који су изван уобичајених људских искустава.24 Овај поремећај се описује и 
као нестварна одсутност емоција повезана са послушношћу, неодлучношћу и 
понашањем, као у трансу. Током наредне фазе, по неким мишљењима, жртве 
испољавају знаке акутне неурозе, узнемирене су сећањима и осећањем одго-
ворности за преживљавање. Испољавање посттрауматског стресног синдрома 
може се јавити непосредно, посредно или одложено након преживљавања тра-
уматског догађаја. Преко 400 психолога укључених у анализу ПТСС-а код ста-
новништва након напада на СТЦ изјавило је да је више од половине људи које 
су лечили осећало и посттрауматски стресни синдром.25

Медицинско истраживање које је спровео Шустер са сарадницима пока-
зује да је овај синдром осећало чак 90% Американаца, а да је 50% станов-
ништва имало проблема са концентрацијом и сном.26 Према Д. Александеру, 
месецима након напада у Оклахоми људи су били опседнути осећањем да им 
прети нови терористички напад, напуштали су посао из тих разлога, а била 
је на делу и повећана употреба алкохола и средстава за смирење.27 Саливен 

Sakurai, Sarin Poisoning on Tokyo Subway, June 1997, htpp://www.sma.org/smj/97 june 3.htm.
23 Према налазима Стаперстајна, прву групу симптома чини синдром репетиције појава, 

односно упорно понављање и оживљавање догађаја у непријатним сновима. Честа је 
појава феномена „флеш-бек“, као и појава интензивних емоционалних узбуђења када 
се особа нађе у ситуацији која симболизује трауматски догађај. Другу групу симптома 
која карактерише овај синдром представља стање емоционалне тупости, односно опште 
одсутности и тоталне незаинтересованости за активности, људе и ствари око себе, као 
и избегавање разговора који је у било каквој вези са догађајем који је изазвао трауму. 
Трећа група симптома је у вези са повећањем емоционалне осетљивости, што укључује 
поремећаје сна, раздражљивост, социјалну нетолерантност, осећање резигнације и 
бесперспективности, као и тешкоће у концентрацији. 

24 Staperstain, R., The emotional wounds of war, Military Review, 1, 1992.
25 Burke, R., Effects of 9/11, on individual and organization, down but not out, Disaster Prevention 

and Management, Vol. 14, No. 5, 2005, pp. 629–638.
26 Shuster, M., Stein, B., Jaycox, L., Collins, R., et al., A national survey of stress reaction after 

Septembеr 11 2001 terrorist attack, New England Journal of Мedicine, Vol. 345, 2001, pp. 1507–12.
27 Howie, L., The terrorism threat and managing workplaces, Disaster Prevention and Management, 

Vol. 16, No. 1, 2007.
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и Андерсон су у својим анализама идентификовали неколико специфичних 
страхова, који су се јавили код људи након терористичких напада: страх да 
раде у високим зградама и у индустријским зонама које могу бити потен-
цијалне мете терористичких напада, као и било која врста путовања авио-
ном.28

Поред психолошких ефеката, појавили су се и изразито физичке мани- 
фестације овог синдрома: главобоље, болови у мускулатури, гастролошки 
проблеми, повишени крвни притисак, пад имунитета и слично.29 Пост-трау-
матски стресни синдром несумњиво представља веома тешко обољење, којем 
реално могу бити изложени недужни цивили, као и припадници противте-
рористичких јединица и интервентних медицинских, полицијских и ватро-
гасних екипа, које прве прилазе на место терористичког удара. Да би ефекти 
овог обољења били сведени на најмању могућу меру, односно да би се пре-
вентивно деловало на могуће ментално-емоционалне поремећаје, приликом 
одабирања припадника противтерористичких и специјалних интервентно-
спасилачких екипа, посебну пажњу треба обратити на адекватну структуру 
личности сваког појединца, на његово искуство и мотивацију. 

Тероризам је, како показују анализирани примери, сасвим посебан и спе-
цифичан акт по својој природи, који је брзо напредовао од селективног до 
изразито неселективног чина и чија је јасна намера да дубоко наруши фи-
зичку и психолошку сигурност потенцијалних жртава. Психолошки ефекти 
јесу интегрални део успеха савремених терористичких аката.30 Они заправо 
представљају нормалну реакцију на абнормалну ситуацију.31 Дакле, за раз-
лику од првих терористичких аката, чији је циљ био појединац као симбол 
одређеног поретка или институције, модерни тероризам представља насиље 
које има за циљ не само масовне директне жртве, већ и стварање атмосфере 
колективног страха и стрепње. Kaнингем сматра да се у том контексту може 
говорити о „психолошком тероризму“, јер се његов утицај осећа много даље 
од погођене зоне.32

Страх је, дакле, феномен који, даље, својим деструктивним потенцијалом 
имплицира не само осећај опште несигурности и поремећај јавног поретка, 
већ и бројне негативне социолошке, социјалне, организационе и политичке 

28 Ibid.
29 Asukai, Health Effects Following the Sarin Attack; видети и: E. E. Flyn, Victims of Terrorism, 

in: Paul Wilkinson and Alаsdair S., eds., Contemporary Research on Terrorism, Aberdeen 
University Press, Aberdeen, Scotland, 1987.

30 Pangi, L. R., After the Аttack: The Psychological Consequences of Terrorism, Belfer Center for 
Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 2003.

31 Harstough, D., Measurement of the Psychological Effects of Disasters, in: Jerry Laube and 
Shirley Murphy, eds., Perspectives on Disasters on Disasters Recovery, Connecticut: Appleton-
Century-Crofts, 1985. 

32 Perry, R., Incident management system in disaster management, Disaster Prevention and 
Management, Vol. 12, No. 5, 2003. 
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процесе. Управо из тих разлога важно је предвидети обе димензије здрав-
ствених последица потенцијалних терористичких аката и предузети све мере 
како би се оне битно умањиле. Бројна медицинско-психолошка истраживања 
показала су да управо социјална и психолошка помоћ након бројних испоље-
них опасности имају највећи значај у перцепцији целокупне опасности и 
рањивости појединаца и заједнице.33

У том смислу бројне државе, нарочито оне које су биле суочене са теро-
ризмом или очекују терористичка дејства различитог обима, свесне су свих 
импликација и јачају своје организационе и функционалне капацитете за 
адекватан одговор. Данас се све више пажње посвећује релативно новом сег-
менту кризног управљања – управљању психолошким последицама теро-
ризма, односно страхом (fear management). По дефиницији, ова врста упра-
вљања односи се на ублажавање панике и управљање адекватним одговором 
на ситуације у којима је могућа употреба оружја за масовно уништавање или 
другим ситуацијама које могу проузроковати масовне последице.34 

2.  МАТЕРИЈАЛНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
ИЗВЕДЕНИХ ТЕРОРИСТИЧКИХ АКАТА

Историјска димензија тероризма указује на, по свему судећи, незаобилазну 
чињеницу да је тероризам ескалирао од појединачних изолованих догађаја, 
са ограниченим трајањем и последицама, до далеко опаснијег чина, који 
доноси тешко предвидљив број цивилних жртава. Но, јасна порука модерних 
терористичких аката јесу и тешко процењиве материјалне последице, које 
обухватају лична и заједничка друштвена добра и често битно утичу на 
функционисање подручја које је тим актом погођено. Дејством на макро и 
микрообјекте, односно рушењем зграда и, уопште, кључних инфраструктурних 
система – водовода, електричних и ПТТ мрежа, прилазних путева и 
саобраћајница, објеката хидросистема – нападом на значајне институције, 
као што су представништва, амбасаде и други објекти, тероризам показује 
изузетну снагу и деструктивни потенцијал.

Међутим, економске последице за погођено подручје могу бити дугороч-
није, па чак и трајно утицати на његову ревитализацију. Напади на Светски 
трговински центар, 2001. године, нанели су огромну материјалну штету. Иако 
су торњеви били пројектовани и изграђени да издрже удар мањих авиона, 
односно да задрже ватру око два сата, колико је планирано време евакуације, 
бетон високих облакодера претворио се у прах и чађ, док су се носеће чели-
чне греде потпуно истопиле. Поједини стручњаци сматрају како би рушење 
торњева било још деструктивније да је до удара и пожара дошло ниже на 

33 Barnes, J., Developing disaster, survivor resiliency, the home away from home, Disaster 
Prevention and Management, Vol. 15, No. 2, 2006, pp. 223–232.

34 Morgan, M., Camper, P., Fear Management, April 1, 1998, Unpublished manuscript, p. 1.
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торњевима, па би се они срушили и преломили, а не урушили вертикално. 
Али, у овом случају је пренос терета, који је био тежак отприлике 100.000 тона, 
довео до прогресивног урушавања на ограничено место, на којем је 1,2 мили-
она тона рушевина створило компактну масу.35 Урушавање је даље узрокова-
ло подрхтавање тла еквивалентно потресу магнитуде 2,3.

Надаље, ова урушена маса била је веома тешка за прокопавање, односно, 
била је нестабилна и подложна повременим пожарима. Сам опсег рушења 
учинио је нужним коришћење тешке опреме, која је често противна дели-
катним операцијама потребним у сврху избегавања нагњечења живих по-
страдалих. Услови на месту догађаја били су веома опасни, због велике коли-
чине бетона, који је и даље претио да се може урушити сваког тренутка без 
упозорења. Поред солитера Светског трговинског центра, пет других зграда у 
близини четири станице подземне железнице такође је уништено или тешко 
оштећено.

Укупно је на Менхетну оштећено 25 зграда. Комуникацијска опрема, као 
што су радијски, телевизијски и мобилни предајници, били су неупотребљи-
ви. У Вашингтону је део Пентагона теже оштећен пожаром и један део зграде 
се срушио. Напади су такође нанели и значајне економске последице САД 
и свету. Њујоршка берза је била затворена све до 17. септембра. Зграда берзе 
није била оштећена нападима, али фирме, чланице берзе, као ни муштерије 
и тржишта, нису могли да комуницирају са берзом, због велике штете нане-
те комуникацијском и телефонском систему, чија је централна зграда била 
недалеко од Светског трговинског центра. Када се берза поново отворила, 17. 
септембра, након најдуже паузе од Велике депресије из 1929. године, индекс 
основних деоница берзе претрпео је највећи пад у историји у једном дану. 
Америчке деонице су изгубиле у вредности 1.200 милијарди долара само у 
једној недељи.

Напади у Мадриду 11. марта 2004. године, који се сматрају најтежим теро-
ристичким злочином на тлу континенталне Европе у историји, били су атак 
на систем јавног железничког превоза. У овом нападу бомбама које су акти-
виране помоћу мобилних телефона са prepaid картицом, поред великог броја 
цивилних жртава, потпуно су девастирани и возови који су превозили путни-
ке. Када је анализиран напад на Лондон 7. јула 2005. године, утврђено је да је 
од укупне материјалне штете која је причињена привреди Велике Британије 

35 При пројектовању Светског трговинског центра, крајем 1960. године, било је узето у обзир 
да постоји могућност да путнички авион удари у зграду. Зграде су биле пројектоване и 
направљене како би издржале овај удар. Ипак, при дизајнирању није узето у обзир или 
није постојала технологија којом би се основне потпорне компоненте солитера могле 
заштитити од топлоте ватре настале сагоревањем авионског горива. Федералну истрагу 
о техничкој и противпожарној безбедности зграда обавила је институција америчког 
Министарства за трговину – Национални институт за стандардизацију и технологију. 
Циљ ове истраге био је да истражи конструкцију зграде, материјале који су били 
коришћени и техничке услове који су допринели катастрофалним последицама. 
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мали део био непосредан. Будући да су транспортна предузећа, захваљујући 
и државном систему „Пул ре“, прилично покривена осигурањем, та штета је 
била знатно умањена. Међутим, главнина проузроковане штете је била по-
средна. Наиме, након напада је обустављен промет на погођеним линијама 
подземне железнице у трајању од најмање неколико недеља, а ту је реч о ос-
новном начину путничког превоза у граду.

Исто тако, 7. јула, на дан првог напада, неколико сати били су онеспо-
собљени и сви лондонски системи мобилне телефоније. Томе је вероватно 
двојак узрок. С једне стране је дошло до навале корисника који су одједном 
желели да телефонирају, а са друге стране, вероватно су се мреже угасиле 
намерно, будући да се у првом тренутку сумњало на активирање експлози-
ва мобилним телефонима, као у Мадриду. Последњи терористички напади 
незнатно су погодили берзанско пословање у Лондону, једном од светских 
финансијских средишта. Осим тога што је накратко прекинуто пословање на 
Лондонској берзи метала, те што су уведене „специјалне мере“ на Лондонској 
берзи хартија од вредности, није дошло до панике или потреса упоредивих са 
оним америчким од 11. септембра 2001.

Међутим, материјална и економска штета које би погодиле одређену др-
жаву биле би нарочито видљиве након употребе нуклеарног оружја у теро-
ристичке сврхе. По мишљењу Џ. Стерна, чак и аматерски направљена нукле-
арна бомба снаге од једне килотоне, мала по стандардима суперсиле, ство-
рила би експлозијом пламену куглу од 100 м у пречнику, а на месту где би 
експлодирала издубила би кратер од 40 м и изазвала би приближно 20.000 
директних жртава. Ударни талас који би почео да се шири из тачке експлозије 
створио би притисак који би надмашио једну тону по квадратном сантиметру.

Олуја бетонских, стаклених и челичних пројектила летела би свуда уна-
около. Срушиле би се све зграде у кругу од 200 м. Оштећења на зградама 
појавила би се у радијусу од два километра, а велику опасност би предста-
вљала и ватра од запаљивих средстава у грађевинама. Електромагнетни 
импулс високе фреквенције уништио би незаштићене електричне сис-
теме унутар 3 км од центра експлозије, а оштећења система би се осети-
ла чак до 25 км. Такође би, у истом радијусу, дошло до колапса подземних 
градских инфраструктура: метроа, каблова, цевовода, канализације. Цеви 
гасовода би попуцале, што би изазвало многе пожаре. Пошто би се исто-
времено јавио и страх од радијације, вероватно би се морало очистити 
100 квадратних километара тла. Спољашње површине сваке зграде мора-
ле би да буду орибане, површинско земљиште морало би да буде уклоње-
но, а тротоари детаљно опрани. Цена овог посла изнела би вероватно пре-
ко 100 милијарди долара, а то је трећина укупног одбрамбеног буџета САД.36 

36 NEST Consequence Report, Containment and Effects, International DOE memorandum, 1997. 
Цена чишћења после експлозивног расипања 10 кг плутонијума по мешовитом ур-
бано-руралном простору била би око 80 милијарди долара. Cf. Douglas Stephens et al., 
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Пољопривреда у погођеној регији претрпела би велики ударац, јер би потро-
шачи одбијали да купују производе који су потенцијално контаминирани. 
Телефонски саобраћај, напајање електричном енергијом, саобраћај били би 
ван употребе. Економски губици настали оваквим нападом били би непро-
цењиви. Стотине хиљада здравих и продуктивних људи биле би убијене и/
или озбиљно повређене. Многи запослени одбили би да долазе на посао. Др-
жаве које би се нашле у близини таквих ефекта и последица напада затвори-
ле би своје границе, аеродроме, луке и остале могуће циљеве.

Такође, осигуравајуће компаније би доживеле крах. Терористички напад 
на Светски трговински центар оптеретио је осигуравајућа друштва у области 
авио-саобраћаја са равно 4 милијарде долара и тиме довео до потпуно новог 
вредновања ризика од терористичког напада. Према прорачунима експера-
та, терористички напад на Њујорк већом хемијском, нуклеарном или радио-
лошком бомбом довео би осигуравајућа друштва до максималне штете од 780 
милијарди долара. Због оваквих прорачуна, америчка влада је дала државно 
покриће за ризик од терористичких напада само до 2007. године, а процениће 
да ли ће га накнадно продужити. За осигуравајућа друштва рат и терористич-
ки напади представљају ризике који угрожавају њихов опстанак.37

Државе су, дакле, у знатној мери финансијски оптерећене, с обзиром на то 
да су неопходне све сложеније и обухватније мере заштите од терористичких 
аката. Постоје поуздани подаци да су САД уложиле 14 милијарди долара како 
би се повећала гранична сигурност државе, 5 милијарди у циљу побољшања 
безбедности саобраћаја, 3 милијарде долара за борбу против биотероризма 
и милион долара за заштиту критичне инфраструктуре.38 Такође, постоје 
процене да се ништа мањи значај у смислу материјалних трошкова које би 
друштво поднело односи на аспект збрињавања повређених и контаминира-
них у терористичким актима. У случају употребе ма које врсте оружја за ма-
совно уништавање била би неопходна деконтаминација, за коју су неопходна 
стручна, специјализована средства. Могућа употреба ових агенаса налагала 
би рад биомедицинских, микробиолошких, хемијских и других лабораторија, 
које захтевају стандардне поступке у току рада. Све ово упућује на чињени-
цу да би држава мета терористичких напада била финансијски додатно оп-
терећена улагањем у њихово опремање. Такође, набавка адекватних лекова, 
медикамената, и вакцина изискивала би додатне финансијске трошкове. 

Реални и хипотетички примери терористичких напада показују, дакле, да 
дејством на индустрију, војне, привредне и друге објекте од виталног значаја 
тероризам испољава своје стварне и потенцијалне могућности да проузро-

Probabilistic Cost Benefit Analysis of Enhanced Safety Features for Strategic Nuclear Weapons at 
a Representative Location, Livermore, Calif.: Livermore National Laboratory, 1994. 

37 Подаци из часописа Лист акционара, осигураника и радника „Акционарског друштва за 
осигурање ДДОР Нови Сад“, вести из немачког часописа, број 262, мај–јул 2006.

38 Magnusson, P., McNamee, M., et al., Welcome to security nation, Business Week, 14 Јune, pp.  
32–35, 2004.
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кује материјалне последице несагледивих размера. Међутим, укупна по-
вредљивост коју би показали појединац, група или цела друштвена заједни-
ца директно је условљена не само физичко-материјалном компонентом, 
већ и друштвено-организационом и мотивационом димензијом. Наиме, 
материјална штета терористичких дејстава може бити знатно редукована 
предузимањем низа превентивних мера, као и адекватним реаговањем, ако 
би појединци били мотивисани да кроз формалне и неформалне организа-
ционе структуре учествују у одговору на тероризам. Само и једино на тај на-
чин друштво би успело да битно умањи последице, као и да рехабилитује и 
ревитализује погођено подручје. 

3.  СОЦИЈАЛНЕ И СОЦИОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ АКАТА 

Истраживања тероризма као друштвеног феномена који је достигао неслућене 
размере показују јасну намеру његовог удаљавања од изненадног догађаја 
у којем су ограничени простор, време, средства, жртве и даље последице по 
друштвену заједницу. Терористички акт је постао савремени, софистицирани 
ризик и претња друштву, који изражава тенденцију ескалације, односно 
кретање ка новим генеричким и комбинованим проблемима. Тешко је 
описати универзалну социолошку или социјалну слику након изведеног 
терористичког акта, с обзиром на то да је она условљена интензитетом 
терористичког чина, али досадашња искуства говоре о бројним потешкоћама. 
Истраживања која су пратила извештаје и анализе субјеката заштите и 
спасавања сачињене након терористичких аката, али и понашање и поступке 
угрожених, показала су да је реч о изузетно тешком „пост-периоду“, у којем је 
отежано нормално функционисање друштва и државе.

Наиме, с обзиром на то да се у потпуности остварује ефект изненађења, 
настаје социјално изузетно отежана ситуација, у којој су могућа два сцена-
рија. Један је да су жртве збуњене, шокиране – односно, нису у стању да де-
лују рационално – па, сходно томе, настају нови проблеми у свим даљим про-
цесима њихове рехабилитације. Долази до појаве асоцијалног понашања и 
проблема у одржавању јавног реда и безбедности, а свака помоћ упућена са 
стране добродошла је и неопходна. Отежано је редовно снабдевање и, уопште, 
на делу је неудовољавање устаљеним навикама – то јест, настаје нагла проме-
на у свакодневним животним активностима. Други сценарио показује, међу-
тим, другачије манифестације и ток ситуације. Иако уплашени и збуњени, 
људи се међусобно помажу и испољавају изразито просоцијално понашање.39 
Они прво помажу својој породици, а затим и најугроженијима који су у њи-
ховој близини. Људи остају збуњени, забринути и узнемирени, али не делују 
панично.

39 McEntire, D., Myers, A., Preparing Communities for Disaster, Disaster Prevention and 
Management, Vol. 13, No. 2, 2004. 
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Могу се појавити и повишен осећај одговорности и одсуство жеље да 
се напусти угрожено подрује и људи на њему. Асоцијална понашања, као 
што су пљачке и свака друга злоупотреба новонастале ситуације, веома су 
ретка. Људи су спремни да импровизују како би помогли себи и другима, 
што указује на брисање социјалних граница, које су иначе изражене у 
сваком друштву. Иако је тешко прихватити, чињеница је да организације 
које пристижу са стране не испуњавају очекивања оних којима је помоћ 
неопходна, нарочито у почетним фазама. То се најчешће дешава из 
разлога што након испољеног терористичког акта, али и сваке друге 
опасности, комуникације постају преоптерећене до те мере да престају да 
функционишу. Без комуникација организације имају проблем у стварању 
праве слике о догађајима, а ако не знају шта се дешава, њихова реакција 
није адекватна. Такође, у условима када је одређено подручје повређено 
терористичким актом материјална разарања могу створити ситуацију у 
којој је немогуће прићи повређенима, што производи додатну конфузију 
и незадовољство угрожених.

Међутим, терористички напад на САД показао је управо супротну слику. 
Наиме, спасилачке службе су, и поред сопствених губитака, преузеле велики 
ризик како би дошле до затрпаних и повређених. То је произвело талас зах-
валности према свим припадницима јавне безбедности, а сам градоначел-
ник Рудолф ђулијани био је проглашен за личност године у часопису Тајм. 
Такође, како су показала истраживања спроведена непосредно након трагич-
ног догађаја, дошло је до повећања патриотизма и истицања застава које се 
на тим местима ни су виделе од Другог светског рата. Дошло је и до изража-
вања саосећања, дивљења и по што вања према Њујорку и грађанима Њујорка 
од стране осталих делова САД. Према изве штају часописа Америчког меди-
цинског удружења који је објављен 7. маја 2003. године, до на ције крви у не-
дељама након напада биле су знатно веће него у истим недељама претходне, 
2000. године. Интернет-истраживање које су спровели Петерсон и Селигман 
потврдило је пораст љубазности у међусобном опхођењу међу људима, тим-
ског рада и толеранције.40

Догађај у Мадриду, праћен великим бројем жртава, међу којима су најброј-
нији били студенти и радници, представљао је прекретницу у поимању без-
бедности становника главног града, али и почетак новог размишљања о по-
следицама спољне политике државе. Медији су изнели мишљење да је теро-
ристички напад на Мадрид резултат војног учешћа Шпаније у Ираку. Тада-
шња влада је убрзо доживела пораз на следећим. Јасно је, дакле, да је теро-
ризам на најдиректнији начин створио не само нову атмосферу непосредно 
након напада, већ је и утицао на политичку ситуацију и промену власти у 
држави. 

40 Chamberlin, J., Research suggests how Americans changed for the better since terrorist attack, 
Monitor on Psychology, Vol. 33, 2002, p. 14.
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Бројна истраживања терористичких аката новијег датума који су озна-
чили разделницу у поимању рањивости и безбедности цивила указала су 
и на низ других секундарних, али веома значајних социјалних последица 
тероризма. Многи који су се нашли у средишту тих аката поднели су тешке 
здравствене последице, које су даље произвеле чак и психичке поремећаје. 
Али, инвалидност и губитак радне способности или посла такође су значајна 
обележја оних које је погодио терористички акт. Болест, неспособност и гу-
битак извора егзистенције стални су социјални ризици који прате друштво и 
појединце након терористичких аката. Социјалне последице очигледне су и 
код чланова породица оних који су настрадали. У западним друштвима то је 
често и губитак животног осигурања. 

Дакле, тероризам, нарочито у условима изразито неселективних напада, 
када је погођен велики број цивила, односно када је неселективно разруше-
на и критична инфраструктура, подразумева стварање катастрофичне ситу-
ације, која сама по себи повећава снагу психолошких ефеката. Зато, прили-
ком сваког терористичког акта, да би се разумела снага његовог психолошког 
удара и да би се предвиделе његове даље последице за заједницу, неопходно 
је да држава у оквиру свог система заштите предвиди неколико аспеката који 
су од суштинског значаја: 

1 Неупозоравање – правовремено упозоравање на опасност омогућава љу-
дима да предузму мере физичке и психолошке заштите. Катастрофичне 
ситуације које настају након терористичког акта, производе максимал-
на психолошка, али и социогена разарања, па је алармирање о теро-
ристичком чину и његовим потенцијалним последицама од суштинског 
значаја за појединца, као и за заједницу.

2 Необавештеност – неадекватна обавештеност о самом терористичком 
акту, агенсима који су употребљени и мерама заштите које треба преду-
зети може одвести саму заједницу у осећање беспомоћности, рањивости 
и неравнотеже. Из тих разлога је поседовање правих информација од 
суштинског значаја.

3 Нагла измена призора – изненадна промена реалности чини догађај 
још страшнијим. После терористичког акта околина се драстично мења 
и разликује од нормалног, свакодневног живота. Социолошка слика је, 
дакле, не само измењена, већ и погоршана, па је од суштинског значаја 
обезбедити претходно наведена два елемента.

4 Подручје деструкције – непосредно после терористичког удара јавља се 
велики број физички и психички повређених људи, што значајно по-
већава интензитет и трајање социолошког и психолошког удара. Овом 
удару је нарочито изложено медицинско особље на лицу места, као и у 
ургентним здравственим установама, с обзиром на то да су они непо-
средни учесници система заштите и спасавања.
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5 Непостојање адекватне контроле – у посттерористичком периоду вео-
ма је тешко успоставити контролу над угроженим подручјем. Могли 
би се појавити неконтролисани страх и паника од поновљених напада, 
угрожавања виталних ресурса, као што су вода и храна, или кључних 
објеката. Узнемиреност грађана могла би појачати захтеве за појачаним 
овлашћењем државе и јачим безбедносним мерама У том смислу вели-
ка је улога свих служби, интервентних екипа и стручно-оперативних ор-
гана који сачињавају систем заштите и спасавања.

6 Разарање социјално-социолошког система – познато је да се у услови-
ма терористичких напада устаљена слика друштвених односа суштин-
ски мења. Биотерористички удари резултују, на пример, раздвајањем 
породице, ради спречавања ширења заразе, и успостављањем каранти-
на. Често се дешавају смртни случајеви из круга породице, пријатеља, 
рођака, па из тих разлога социјална и медицинска подршка угроженима 
од терористичког акта представља један од најбитнијих фактора у сани-
рању психичке трауме.

Бројне анализе страних аутора које се заснивају на темељном проуча-
вању примера из праксе показују, међутим, да, осим бројних проблема у со-
циолошком смислу, друштво развија посебан национални идентитет, који се 
огледа у порасту националне свести, поноса, поверења у војску, полицију – 
уопште, у јавне службе и институције.41 Пораст ауторитаризма, хијерархије, 
опадање космополитизма и промена културних вредности такође су незао-
билазни индикатори друштвених промена након изведених терористичких 
аката.42 Управо из тих разлога, тероризам је идентификован као специфичан 
савремени безбедносни ризик и претња. Његове последице иду много даље 
од тренутних материјалних и људских губитака. С друге стране, друштво раз-
вија посебан однос и својеврстан одбрамбени механизам, за које у ранијим 
условима није било потребе. Зато је неопходно да се у истраживачком погле-
ду начине помаци, како би се сагледале све потенцијалне последице терори-
зма за друштво и предвидели његови могући трендови.

41 Smith, T., Rasinski, K., Tace, M., America rebounds: a national study of public responsе to the 
Septembеr, 11th, terrorist attack, National Opinion Research Centеr University of Chicago, 
Chicago, IL, 2004. 

42 Olivas, Lujan, M. R. Harzing, and McCoy, Septembеr 11, 2001, two quasi experiments on the 
influence of threats on cultural values and cosmopolitanism, International Journal of Cross 
Cultural Management, Vol. 4, 2001, pp. 211–228. 
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ЗАКЉУЧАК

Бројне анализе академске и истраживачке заједнице које се односе на 
проблем рањивости и повредљивости показују да је реч о концепту који се 
у великој мери развио и редефинисао. У промишљање новог и ширег оквира 
овог феномена укључиле су се бројне научне дисциплине, које су нагласиле 
потребу даљег холистичког приступа. Социологија тумачи рањивост на начин 
да она представља скуп нетачних претпоставки о несрећи и посматра је у 
односу на род, расу и старост. Психологија је посматра као начин суочавања 
друштвене заједнице са колективним стресом, као и начином превазилажења 
и санирања последица. Истраживачи у области политичких наука сматрају да 
управо политичке структуре и неадекватно одлучивање производе рањивост. 

У оквиру дисциплина које су окренуте безбедности и управљању ванред-
ним ситуацијама сматра се да је рањивост дефинисана слабом инфраструк-
туром, односно институцијама и њиховом недовољном способношћу да одго-
воре у превентивном и оперативном смислу. Рањивост се у почетку углавном 
представљала као специфичан недостатак условљен порастом становништва, 
наглом урбанизацијом, девастацијом животне средине, као и глобалним за-
гревањем и неједнаким друштвеним и културолошким развојем. Сматрало 
се, дакле, да рањивост и повредљивост потичу од физичке и друштвено-еко-
номске слабости, али и од недостатка еластичности, који је изражен кроз не-
могућност друштва да у превентивном, оперативном и санационом контексту 
ангажује своје ресурсе. Такође, рањивост се углавном посматрала и доводила 
у везу са угроженошћу од природних ризика, технолошких и ратних опаснос-
ти. У анализама прогреса рањивости друштва многи теоретичари истицали 
су неколико суштинских елемената: опасности које проузрокују угрожавање 
и даље ескалирају у рањивост, људске ресурсе, њихове релације и материјал-
не капацитете који одговарају на угроженост, као и даљу свеобухватну реак-
цију свих релевантних институција.

Опсежна теоријска истраживања тероризма, посебно аспекта рањивости 
у савременим терористичким нападима, показала су да се тероризам као 
друштвени феномен увелико уда љио од релативно контролисаног догађаја 
који погађа ограничени простор и прецизно ода бране мете. Сценарио до-
гађаја након изведених терористичких аката непредвидљив је и носи сва 
обележја колективног стреса, који ремете шире друштвене и организационе 
процесе у за једници. Ситуација након терористичког акта окарактерисана је 
као дубоко хаотична и озна чена је као извор даљих и сложенијих ризика. Из 
тих разлога, анализа рањивости и повред љивости терористичких аката, као и 
адекватна реакција на њих, не сме се задржати на при мар ним трауматичним 
последицама. Она мора обухватити корпус социјалнопсихолошких последи-
ца за које је неопходан стратешки и комплексан одговор друштва у целини. 

Истраживања новијег датума која се баве социјалним кризама као поја-
вама и феноменима уводе и појам „модерне кризе“ и објашњавају је као ти-
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пичан производ друштва у којем живимо. Управо су терористички напади 
најочигледнији пример ових криза, које недвосмислено показују да ће се бу-
дуће кризе веома разликовати од оних које познајемо данас. Наиме, модерна 
криза је сасвим различита од догађаја који су уобичајено проучавани под 
појмом кризе. Модерне кризе су продужени периоди озбиљних претњи и ви-
соке несигурности, који се шире до нивоа високе политике и ремете широк 
круг социјалних, политичких и организационих процеса. Оне су хаотични 
и динамични процеси, а не изоловани догађаји, уредно распоређени у ли-
неарној временској скали. Кризе могу тињати, разбуктавати се и вијугати, у 
зависности колико од образаца самог физичког догађаја, тако и од његове 
интерпретације у медијима, политици и јавности уопште.43 

У већини анализа се истиче да модерна криза има ендемична својства, 
тј. она је логичан корелат све сложенијих система који из технолошких, фи-
нансијских или политичких разлога не могу да прате захтеве безбедности. 
Такође се истиче да је њихова природа сложена – састоје се од нових ком-
бинација познатих криза, што упућује на решења која се, међутим, показују 
управо као извори ескалације. Штавише, модерне кризе имају тенденцију 
самоовековечења. Процес се претвара у зачарани круг који се храни несигур-
ношћу у погледу узрока и узрочних ланаца.

У све распрострањенијем тражењу корелације између тероризма као фун-
даментално модерне кризе и људске безбедности, филозоф Д. Меселкен44 на-
води анализе Меглеа45 и Леда,46 који у саглéдању потпуне логике тероризма 
запажају неколико суштинских елемената: примаоца насиља (секундарна 
мета), примаоца терора и коначног примаоца (примарне мете). Ови аутори, 
али и Велман (Wellman) и Фромкин (Fromkin) пре њих, јасно приказују да 
прималац директног насиља није једина особа увучена у терористичку ло-
гику и да он није увучен због својих личних квалитета, те да он није чак ни 
главна мета терористичког чина. Ипак, жртва није изабрана својевољно. Ло-
гика принуђивања, заснована на насиљу и резултујућем ужасу, функциони-
ше само онда када је одабирање жртава сврсисходно. Жртве, наиме, морају 
да припадају или да барем имају неке везе са групом чији су чланови главна 
мета терористичке принуде. 

Због тога тероризам, по њиховом мишљењу, мора да се схвати као форма 
колективног насиља, односно као „врста насиља коју спроводи једна група 
над другом и која се односи на појединце, као извршиоце или као жртве, само 

43 Кешетовић, Ж., Теоријски концепт кризе, у: Кризни менаџмент: Превенција кризе, 
Факултет безбедности, Београд, 2002.

44 Меселкен, Д., Тероризам као колективно насиље, разлози за морална разматрања, 
Филoзофски годишњак, бр. 19, 2006.

45 Meggle, G., Terror & Counter-terror: Initial Ethical Reflection, in: Meggle, G., Ethics of Terrorism 
& Counter-Terror, Heustamm, 2005. 

46 Ladd, J., The Idea of Collective Violence, in: Brady, J. B. & Garver, N., ed., Justice, Law and Violence, 
Philadelphia, 1991. 
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преко њихове припадности одређеној групи.“47 У таквом односу, односно уг-
рожавању, у опасности су права и безбедност не само појединца, већ читавог 
колектива. Искључиво кроз интегрисање колективног аспекта активности 
који обележава терористичко насиље, по мишљењу ових аутора, логика теро-
ризма може да се адекватно разуме. 

Тероризам се, дакле, како показују свеобухватне анализе и елаборације, 
трансформисао у трајан и одржив проблем, у чијем разматрању и поимању 
није суштинска политичка димензија, већ изразита непредвидљивост, еле-
мент колективног насиља и деструктивни потенцијал, на који је скоро не-
могуће утицати. Способност тероризма да даље ескалира до неслућених раз-
мера, да створи атмосферу продуженог периода озбиљних претњи, високе 
несигурности и неконтролисаног страха, као и да имплицира катастрофалне 
здравствене, материјалне и социјално-психолошке последице, на које треба 
брзо, адекватно и свеобухватно реаговати, представљају његове суштинске 
детерминанте.

47 Ibid. 
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THE NEW CONCEPTUALIZATION 
OF VULNERABILITY AND SUSCEPTIBILITY 
IN TERRORIST ACTS TODAY

Abstract: The popularization of the term ‘vulnerability’ and the concept of 
‘vulnerability’ is widespread both among different analysts and in numerous 
academic disciplines which comprehensively approach the same ‘notional 
space’. By examining globalization as an inevitable process and analyzing the 
context of vulnerability, certain Anglo-Saxon analysts believe that vulner-
ability and susceptibility represent a political and ecological concept i.e. that 
they are conceptually based on an interaction between nature and culture. 
The conclusion of other authors is that vulnerability stems from: a) physi-
cal weakness and exposure i.e. susceptibility of a wider social community 
to a hazard, b) social and economic weakness which includes relative weak-
nesses and shortcomings that characterize a community in a social and eco-
nomic sense, and c) a lack of flexibility that manifests itself in the incapabil-
ity and the limitations of a society to mobilize its existing capacities. The 
current research on terrorism as the most immediate contemporary security 
issue takes a far more in-depth and comprehensive approach to the concept 
of vulnerability and susceptibility than previous research. Contemporary 
theoretical elaborations clearly indicate that terrorism is permeated by sev-
eral different and increasingly intertwined trends, often with an uncertain 
outcome and consequences. The revival of terrorism motivated by a religious 
imperative and terrorism supported by certain countries at the beginning of 
the 1980s profoundly changed the nature, motivation, goals, means, objects 
and capabilities of terrorists. The later emergence of a professional subcul-
ture of terrorist ‘guns for hire’, intensified by the proliferation of ‘amateur’ 
terrorists in the 1990s contributed to the continuation of this process, turning 
terrorism into an indisputably more diffuse and amorphous phenomenon.

Key words: vulnerability, susceptibility, consequences, planning, response, 
terrorism
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ТЕОРИЈЕ И СУБЈЕКТИ 
МЕђУНАРОДНИХ ОДНОСА НА ПРАГУ 21. ВЕКА

Сажетак: Разматрање међународних односа на почетку 21. века пред-
ставља посебно замршен проблем, због свих промена које је светска по-
литика претрпела у току само неколико деценија. Никада пре није до-
шло до таквих комплексних међуутицаја, прожимања и броја субјеката 
који делују једни на друге. Промене које су уследиле након престанка 
антагонизма између два супротстављена блока, која су предводили Сје-
дињене Америчке Државе и Совјетски Савез, због последица технолош-
ке и информатичке револуције, довеле су, према речима глобалиста, до 
„сажимања времена и простора“, увећања броја актера на међународној 
сцени, али и међузависности која тешко да је икада раније била по-
зната. У овом раду су анализиране промене у светској политици кроз 
актуелне теорије међународних односа. Размотрено је и питање распо-
деле моћи међу утицајнијим актерима међународне политике. Мето-
дом анализе садржаја извршен је увид у теоријску, нормативну, уџбе-
ничку и другу литературу у вези са истраживаном проблематиком, што 
је омогућило прикупљање релевантних података о бројним аспектима 
истраживаних појава. 

Кључне речи: реализам, неореализам, либерализам, неолиберализам, 
социјални конструктивизам, моћ, субјекти међународних односа, 
послехладноратовски период

1.  УВОД

Покушаји да се новонастале промене у свету објасне традиционалним тео- 
ријама међународних односа заузимају први део овог рада. Између број-
них теоријских приступа одлучили смо се за традиционалне приступе реа-
листичких и либералистичких школа, као и њихових модерних верзија. Њима 
смо придодали и приступ социјалног конструктивизма, који заједничким 
идејама и идентитетима покушава да објасни функционисање међународног 
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механизма. Ипак, ниједна од три наведене теорије не може сама да објасни 
дубину промена и сву сложеност у којој се свет нашао крајем 20. и почетком 21. 
века. Реалисти нису успели да објасне крај Хладног рата и колапс Совјетског 
Савеза, либералистички теоретичари неуспех међународних институција у 
решавању проблема глобалног тероризма и појачаног ривалитета између 
држава, а друштвени конструктивисти немоћ заједничких идеја и идентитета 
у објашњавању свих промена међународне политике.

У питању расподеле моћи међу актерима међународне политике, и поред 
бројних учесника, своје излагање смо, превасходно, усмерили на државе, и 
то на највећу међу њима, Сједињене Америчке Државе, и на оне које би, у 
блиској или даљој будућности, могле иступити као „изазивачи“ њене моћи и 
глобалне доминације. Чињеница је да, услед најновијих догађаја, као што су 
нестабилност светског финансијског система, не може бити реч о „америчкој 
империји“ или њеном унилатерализму. Иако данашња слика међународне 
политике можда делује несхватљиво или искривљено, најизвесније је да ће 
се свет кретати ка мултилатерализму и мултиполарности, него ка једном хе-
гемонијалном вођству. Једино питање је: да ли ће будућа „равнотежа снага“ 
бити увод у „светски мир“ или у нове сукобе?

Немогуће је дати једну целовиту слику света, поготово не у данашњим ус-
ловима и околностима у којима се одвија светска политика. Настојали смо да 
макар приближимо и прикажемо одређене претпоставке, које нам помажу 
да боље разумемо промене и токове којима ће се она у будућности кретати. 

2.  ПОЈМОВНО ОДРЕђЕЊЕ ТЕОРИЈЕ МЕђУНАРОДНИХ ОДНОСА

Када говоримо о теоријама међународних односа, неопходно је да, најпре, 
објаснимо појам „теорије“, зашто се њима бавимо и шта то теорије међународних 
односа нуде. Затим, треба нагласити специфичности, домете и ограничења 
теорије међународних односа, а тек на крају извршити њихову поделу. Према 
Џозефу Нају, теорије су суштински важна средства која користимо да бисмо 
организовали чињенице.1 Према другим ауторима, као што су Кегли и Виткоф, 
теорија представља „скуп хипотеза које постулирају односе између варијабли 
или услова, развијених да опишу, објасне, или предвиде феномене и дају 
рецепте о томе како позитивне промене треба да буду испланиране да се остваре 
одређени етички принципи“.2 У својој књизи Глобализација светске политике 
Стив Смит и Џон Бејлис теорију дефинишу као „неку врсту средства која вам 
омогућава да одлучите које су чињенице битне, а које не...“3 Теорија, такође, 

  1 Нај, Џозеф, Како разумевати међународне сукобе, Стубови културе, Београд, 2006, стр. 9.
  2 Кегли, Чарлс, Виткоф, Јуџин, Светска политика – тренд и трансформација, Факултет 

политичких наука, Београд, 2004, стр. 32.
  3 Steve Smith, John Baylis (Eds.), Globalization of World Politics, Oxford University Press, New 

York, 2001, pp. 3–4.
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може у игру уводити суштинске елементе и показивати односе узрочности и 
међузависности, или сугерисати где се оне траже. 

Без обзира на дефиницију теорије међународних односа, поставља се пи-
тање: зашто се бавимо теоријом међународних односа и шта то теорије нуде? 
Најопштије речено, бавећи се теоријом, стручњаци за међународне односе 
имају три помоћна циља у мислима. То су: опис (description) међународне 
стварности, предвиђање (prediction) догађаја у тој стварности и прописи-
вање (prescription) рецепата субјектима међународних односа за понашање у 
међусобним односима. Од ова три циља најстарији и најфундаменталнији је 
опис, који нам предочава то шта се, заправо, догађа. С обзиром на то да сло-
женост догађаја и велика количина информација приморавају теоретичаре 
међународних односа да се усредсреде на обрасце, било да је реч о појединач-
ним случајевима или низу догађаја кроз простор и време, циљ није само да се 
опишу догађаји, већ, осим тога, и да се они доведу у везу са неким обрасцима 
других догађаја. У томе нам може помоћи темељна хипотеза демократског 
мира, која каже да „демократије не ратују између себе“.

Ова хипотеза може да нам послужи као некакав опис обрасца који је на 
делу у односима између демократских држава. Ако опис да демократије не 
ратују између себе узмемо као релевантан, онда можемо предвидети, на при-
мер, да ће демократска Русија бити мање непријатељски расположена према 
Сједињеним Државама и другим земљама него што је то био Совјетски Савез 
у време комунистичког система. 

Други циљ теорије међународних односа представља предвиђање до-
гађаја, односно то шта ће бити. Због сложености људске природе, предвиђање 
представља чак и тежи задатак од описивања. Ипак, неке прогнозе се мо-
рају дати, ако не у облику експлицитних прогноза, онда се бар покушавају 
дати одређене тенденције које догађаји у међународним односима могу има-
ти. Међутим, и даље се поставља питање могућности предвиђања у области 
међународних односа. Може ли теорија међународних односа уопште доћи 
до законитости које би омогућиле предвиђања? 

Према мишљењу професора Димитријевића и Стојановића, ако се овом 
разматрању придода општи закључак који се може односити на све друш-
твене науке, крајњи одговор је позитиван. Наиме, савремени развој друштве-
них наука, и наука уопште, довео је до сазнања да се у друштвеним појава-
ма може, у много већем обиму, доћи до законитости статистичког карактера 
него до такозваних строгих закона. Разлика је у томе што природне науке, 
захваљујући експерименту, могу безброј пута понављати једну појаву да би 
дошле до статистичке правилности, док је у друштвеним наукама тај приступ 
ограничен. То посебно важи за макропојаве у међународним односима, као 
што су рат, однос снага и друго.4 Ипак, досадашња проучавања су дошла до 

  4 Димитријевић, Војин, Стојановић, Радослав, Међународни односи, Службени лист СРЈ, 
1996, стр. 19. 
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извесних ставова и правилности у међународним односима, што омогућава 
конституисање једне научне теоријске дисциплине. Трећи циљ у проучавању 
теорије међународних односа представља рецепт за то шта треба предузети у 
одређеном случају. 

Према речима Криса Брауна, да бисмо били успешни теоретичари међу-
народних односа, „морамо се одупрети тенденцији да дефинишемо успехе 
на основу једноставних модела; уместо тога, морамо бити припремљени да 
живимо са врло високим нивоом двосмислености“.5 Теорије не представљају 
ствар избора. Једини начин на који се можемо одлучити које од милион 
чињеница да тражимо јесте да се приклонимо неком средству за поједноста-
вљивање, које нам говори шта је најбитније. О теорији мислимо као о једном 
таквом средству. Када говоримо о поделама теорија међународних односа, 
морамо поћи од тога да се међународни односи своде на један свет, у којем 
је заступљено мноштво различитих теорија, или, по речима Стивена Волта: 
„Ниједан појединачни приступ не може да захвати сву сложеност савремене 
светске политике. Па ипак, велика је предност живети у свету супротставље-
них идеја у односу на свет једне теоријске ортодоксије.“6 

Иако постоје различите теорије, од којих су неке експланаторне (оне које 
објашњавају), нормативне или прескриптивне (оне које нам говоре какав 
наш став треба да буде) и интерпретативне (које нам тумаче, рецимо, ратове), 
на крају миленијума збирна мапа теорије међународних односа садржи три 
групе теорија: рационалистичке теорије (реализам, либерализам, маркси-
зам, неореализам и неолиберализам); социјални конструктивизам; и рефле-
ксивистичке теорије (постмодернизам, феминистичка теорија, нормативна 
теорија, критичка теорија, историјска социологија). Међутим, најопштија по-
дела се и даље своди на реализам и идеализам, које се споре око схватања ис-
тинске природе човека. Ове две теорије, као два кључна гледишта, уз додатак 
социјалног конструктивизма, послужиће нам у опису догађаја на почетку 21. 
века. 

3.  РЕАЛИЗАМ И НЕОРЕАЛИЗАМ У МЕђУНАРОДНИМ ОДНОСИМА 

Корени реализма као политичке теорије могу се наћи још код античког 
историчара Туки ди да у његовом опису Историје Пелопонеских ратова, 
између Атине и Спарте (431–404. п.н.е), у списима Каутилија, министра 
индијског цара Маурије пре више од хиљаду година, а наро чито у политичким 
трактатима италијанског теоретичара из 16. века Никола Макијавелија и 
енглеског филозофа из 17. века Томаса Хобса. Као теорија међународних 
односа, реализам је настао у претходном столећу, а његови најзначајнији 

  5 Brown, Chris, Understanding International Relations, Palgrave, London, 2005, pp. 12–16.
  6 Walt, Stephen, “International Relations: One World, Many Theories”, Foreign Policy, Spring 

1998, p. 30.
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представници јесу: Рејмон Арон, Ханс Моргентау, Џон Миршајмер и Кенет 
Волц. Реализам, примењен на савремену светску политику, сматра државу 
најзначајнијим чиниоцем на светској сцени, јер она не одговара никаквој 
вишој политичкој власти. Теоретичари реализма у први план стављају сукобе 
интереса међу државама, за које сматрају да су неизбежни. Реализам, такође, 
истиче анархичну природу светске политике, што диктира опредељење 
креатора спољне политике као „рационалних решавалаца проблема који 
морају да обрачунају интерес у смислу силе“. 

У оквиру реалистичке теорије сврха вештине руковођења државом јесте да 
обезбеди опстанак нације у непријатељском окружењу. Да би се то остварило, 
ниједан начин није значајнији од стицања моћи, а ниједан принцип није 
прихватљивији него самопомоћ. Према теорији класичног реализма, главна 
ствар којој државници треба да теже јесте остварење националног интереса 
дефинисаног на основу моћи. Национални интерес представља централну 
категорију класичног реализма, а несводиво језгро националног интереса 
чини национална безбедност. Овакво туробно и песимистичко виђење међу-
народне политике одговарало је периоду пре и након Другог светског рата, 
када је доминирало политиком и академским расправама. Међутим, појаве 
у светској политици у другој половини 20. века, као што су економско и поли-
тичко уједињавање западноевропских земаља, довели су у питање основне 
поставке реалиста. Са друге стране, испоставило се, на примеру Совјетског 
Савеза и Сједињених Држава, да војна експанзија није исплатива. 

У складу са тим, јавила се измењена теорија реализма, такозвани неоре-
ализам, чији је зачетник Кенет Волц, који је у свом делу Човек, држава и рат, 
из 1964. године, први увео нивое анализе у науку у међународним односима. 
Својом најзначајнијом књигом, Теорија међународне политике, из 1979, Волц 
је засновао неореалистичку школу међународних односа, или теорију струк-
туралног реализма. Наиме, за разлику од класичних реалиста –  као што је, на 
пример Моргентау – који сматрају да се узроци свих збивања налазе у људ-
ској природи, Волц држи да кључни узроци леже у структури међународног 
система. Полазећи од такозваних нивоа анализе, Волц се удаљава од примар-
ног (људска природа) и секундарног нивоа (држава), те односе у међународ-
ној политици узноси на ниво структуре међународног система, са којег ваља 
посматрати односе међу државама. 

Поред структуре, Волц уводи још две категорије. То су начин организа-
ције власти, који је у међународној политици анархија, и расподела моћи у 
међународном систему, која, у зависности од броја полова, односно најјачих 
и најмоћнијих држава у међународном систему, може бити униполарна, би-
поларна и мултиполарна. За разлику од структуре унутрашње политике, из 
структуре међународне политике Волц изоставља једну веома битну особину 
политичких јединица, које чине један међународни систем, а то су разлике 
међу њима. У унутрашњој политици постоје различити органи власти, а у 
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међународној политици државе, како би опстале, морају да се социјализују. 
Зато су државе, по неореалистима, као билијарске кугле, које се разликују 
само у величини и капацитетима које поседују, али су у сталној интеракцији. 

И поред проширења реалистичког погледа на свет, присталице других тео-
рија успеле су да измењену концепцију реализма изложе критици. Тако, под 
утицајем догађаја с краја прошлог века, као што су крај Хладног рата и нес-
танак ауторитарних режима, нарочито на подручју Источне Европе, неолибе-
ралистичка теорија међународних односа наметнула је свој поглед на идеје 
„демократског мира“, а Френсис Фукујама је тај период означио као „крај 
историје“. Са друге стране, конструктивисти, предвођени Александром Вен-
том, изложили су критици реалистичке и неореалистичке погледе на свет, 
посматрајући, пре свега, стање државе и њену смањену улогу у међународ-
ним односима, истичући да су транснационалне комуникације и заједничке 
грађанске вредности подриле традиционалну националну лојалност и ство-
рили нове, радикалне форме политичког удруживања. Главно питање које 
конструктивисти постављају неореалистима гласи: откуд анархија у свету, и 
ко је заправо чини? 

4.  ЛИБЕРАЛИЗАМ И НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ

Либерализам се слободно може окарактерисати као традиција оптимизма и 
историјска алтернатива реализму. Оно што је суштинско за ову теорију јесте 
начело сарадње уместо надметања и сукоба, а основне вредности које ова 
теорија промовише јесу: самоограничење, умереност, компромис и мир. Главно 
питање које су упућивале присталице либералистичке теорије представља: 
због чега избијају сукоби и како доћи до идеалног мира? Као основни разлог 
сукоба либералистички теоретичари наводе империјалистичке тежње, 
политику равнотеже снага и понашање недемократских режима. У трагању 
за миром, они су спас пронашли у успостављању система колективне 
безбедности, развоју трговине и отвореног тржишта и установљавању светске 
владе. 

Када говоримо о либерализму, важно је напоменути да постоје три гра-
не либералистичког мишљења – економско, друштвено и политичко схва-
тање. Политички либерализам има две гране, од којих се једна односи на ус-
танове, а друга на демократију. Економски либерализам се у највећој мери 
усредсређује на трговину. Либерали сматрају да је трговина важна, не из 
разлога што спречава државе да крећу у рат, него због тога што води државе 
дефинисању властитих интереса на начин којим рат постаје мање значајна 
тема за њих. Трговина нуди државама начин да трансформишу свој положај 
набоље, пре уз помоћ економског раста него путем војних освајања. Као при-
мер нам најбоље може послужити случај Јапана, што представља еволуцију 
политике која је кулминирала поразом у Другом светском рату до „освајања 
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другим путем“. Без обзира на исход, аргументи економских либерала кажу да 
трговина можда не може спречити рат, али може довести до промена у томе 
како државе виде прилике које им се указују, што заузврат води формирању 
друштвене структуре која је мање склона рату. 

Други облик либерализма јесте друштвени. По њему, контакти између поје-
динаца могу умањити сукобе путем унапређивања међусобног разумевања. 
Такви транснационални кон так ти одвијају се на више нивоа, укључујући 
студенте, бизнисмене и туристе. Поменути кон такти доприносе да нам други 
изгледају мање страни и да имамо мање разлога за мржњу. То, опет, доводи 
до мање извесности сукоба, премда су докази за ово гледиште помешани. Као 
пример, може се навести политичка клима пре Првог светског рата, где су 
банкари, инду стријалци, аристократе и раднички синдикати били повезани 
и имали контакте широких раз ме ра, што није спречило будуће крвопролиће. 
Иако је оваква тврдња прилично поједно ста вље на, она нам даје умерени 
прилог разумевању ствари. Политички либерализам развија се у две гране, 
једну која се односи на установе и другу која се односи на демократију. 

Овај облик либерализма ставља нагласак на улогу институција, а то је она 
грана либерализма која се често назива „неолиберализам или неолиберални 
институционализам“. Неолиберални институционализам тврди да се стање 
међународне анархије може превазићи формирањем међународних инсти-
туција, које се дају дефинисати као трајни и повезани скуп правила и праксе 
која препоручује улоге, ограничава активности и обликује очекивања актера 
у међународним односима. У међународне институције спадају међунаро-
дне органи за ције, уговори и споразуми, као и неформална пракса коју држа-
ве прихватају као нешто што их спаја. Као пример једне међународне инсти-
туције могу се навести равнотежа снага или Уједињене нације. Поставља се 
питање: због чега су међународне институције важне? Као прво, међународне 
институције обезбеђују осећај трајања, како показује пример Европске уније. 
Друго, оне пружају прилику за реципрочно понашање. Треће, оне омогућа-
вају проток информација и, четврто, уобличавају начине да се сукоби реше 
мирним путем. Сви наведени механизми стабилизују очекивања актера у 
међународним односима. 

5.  ТЕОРИЈА СОЦИЈАЛНОГ КОНСТРУКТИВИЗМА 

Припадници теорије социјалног конструктивизма заснивају своје идеје на 
две главне претпоставке: 1) да је фундаментална структура међународне 
политике друштвено конструисана; и 2) да промена начина размишљања 
о међународним односима може помоћи у достизању веће међународне 
безбедности. Конструктивисти у први план стављају утицај идеја на 
међународну политику. За разлику од реалиста, који као основу виде тежњу 
државе за опстанком, конструктивисти се баве идентитетом државе као 
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производом специфичних историјских односа. У складу са тим, они углавном 
трагају за наговештајем промене, а њихов приступ је у знатној мери заменио 
марксизам, као и неке друге радикалне теорије. 

Мислиоци социјалног конструктивизма прихватају многе претпостав-
ке неореалиста, али одбијају да прихвате њихово виђење света, у којем се 
структура састоји само од материјалних капацитета. Они наглашавају важ-
ност друштвене структуре, која се може дефинисати у терминима заједнич-
ког знања и праксе, као што су: идеје, значења, представе, заједничко знање, 
разумевање и очекивања. Крај Хладног рата био је значајан догађај у да ва њу 
легитимитета теорији конструктивизма, с обзиром на то да реалистичка и 
либералистичка теорија нису успеле да у потпуности објасне догађаје који су 
уследили након тога. Конструк тивисти су, са своје стране, нашли објашњење. 
Они су колапс Совјетског Савеза објаснили тиме што је бивши председник 
Михаил Горбачов извршио револуцију у совјетској спољној политици, тако 
што је увео нове идеје, каква је „заједничка сарадња и безбедност“. 

Са друге стране, за конструктивисте је главно питање у модерном свету: 
како различите групе могу стећи свој идентитет и остварити своје интере-
се? Иако за њих питање моћи није неважно, конструктивисти истичу како 
се стварају идеје и идентитети, како еволуирају и како помажу државама да 
одговоре на одређену ситуацију, било да је реч о Европљанима, који себе де-
финишу у „националном или континенталном смислу“, било о Немачкој или 
Јапану, који покушавају да редефинишу своју прошлост, охрабрујући себе да 
прихвате много активнију улогу у међународним односима, или о Сједиње-
ним Државама, које преузимају или негирају улогу „светског полицајца“. 
Прогресивни узроци заокупљају највећу пажњу конструктивиста, али њихова 
теорија помаже да се схвати динамика милитантних транснаци оналних пок-
рета, као што је исламски екстремизам. Конструктивистичка схватања такође 
могу помоћи да се дубље продре у идеје и вредности савременог међународ-
ног поретка. 

У својој књизи из 2001. године, Револуција у суверенитету: како идеје об-
ликују савремене међународне односе, теоретичар Данијел Филпот показује 
како су верске идеје протестантске реформације помогле да се сруши средње-
вековни политички поредак и створиле солидну основу за модерни систем 
суверених држава.7 Након 11. септембра 2001. године Филпот се фокусира на 
изазове које је пред секуларни међународни поредак поставио политички 
ислам. Аутор примећује да и либерални покрет за људска права и покрет 
радикалног исламизма имају транснационалну структуру, а да им је зајед-
нички изазов који, у међународним односима, оба покрета постављају пред 
традиционалну супрематију самодовољне државе.

  7 Snyder, Jack L., “One World, Rival Theories”, Foreign Policy, November/December, 2004, p. 60.
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Ниједна од три наведене традиционалне теорије нема довољно солидну 
основу да објасни промене и испољава значајне слабости у веома немирним 
временима. Реалисти, на пример, ни су успели да предвиде крај Хладног рата. 
Са друге стране, либералистички теоретичари су много уверљивији у пред-
виђању шта се догађа кад држава постане демократска него у предвиђању 
тренутка политичке транзиције. Такође, они не могу да дају рецепт како до 
транзиције доћи на миран начин. Конструктивисти су, са своје стране, успеш-
ни у описивању промена у области норми и идеја, али су слаби у објашњењу 
материјалних и институционалних услова који су неопходни како би подр-
жали консензус око нових идеја и вредности. 

У потрази за најбољим путем неопходно је, према речима Џека Снајде-
ра, „искористити предности сваке од три теоријске традиције, како би се на-
доместили недостаци оних других“.8 Тако, реалисти треба да објасне има ли 
политика заснована на калкулацији моћи довољно легитимитета да траје. 
Либерали треба да размисле могу ли настале демократске институције одо-
левати моћним интересима који им се супротстављају или како међународне 
институције могу спречити водећу силу да следи своје интересе, а констру-
ктивисти морају да се запитају о стра тегији, институционалним и материјал-
ним условима у којима треба да настане свет идеја. 

6.  МОЋ И ХИЈЕРАРХИЈА МЕђУ ДРЖАВАМА 
У МЕђУНАРОДНИМ ОДНОСИМА НАКОН ХЛАДНОГ РАТА

Тренутну расподелу моћи у свету можда најбоље можемо описати као 
међузависност на више нивоа. Наиме, ниједна појединачна хијерархија 
не описује на одговарајући начин данашњу светску политику, као што то 
чини она која је приказује као тродимензионалну партију шаха. Очигледно 
је да се у савременој светској политици војна вештина доказала као слабо 
средство за предвиђање исхода на економској и транснационалној шаховској 
табли. Истина је да Сједињене Америчке Државе и даље имају разноврсне 
изворе моћи, више него било која друга земља на свету, али светски поредак, 
како непосредно након Хладног рата, тако ни данас, није ера америчке 
империје у традиционалном смислу те речи. Процес глобализације је довео 
до тога да се чак ни најмоћнија земља на свету не може хватати укоштац 
са проблемима само сопственим снагама. То је најбоље показало питање 
поновног успостављања међународне финансијске стабилности, након краха 
из 2008. године.
Иако су крај Хладног рата и привремено повлачење Русије довели до нове 
униполарне структуре, тако да су Сједињене Државе, када су водиле победнички 
рат у Персијском заливу, уживале у „униполарном моменту“, данас се све више 

8 Jack L. Snyder, нав. дело, стр. 61. 
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говори о мултиполарности међународног система. Предвиђања која изричу 
политички и економски аналитичари указују нам да ће, кроз пола века, 
свет бити непрепознатљиво другачији у односу на данашњи. Нови образац 
састојаће се од неколико сила, као у прехладноратовском периоду, али ће те 
супротстављене силе бити много равномерније распоређене на карти света, 
где ће на почетку само једна од њих имати предност у односу на остале, али 
није сигурно колико ће дуго задржати водећи положај. Исто тако, није јасно 
колико ће се њих од пет или шест конкурентских сила стварно одлучити да се 
укључи у борбу. То ће бити познато тек ако будућност да одговор на два главна 
питања. Прво, да ли ће Сједињене Државе и Европа наставити свој досадашњи 
партнерски однос или ће свака кренути својим путем и која ће од преосталих 
потенцијалних сила долазећег мултиполарног света прва дићи главу?

Ако пођемо са становишта привредног развитка, пројекције говоре да ће 
редослед највећих привредних сила до 2020. године бити знатно другачији 
него данас. Иако се не предвиђају политичке и војне последице, теорија ду-
гих циклуса тврди да ће евентуалне економске промене потхрањивати поли-
тичке, па чак и војне сукобе.

Такав будући мултиполарни свет биће устројен сасвим другачије од прет-
ходног распореда равнотеже сила, у којем моћ поседују једна (униполарност) 
или две земље (биполарност). Дневни ред мултиполарног глобалног поретка 
захтеваће, пре свега, континуирану бригу о војној безбедности и политици 
равнотеже силе, уз све већу бригу о економским односима између великих 
сила. Ипак, многи теоретичари указују на опасности својствене мултиполар-
ном распореду моћи. Њихова упозорења су инспирисана историјским при-
мерима, који указују како имамо много разлога да се бојимо поновне појаве 
оваквог типа система. Тако је крај сваког рата између великих сила поста-
вљао основе за изградњу институција сарадње, као што је био случај са Ли-
гом народа 1919. године и Уједињеним нацијама 1945. Али је, са променом 
релативне снаге великих сила, сарадња поново уступала место надметању. 
Пре или касније, пропадао је сваки претходни мултиполарни систем, јер су 
једна или више главних сила, незадовољне постојећим стањем, одбацивале 
постојећа правила за регулисање међусобних односа и покушале да силом 
промене постојећи status quo. Супарништво је, по правилу, доводило до борбе 
за премоћ и завршавало се новим катастрофалним ратом, увек разорнијим 
од претходног. 

У поговору свог дела Успон и пад великих сила британски историчар Пол 
Кенеди покушава да одговори на питање: да ли постојање силе у „успону“ 
и „паду“, у овом анархичном светском поретку, мора увек водити рату?9 
Очигледно, на то и слична суштинска питања нико не зна одговор. Они који 
тврде како човечанство никад не би могло бити толико неразумно да се, уз 
постојање нуклеарног и оружја за масовно уништавање, упусти у један такав 

  9 Кенеди, Пол, Успон и пад великих сила, Службени лист СРЈ, Београд, 1999, стр. 594.
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сукоб између великих сила, треба само подсетити да је ово убеђење исто тако 
било распрострањено и крајем 19. века. 

У сваком случају, каква год да је вероватноћа нуклеарног или конвенцио-
налног сукоба између великих сила, чињеница је да се важне трансформа-
ције у равнотежи заиста одвијају и наставиће да се догађају, вероватно и бр-
жим ритмом него раније. Штавише, оне се одигравају на два одвојена, али 
међусобно повезана нивоа економске производње и стратешке моћи. На име, 
садашње велике силе у међународном систему принуђене су да се боре са 
два иста изазова са којима су се суочавале и њихове претходнице: први је 
неизвестан образац економ ског раста, а други – такмичарска и опасна спољ-
нополитичка сцена, која их присиљава да че сто бирају између непосредне 
војне безбедности и дугорочне економске безбедности. Није дно опште прави-
ло неће пружити садашњим доносиоцима одлука неки универзално примен-
љив смер деловања. Једино што је извесно јесте то да ће, према речима самог 
аутора, „веома мно го зависити од вештине и искуства којима оне (велике 
силе) успевају да броде низ реку Времена“.

Америчка моћ, тврда или мека, представља само део аранжмана. Како 
ће други реаговати на њу, једнако је значајно питање о стабилности и упра-
вљању у овој глобалној информатичкој ери. Многи реалисти величају врлине 
класичне европске равнотеже моћи, без обзира на крвопролиће које је за њом 
уследило. Многи теоретичари се са носталгијом сећају периода европске ис-
торије између 1870. и 1914. године, подстичући Сједињене Државе да поново 
открију предности равнотеже моћи, овога пута на глобалном нивоу. То ће не-
сумњиво представљати изазов. Према речима Хенрија Кисинџера: „Сједиње-
не Државе нашле су се у свету за које их је њихово историјско искуство мало 
припремило. Безбедне између два океана, оне су одбијале концепт равнотеже 
моћи, уверене да су или способне да остану изван спорова других нација или 
да могу донети универзални мир инсистирањем на спровођењу сопствених 
вредности демократије или самоопредељења.“10 

Било како било, Pax Americana ће вероватно трајати, и поред наговештаја 
поновног америчког изолационизма, у првом реду зато што су Сједињене 
Државе „јединствено способне да се ангажују у стратешком уздржавању уве-
равајући партнере и олакшавајући сарадњу“.11 Осим тога, утицај америчке 
надмоћи ће се умекшавати њеним укључивањем у мрежу мултилатералних 
институција, које и другим субјектима омогућавају да учествују у одлукама и 
које делују као врста светског организма који ограничава ћудљивост америч-
ке моћи. То је горка лекција коју је америчко друштво морало да научи на-
кон напада у септембру 2001. године. Да ли ће се друге земље ујединити како 

10 Кисинџер, Хенри, Да ли је Америци потребна спољна политика – у сусрет дипломатији 
21. века, БМГ, Београд, 2003, стр. 21.

11 Нај, Џозеф, Парадокс америчке моћи – зашто једина светска суперсила не може сама, 
БМГ, Београд, 2004, стр. 40.
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би уравнотежиле америчку моћ, зависиће од понашања Сједињених Држава, 
као и ресурса моћи потенцијалних изазивача.

7.  ЗАКЉУЧАК

Претпоставке које нам дају савремене теорије међународних односа, али и 
однос снага на глобалној сцени, остављају нам многа питања за размишљање. 
Како ће данашњи трендови утицати на глобалну будућност? Да ли ће се у 
21. веку и даље користити стари приступи светској политици, или ће бити 
одбачени, пошто ће нова питања захтевати и нове одговоре? Размишљање 
о могућим одговорима захтеваће да се све идеје подробно анализирају, 
гледајући унапред у глобалну будућност, са свим оним знањем о данашњем 
карактеру међународних односа и изграђеним представама о томе како 
функционише светска политика.

Прво питање са којим ће се суочавати најмоћније државе јесте да ли гло-
балне интересе треба ставити испред националних. У томе контексту треба 
посматрати и будућност међународних институција и уговора, као и поли-
тику сарадње међу водећим силама. Друго питање представља проблем рата 
– да ли је он, на почетку новог миленијума, заиста застарео начин решавања 
спорова између држава? Уколико је одговор потврдан, намеће се још једно 
питање – каква је, онда, сврха војне моћи?

У погледу односа између водећих светских сила, неопходно је да се зами-
слимо над будућношћу њихове сарадње или евентуалне конфронтације. Да 
ли ће свет остати униполаран, или се креће ка мултиполарности? Да ли ће 
Сједињене Државе, заједно са осталим великим силама, пронаћи решења за 
глобалне проблеме, као што су међународни тероризам, сајбер-криминал, 
пролиферација оружја за масовно уништење, међународна финансијска нес-
табилност, или ће се, као толико пута у својој историји, повући у стање „сјајног 
изолационизма“? Са друге стране, намеће се питање изазова америчкој моћи. 
Да ли ће економска и привредна рецесија довести до уздизања неких других 
субјеката и пренети тежишта света у неки други центар, било да је реч о Евро-
пи, Далеком истоку или можда Јужној Америци?

Немогуће је на сва ова питања пружити један сажет и јасан одговор. Пре-
остаје нам искључиво да се ослонимо на претпоставке и ранија искуства, али 
и њих треба узимати са резервом. Нико не може да предвиди дубину про-
мена што ће прожети свет у којем живимо. Преостају нам само предвиђања 
путева којима би се он могао кретати.
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ЕКОНОМСКИ ДИНАМИЗАМ НА АРКТИКУ

Резиме: У контексту све веће тражње за енергентима, последњих го-
дина је арктички регион привукао пажњу великих сила. Климатске 
промене су довеле до отапања леденог покривача, чиме је омогућено 
експлоатисање програмираних залиха. Овај рад анализира научни и 
економски динамизам у региону и објасниће превасходно економске 
разлоге „арктичке трке“.
Kључне речи: Арктик, економија, енергенти

УВОД

Због демографске експанзије и све веће потрошње енергената у свету, све 
више нараста „енергетска глад“. С обзиром на то да су многи постојећи извори 
енергената (нафте и гаса) недовољни да подмире потребе модерног света, 
отвара се питање ресурса лоцираних на територији Арктика, а то за собом 
повлачи претензије великих сила на тај простор.

Ово питање се посебно интензивира с појавом последица глобалног загре-
вања, које отвара могућности експлоатације енергената на простору Арктика 
(услед отапања леденог покривача). Због тога он постаје интересантан и у 
геополитичком и у геостратегијском смислу, и покреће низ активности, како 
нормативноправних, тако и политичких, војних и економских.

Међународно маритимно право – тачније, UNCLOS1 – налаже да тзв. аркти- 
чке државе доставе доказе о продужетку свог континенталног шелфа како 
би оствариле право на екстензију (проширење) територије изван ексклузивне 
економске зоне (ЕЕЗ), тј. изван загарантованих 200 нм (наутичких миља), за 
шта им је дат период од 10 година од датума подношења захтева. Међутим, 
паралелно са овим, све арктичке државе отпочеле су и процес милитариза-
ције региона. Уз објашњење да је коначно дефинисање граница на Арктику 

  1 Конвенција Уједињених нација о праву мора (The United Nations Convention on Law of 
the Sea – UNCLOS); према: http://hr.wikipedia.org/wiki/Konvencija_o_pravu_mora, преузето  
15. 7. 2009.
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и дефинитивно одређење граница обалских арктичких држава (Канаде, Дан-
ске/Гренланда, Сједињених Држава, Норвешке и Русије), поменуте државе су 
распоредиле своје арктичке трупе и донеле тзв. „Северне стратегије“. Пре про-
цеса милитаризације региона, упоредо са прикупљањем доказа за екстензију 
(који се подносе на анализу Комисији Уједињених нација за континентални 
шелф, чиме се практично потврђују поднети захтеви за проширење терито-
рије), прикупљају се и докази о енергетским извориштима и одвија економ-
ска активност у виду експлоатације угљоводоничних (хидрокарбонских) де-
позита. 

Овај рад биће фокусиран управо на научни и економски динамизам у ре-
гиону и објасниће превасходно економске разлоге „арктичке трке“. С обзиром 
на то да је Русија поднела захтев за највећи део арктичког региона (скоро 
половину), посебна пажња биће посвећена економском динамизму у руском 
делу Арктика.

1. НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА 
У КОНТЕКСТУ ПРОСТОРНОГ ДЕЛОВАЊА

Од момента када је Русија 2001. године поднела званични захтев за 
проширењем сопствених те  риторија, појавила су се различита тумачења 
о тзв. „праву над Арктиком“. Историјат ис тра  живања на Арктику избио је 
у први план, а на тај начин се покушавало да се „да предност“ по је  диним 
државама у нарастајућој „трци за Арктиком“.2 Оваква атмосфера је створена 
због то га што, иако Право мора јасно дефинише процедуре у погледу захтева 
за проширењем те риторија, тзв. „право првенства“, које је било актуелно у 
периоду колониза ци је и открива ња америчког континента, и даље привлачи 
пажњу и повремено се злоупотре бљава у међуна ро  дној политици. Наиме, 
када је Русији уручен званичан одговор од Комисије УН за конти нен  тал-
ни шелф да допуни доказни материјал за поднети захтев за екстензију на 
четири об ла сти у Арктичком океану – где је потом у процесу прикупљања 
доказних материјала ру ска екс  педиција „Арктика 2007“ спустила на 4.087 
м дубине подморницу (типа „МИР“), која је при купила материјалне доказе 
и успут оставила титанијумску заставу Руске Федерације – ово је од стране 
Канаде, Данске и шире међународне заједнице протумачено као „обележава-
ње територије“ и окарактерисано као провокативно. У контексту опште 
милитаризације ре ги о на овај момент је покренуо питања о евентуалном 
оружаном сукобу између уплетених стра на „арктичког процеса“, као и 
полемику око могућег „Новог хладног рата“ (Wong, 2008).3 

  2 Покренута је полемика о томе да ли су руски, канадски или амерички истраживачи 
званично „први стигли“ на Северни пол.

  3 Према: Wong, Q., Russia plows ahead in energy ’Cold War’, 2008, преузето са: http://www.
miamiherald.com/news/nation/v-print /story/631986.html, посећено 31. 7. 2009.
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Настале тензије умањили су министар спољних послова Русије Сергеј 
Лавров и (тадашњи) председник Русије Владимир Путин, објашњавајући да 
је поступак постављања заставице извршен као симболички, у контексту 
обичаја када се дође до некаквог новог открића, дајући при том пример 
постављања заставице на Месецу од стране САД. Овај догађај је значајан због 
тога што након њега све државе интензивирају истраживачке поду хвате на 
Арктику, где се, као одговор на потезе Русије, појачава сарадња између Данске 
и Канаде, као и Канаде и САД, које сада у већини истраживачких подухвата 
наступају заје днички. Примера ради, током лета 2008. године спроведено је 
истраживање које је укључило канадски брод „Louis S. St. Laurent“ и највећи 
ледоломац америчке Обалске страже – „Healy“.4

За Канаду приоритет представљају област Нанавут (Nunavut) – тачније, ло-
кација смештена 375 миља северно од тзв. фјорда Грис (Grise Fjord) – као и 
истраживања око острва Елесмер (Ellesmere Island), где се одвија сарадња са 
Данцима.5 Сарадња на острву Елесмер релевантна је због тога што најжешћи 
спор између Канаде, Данске и Русије (Russell, 2008; Beary, 2008; и други) избија 
поводом тзв. Ломоносовљевог гребена, где острво Елесмер представља почет-
ну станицу за канадске и данске истраживаче.6 Географска локација Ломоно-
совљевог гребена приказана је на слици 1.

Како наводи Бери (Beary, 2008), Ломоносовљев гребен представља „подвод-
ни планински венац величине обједињених Индијане, Тексаса и Калифор-
није, који се протеже по средини арктичког океана“.7 Управо за овај, као и тзв. 
гребен Алфа (Alpha), сматра се да садрже највећи део резерви нафте и гаса у 
односу на све друге локације на Арктику, па тако не чуди противљење Канаде 
и Данске „забадању заставице“, јер је она постављена управо на средину Ломо-
носовљевог гребена. Како је наведено, због оваквог понашања Русије, Канада 
и Данска су се сложиле да од тог момента значајно учврсте сарадњу, мада су 
још 2005. године потписале тзв. MOU (Memorandum of Understanding).8 Иако 

  4 Beary, B., Race for the Arctic, CQ Global Researcher, Vol. 2, No. 8, 2008, стр. 233.
  5 Поред сарадње са Данском, канадска администрација је усвојила индивидуалну 

стратегију, која подразумева активацију три нова ледоломца, способна да транспортују 
стотине војника, затим арктичку луку за војне и комерцијалне сврхе, нове војне базе у 
региону и Национални систем осматрања, способан да детектује иностране подморнице 
и бродове. (Према: Yenikeyeff, S. M., Krysiek, T. F., The Battle for the Next Energy Frontier: 
The Russian Polar Expedition and the Future of Arctic Hydrocarbons, Oxford Energy Comment, 
August 2007, стр. 6.) Данска влада је такође организовала мултинационални тим од 40 
истраживача, међу којима се налази 10 данских. Вођа експедиције Кристијан Маркусен 
(Christian Marcussen) потврдио је како је експедиција оформљена превасходно са циљем 
да пронађе доказе о томе да је Ломоносовљев гребен продужетак континенталног шелфа 
Гренланда (што је у супротности са руским тврдњама), као и како ће докази послужити 
да подрже данску тврдњу о територијалним захтевима на Арктику. (Према: Исто, стр. 6.)

  6 Ломоносовљев гребен се пружа од острва Елесмер у канадском архипелагу до тзв. 
Новосибирских острва у Русији.

  7 Beary, B., Race for the Arctic, CQ Global Researcher, Vol. 2, No. 8, 2008, стр. 215.
  8 LORITA-1 (Lomonosov Ridge Test of Appurtenance), Fieldwork during April/May 2006 north 

of Canada/Greenland: Overview, преузето са: http://a76.dk/expeditions_uk/lorita-1_uk/index.
html, посећено 29. 7. 2009.
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постоје мишљења (Gautier, 2008) да Ломоносовљев гребен не садржи значајне 
количине залиха енергената,9 већ да се главнина налази у Чукотском мору и 
другим деловима Арктика, истраживања поменутог гребена се настављају, 
а територијално-административно одређење остаје да се реши до утврђеног 
рока.10 

Слика 1. Географска локација Ломоносовљевог гребена

Извор: Weber, J. R., Maps of the Arctic Basin Sea Floor: A History of Bathymetry and 
its Interpretation, ARCTIC, Vol. 36, No. 2, June, 1983, стр. 122.

  9 Геолог Дон Готје истиче да „Ломоносовљев гребен није интересантан са енергетског 
становишта, јер се залихе нафте и гаса налазе на другим местима на Арктику“. Готје 
наставља: „Северна обала Аљаске је очигледно место за проналажење нафте, док је за гас 
то западносибирски басен у Русији... Иако Ломоносовљев гребен садржи тзв. седиментне 
стене (sedimentary rock) – критичну компоненту за предвиђање енергетског потенцијала 
у некој области – не постоје докази о претходној тектонској активности, која би заробила 
резерве испод морског дна.“ (Према: Beary, B., Race for the Arctic, CQ Global Researcher, Vol. 
2, No. 8, 2008, стр. 217–218.)

10 У складу са пропозицијама UNCLOS-а, Русија има рок за достављање доказа до 2011. 
године, Канада до 2013. године, а Данска до 2014. године. Норвешкој је 2009. године 
одобрено проширење на четири просторно мање локације за које је поднела захтев, док 
САД још нису ратификовале UNCLOS.



Марко Филијовић [327]

Тренутно на Арктику, упркос тешким климатским условима, све државе 
имају упослен велики број истраживача који раде на прикупљању доказа по-
требних за подношење захтева за екстензијом, али и за друге потребе.11 САД 
(које нису ратификовале UNCLOS, па тиме нису временски ограничене у ис-
траживању/достављању доказа) 2008. године повећавају укупан број ледоло-
маца и других пловила неопходних за истраживање на Арктику (Murawski, 
2008). Уједно се обављају истраживања која служе прикупљању доказа у кон-
тексту подношења захтева, али и испитивања са циљем проналажења нових 
изворишта енергената. На тај начин, тзв. „динамизам“ на Арктику има коли-
ко научноистраживачки, толико и економски карактер (Russell, 2008).

2. ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ 
У КОНТЕКСТУ ПРОСТОРНОГ ДЕЛОВАЊА

Како је енергетска криза на помолу (Biroll, 2009; Rubinni, 2009), арктички регион 
све више добија на значају. Поред неоткривених изворишта (за која се сматра 
да садрже 25–30% свих светских залиха гаса и 13% светских залиха нафте), 
на откривеним извориштима се увелико одвија економска активност. Све 
више се издају лиценце за експлоатацију, па се на овом простору активности 
нафтних и гасних компанија у последњем периоду интензивирају. Колико је 
басен Арктика важан за економије уплетених држава?

За разлику од Антарктика, где су активности бушења (mining and drilling) 
забрањене до 2041. године, на Арктику не постоји никакав интернационални 
мораторијум. Арктичке државе у великој мери већ експлоатишу ресурсе, а 
у последњем периоду се обим операција драстично увећава.12 Отприлике 90 
милијарди барела нафте и 1.670 билиона кубних метара гаса може се наћи у 
близини и даље од обала арктичких држава (US Geological Survey, 2008). 

Што се тиче постојеће продукције енергената, САД производе 1,83 милијар-
де барела нафте годишње, као и 19,3 билиона кубних метара природног гаса. 
Оне (САД), као и Канада, у скорије време су прошириле делокруг експлоата-
ције својим компанијама у Бофоровом мору да би одржале, тј. повећале обим 
производње. Са друге стране, Русија је већ најјачи актер на Арктику, са 75% 

11 Недавно је у оквиру програма LOTUS отпочела сарадња норвешких и кинеских истражи-
вача на Арктику. Истраживање је спроведено са циљем утврђивања чињеница о убрза-
ном отапању леденог покривача у поменутом региону и евентуалном утврђивању везе 
отапања леда на Арктику и отапања леда на кинеским и норвешким планинским врхо-
вима. (Према: Hansen, J., Young Scientists Collaborate across Boаrders, преузето са: http://
arctic-council.org/arti cle/2009/7/young scientists _collaborate_across_boarders, посећено 1. 8. 
2009.)

12 За више информација погледати: Beary, B., Race for the Arctic, CQ Global Researcher, Vol. 2, 
No. 8, 2008.
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познатих резерви нафте и 90% познатих резерви гаса, па ће валидација ње-
них територијалних захтева (territorial claims) само потврдити њен статус. 

Норвешка, чије компаније експлоатишу изворишта у Северном мору, по-
лако премешта активности на север, јер стара изворишта „пресушују“. Пе-
тролеј, који чини 31% укупног дохотка Норвешке (2007) и 48% укупног извоза, 
од виталног је значаја за богатство земље. Гренланд је у последњем периоду 
значајно повећао број издатих лиценци за рад нафтних и гасних компанија, 
те проширио област за истраживање и експлоатацију са 2.657 на скоро 39.000 
квадратних миља. Постојећи и пројектовани басени енергената у арктичком 
региону приказани су на слици 2.

Слика 2. Басени енергената на Арктику

Извор: Rønning, K., Haarr, G., Exploring the Basins of the Arctic, Statoil ASA, Harstad–
Stavanger, Norway, 2008, стр. 2.

Дакле, иако се обалски појас арктичких држава експлоатише још од 1980-
их година, у последњих неколико година компаније све више својих актив-
ности померају северно од државних обала. Померање се драстично увећало 
након објаве US Geological Survey-а 2007. године, када је у извештају северо-
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источна обала Гренланда рангирана као 19. по реду од 500 локација најбога-
тијих енергентима.

У августу 2007. године норвешка компанија „Snohvit“ почела је са радом 
у Баренцовом мору, на 90 миља од норвешке обале. Оперишући на 300 м ис-
под нивоа мора, „Snohvit“ шаље исцрпени гас путем цевовода (гасовода – 
pipelines) на прераду на острво Мелкоја (Melkoya Island), одакле се у течном 
стању извози у ЕУ и САД.13

Са друге стране океана, у фебруару 2008. године, Служба за управљање 
минералима САД (US Mineral Management Service) одобрила је екстракцију 
нафте и гаса у једном делу Чукотског мора код северне обале Аљаске. Плани-
ра се одобрење за екстракцију у још четири области у Чукотском и Бофоро-
вом мору до 2012. године.14 Америчке компаније, попут „Chevron“-a, присутне 
су у региону још од 1980-их година. Само је амерички нафтни гигант „Shell“ 
инвестирао 80 милиона US $ 2007. године у истраживање у америчком делу 
Бофоровог мора.

Канада је у јуну 2008. године издала лиценцу за рад вредну 1,2 милијарде 
долара британској компанији BP („British Petroleum“), под условом да развије 
потребну инфраструктуру у том делу Бофоровог мора. Поред BP-a, активне 
су и фирме „Exxon Mobile Canada“ и „Imperial Oil“.15 Гренланд је такође издао 
велики број лиценци за рад, пре свега америчким, британским, канадским, 
данским и шведским компанијама, а у јулу 2008. године норвешки „Statoil-
Hydro“ започео је процес мапирања морског дна (seabed) у водама североис-
точног Гренланда.

Поред ових држава, и Исланд планира да изда лиценце за рад страним 
компанијама у току 2009. године на тзв. гребену Јан Мајен (Jan Mayen Ridge), 
у близини своје североисточне обале.

У нешто другачијем облику одвија се економски динамизам у руском делу 
Арктика. Русија је, уз помоћ две иностране компаније, норвешког „Statoil-
Hydro“ и француског „Total“-а, усмерена највише на развој тзв. гасног поља 
Штокман (Shtokman), које се налази у Баренцовом мору, на 373 миље од оба-
ле.16 Након одређеног периода ове компаније дужне су да све продају руској 
државној фирми – „Газпром“-у. Нови нафтни терминал у Варандеју (Варан-

13 Процењено је да ће „Snohvit“ за време свог 25-огодишњег циклуса остварити повратну 
вредност од 39 милијарди долара.

14 Иако је постојао значајан отпор издавању лиценци нафтним компанијама на Аљасци 
од стране „World Wildlife Fund“-а и других организација које се баве очувањем приро-
де, влада САД је ипак одлучила да лиценце изда, објашњавајући да се то „мора урадити 
како би се спустила, тј. нормализовала цена нафте“. Тадашњи председник САД Џорџ Буш 
објаснио је да „Конгрес мора одобрити издавање лиценци у северном делу Аљаске, јер би 
то могло значити замену увоза нафте из Саудијске Арабије на отприлике две деценије“. 
(Према: „President Bush Discusses Outer Continental Shelf Exploration“, White House, July 14, 
2008, www.whitehouose.org/news/releases/2008/07/200807 14-4html, преузето 3. 8. 2009.)

15 Russell, A. L., Carpe DIEM, Seizing Strategic Opportunity in the Arctic, JFQ, issue 51, 2008, стр. 96.
16 Сматра се да још неко време оно неће бити оперативно.
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дей), који се налази на 14 миља од обале у Баренцовом мору, постао је опе-
ративан 2008. године, а налази се у власништву „Лукојл“-а (Лукойл), још јед-
ног од руских енергетских гиганата. Уз помоћ овог терминала припремаће се 
транспорт нафте из Русије у САД и ЕУ.17 Међутим, за Русију је и даље велики 
проблем недостатак геолошких података. Већину угљоводоничних ресурса у 
руском делу Арктика, попут поља Штокман и Приразломноје (Prirazlomnoye), 
открили су совјетски геолози још касних 1970-их и 1980-их година. Након ко-
лапса Совјетског Савеза 1991. године руска федерална влада обуставила је 
државно финансирање геолошких експедиција. Као резултат тога, почетком 
2007. године руски део Арктика имао је само 58 регистрованих угљоводонич-
них изворишта, док су нпр. Норвежани вршили операције бушења на око 1.500 
различитих изворишта у свом (по површини знатно мањем) сектору.18 

Стратегија развоја континенталног шелфа Русије данас подразумева поја-
чане геолошке активности, и то пре свега кроз комбинације јавних (држав-
них) и комерцијалних финансија, са фокусом на финансирању које долази 
из корпоративних ентитета. У последње време руска влада планира да доне-
се бројне мере како би охрабрила истраживања, дозвољавајући налазачима 
угљоводоничних резерви да полажу право на налазишта без претходне аук-
ције (како је доскора био обичај).19 На овај начин је могуће постићи партнер-
ство у експлорацији и експлоатацији између руских и иностраних компанија 
које су заинтересоване за руски део арктичког богатства. Пре свега у том сми-
слу се помиње BP,20 који би могао да оствари процент од 49% у партнерству са 
руским „Росњефтом“.21 Највећи партнер Русије, када су у питању економске 
активности на Арктику, јесу норвешке компаније.22 

Још 2002. године норвешке и руске власти потписале су бројне декларације, 
подвлаче ћи улогу Норвешке као најважнијег руског партнера на Арктику у 
развоју угљоводоничних ресурса. У том контексту, две норвешке компаније, 
сада конгломерат „Statoil-Hydro“, познате су по искуству са екстремним окол-
ностима и условима рада, а сматрају се најважнијим партнерима „Газпрома“ 

17 Стратешки значај овог терминала објаснио је председник компаније „Лукойл“, Вагит 
Алекперов, на следећи начин: „Инфраструктура у Варандеју релевантна је за развој це-
локупног региона Тиман-Пехора, који се одавно назива руском гасном и нафтном про-
винцијом.“ (Према: „LUKoil starts oilexports trough Varandey terminal“, New Europe, June 16, 
2008, преузето са: www.neurope.eu/articles/87870.php, посећено 4. 8. 2009.)

18 Богданчиков, К. ‘Платсдарм для Арктики’, Нефт и капитал, No. 7, јул 2007.
19 Међутим, поједини аутори сматрају да се овакви планови неће остварити у пракси, јер 

„Газпром“ и „Росњефт“ имају превелики утицај на владајућу структуру у Русији. (Према: 
Yenikeyeff, S. M., Krysiek, T. F., The Battle for the Next Energy Frontier: The Russian Polar 
Expedition and the Future of Arctic Hydrocarbons, Oxford Energy Comment, August 2007, стр. 9.)

20 Богданчиков, К., ‘Платсдарм для Арктики’, Нефт и капитал, No. 7, јул 2007.
21 Иако је председавајући „Росњефта“, Сергеј Богданчиков, још 2006. године похвалио тзв. 

„Меморандум о разумевању“, до сада нису видљиви некакви конкретни резултати сарадње.
22 Можда је из тог разлога „афера забадања заставице“ прошла без негативних коментара 

од стране норвешких власти.
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и „Росњефта“ у ванобалским развојним пројектима. Поред „Statoil-Hydro“-
а, за сарадњу са „Газпромом“ и „Росњефтом“ такмиче се и „Exxon“, „Shell“ 
и BP. Међутим, до сада ове три компаније нису имале већих успеха у про-
дору на руски угљоводонични простор. Према Шамилу Јеникејеву (Shamil 
Midkhatovich Yenikeyeff) и Тимотију Крајсику (Timothy Fenton Krysiek), на 
дугорочном плану веће шансе да се уврсте у ред компанија које ће вршити 
експлорацију и екстракцију енергетских богатстава у руском Арктику имају 
„Shell“ и BP, док „Exxon“ има знатних потешкоћа, пре свега због лоше репута-
ције.23 Поред овога, отежавајућу околност за Русију чине и укупна технолошка 
и инфраструктурна развијеност руског Арктика, као и непривлачан порески 
систем који Русија намеће свим страним интересентима за арктичке угљово-
доничне ресурсе.

Како је у руском делу Арктика низак степен развијености инфраструктуре 
и застарела технологија потребна за екстракцију енергетских депозита, пре-
ма мишљењу Јеникејева и Крајсика (2007), пред њом (Русијом) налазе се две 
могућности: да већину потребног посла око улагања у развој изврши самос-
тално или да на неки начин прибави иностране партнере који ће улагати у 
развој. Крајсик објашњава да „самостални (домаћи) развој нових технологија 
може значајно повећати цену и смањити компетитивност руских арктич-
ких пројеката. Међутим, гледано на дуже стазе, ово може помоћи социо-еко-
номском развоју прикључних подручја и тако остварити равномеран развој 
целог обалског појаса. Надаље, војноиндустријски комплекс, који је свакако 
укључен, развојем нафтних платформи такође може имати користи.“24 Други 
сценарио се помиње једино у процени „Росњефт“-а, где ће до 2020. године ва-
нобалски пројекти требовати 49 платформи. Тренутно, тврди Јеникејев, „није 
до краја јасно је ли Москва у стању да поменуто развије сама, посебно ако се 
узме у обзир да ’Газпром’ тренутно користи норвешку опрему за бушење на 
свом највећем енергетском пољу – Штокман“.25

Када су у питању инвестиције и опорезивање, пред Русијом се такође на-
лазе многи изазови. Наиме, цена развоја обалског и ванобалског угљоводо-
ничног сектора веома је висока. Иницијална процена екстракције нафтних и 
гасних депозита само у ширем Баренцовом региону износи око 65 милијарди 
US $ – 5 милијарди US $ за геолошке експедиције, 50 милијарди US $ за ис-
траживање и развој те 10 милијарди US $ за виталну инфраструктуру, попут 
цевовода и лучких објеката.26 

23 Мада у Русији и „Shell“ прати лоша репутација, пре свега због енвиронменталних/
еколошких прекршаја у енергетском пољу Сахалин 2 (Sakhalin-2), док је конзорцијум 
TNK-BP донедавно био у великом ривалству са Кремљом око Ковјукте (Kovykta), гасног 
поља у источном Сибиру. (Према: Yenikeyeff, S. M., Krysiek, T. F., The Battle for the Next 
Energy Frontier: The Russian Polar Expedition and the Future of Arctic Hydrocarbons, Oxford 
Energy Comment, August 2007, стр. 7.)

24 Yenikeyeff, S. M., Krysiek, T. F., The Battle for the Next Energy Frontier: The Russian Polar 
Expedition and the Future of Arctic Hydrocarbons, Oxford Energy Comment, August 2007, стр. 8.

25 Исто, стр. 8.
26 Klebanov, I., ‘A Region of Strategic Importance’, Oil of Russia, no. 1, 2007.
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Иако, према неким ауторима, ове процене могу износити и више, 
став руског Министарства за природне ресурсе гласи да ће ова енормна 
улагања бити компензована повраћајем од будућег извоза енергената.27 
Међутим, уколико Русија не буде у могућности да самостално финансира 
све пројекте на Арктику, могуће је да ће прибећи сценарију који 
подразумева привлачење ино-партнера. У том случају, сматра Крајсик, 
Русија „мора послати праве сигнале иностраном капиталу, тако што ће 
промовисати транспарентност свог регулаторног режима и политике“.28 

Поред наведеног, Русија није ратификовала Вашингтонску конвенцију из 
1965. године, која подразумева установљавање међународног правног меха-
низма за ино-инвеститоре када је у питању решавање инвестиционих споро-
ва.29 Од посебног значаја је и то што Русија није понудила адекватне пореске и 
друге иницијативе страним компанијама које ће им гарантовати стабилност 
такси за време трајања одређених пројеката.30 Од коликог је значаја све наве-
дено, говори директор Економског и финансијског сектора при Министарству 
за природне ресурсе Руске Федерације, Сергеј Донској, када наводи податак 
да руске ванобалске операције повећавају укупну производњу енергената 
за само 0,5%.31 Руска стратегија развоја континенталног шелфа планира да 
повећа удео ванобалских ресурса у укупном извозу на 20%. У том смислу се 
може закључити да Арктик игра значајну улогу у руском енергетском секто-
ру. Питање које се поставља гласи: да ли Русија може самостално решити 
технолошке и инфраструктурне изазове или ће морати да прибегне другим 
решењима?

Један део одговора може се добити посматрањем обалских развојних ак-
тивности. Наиме, поред интензификације економских активности на мору, 
„економски динамизам“ расте и на копну. Потребна пратећа инфраструкту-
ра убрзано се развија од стране свих арктичких обалских држава. У Канади 
се планира гасовод дуг 750 миља, који ће гасна поља у канадским Североза-
падним територијама (Northwest Territories) повезати са тржиштима на ју-
гу.32 Одмах по упознавању јавности са планом овог пројекта, од стране САД 

27 Одређени експерти процењују да укупна вредност руског арктичког угљоводоничног 
потенцијала износи 7 билиона US $. (Према: Емеляненко, В., ‘Ледяная ликхорадка’, 
Профил, No. 29 (537), 13 авг. 2007.)

28 Као примарне разлоге за недостатак иностраног инвестирања Крајсик посебно истиче 
негативност афере „Yukos“ и уплитање Кремља (обично незваничне природе) у гасном 
и нафтном сектору. (Према: Yenikeyeff, S. M., Krysiek, T. F., The Battle for the Next Energy 
Frontier: The Russian Polar Expedition and the Future of Arctic Hydrocarbons, Oxford Energy 
Comment, August 2007, стр. 9.)

29 Исто, стр. 9.
30 Сергей Донской (Director of the Economic and Finance Department, Russian Ministry of 

Natural Resources), “Mедлит нел зя спешит”, Нефт и капитал, No. 6 (126), јун 2006, стр. 138.
31 Исто, стр. 138.
32 Иако је тренутно у застоју због расправе око власничких права над земљом са тамошњим 

староседеоцима. (Погледати: www.mackenzigasproject.com/the-Project/index.html, преузето  
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објављен је почетак изградње конкурентног гасовода у Прудо Беју (Prudhoe 
Bay) на Аљасци.33 На евроазијском континенту Русија, поред инфраструктуре 
у Тиман-Пехору, самостално убрзано развија и читаву област Западног Си-
бира, а Норвешка у сарадњи са Финском и Шведском планира убрзану из-
градњу железничке инфраструктуре, која ће олакшати транспорт енергената 
широм европског континента. Дакле, како ситуација тренутно говори, поред 
већ поменутих партнерстава, свака држава има циљ да самостално развије 
свој део арктичког региона, али да исто тако оставља простор за неке будуће 
околности, вероватно чекајући да правно решење достигне кулминацију и да 
се тада, а у контексту усвојених државних стратегија, планирају економске 
активности у конкретној ситуацији.

Према US Geological Survey-у (2008), на Арктику постоји 400 регистрованих 
нафтних и гасних изворишта, а сматра се да ће се тај број значајно увећати.34

ЗАКЉУЧАК 

Можемо закључити да се, поред истраживачке и економска активност 
увећава, а, према многима (Yenikeyeff, Krysiek, 2007; Huebert, 2008; Beary, 2008; 
Wong, 2008), наставиће се са тим трендом. Суочене са светском енергетском 
глађу, арктичке државе ће, сматрају поједини аутори, много пре 2025. године, 
тражити свој удео у северним ванобалским угљоводоничним резервама. У том 
контексту, Русија је боље позиционирана него друге државе. То је превасходно 
из разлога што је прва схватила значај арктичког басена и предала захтев 
за екстензију националних територија, као и због тога што се највећи део 
програмираних резерви налази управо на том простору. Поред овога, важно 
је приметити да је Русија једина држава која је укључила арктички регион 
у укупну развојну стратегију државе, чиме је целом свету показала колики 
значај Арктик има за Руску Федерацију. 

Русији недостаје технологија потребна за екстракцију енергетских ресур-
са, а ово је кључни фактор, који може дефинисати читав будући интернацо-
нални систем арктичке угљоводоничне продукције. Узимајући у обзир тре-
нутно стање технолошке еволуције у Русији, мало је вероватно да ће она (Ру-
сија) прихватити меркантилистички систем експлорације и експлоатације 
нафте и гаса на Арктику, али изгледа да ће до извесне мере бити приморана 
да заснива одређена партнерства и на тај начин развија сопствени регион.

Много тога у развоју економских активности у арктичком региону зави-
сиће од правног решавања територијалних питања, али и од убрзаног про-

4. 8. 2009.)
33 Struzik, E., Pipeline or Pipe Dream, Canwest News Service, July 18, 2008, преузето са: www.

canada.com/topics/news/national/story.html?=id45752856-72d2-4cbd-b988-d374b73a03e9, по-
сећено 4. 8. 2009.

34 „Circum-Arctic Resource Appraisal“, US Geological Survey, July 2008, преузето са: http://
energy.usgs.gov/arctic, посећено 3. 8. 2009.
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цеса милитаризације региона на страни свих укључених држава. У том кон-
тексту, питања сарадње остају отворена, а могућности многобројне. Можда 
опредељујући фактор, који ће произаћи из правног решавања територијалног 
питања, може представљати и контрола над поморским путевима, тј. супар-
ништво у односу на то ко ће остварити надлежности над њима у смислу кон-
троле и мониторинга када се ледени покривач у довољној мери отопи.
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ECONOMIC DYNAMISM IN THE ARCTIC

Abstract: The Arctic region has, in the past few years, attracted the attention 
of major powers due to of the growing demand for energy sources. Climate 
change has led to the melting of the ice cap and this has enabled the exploi-
tation of programmed resources. This paper analyses the scientific and eco-
nomic dynamism in the region and primarily explains the economic motives 
for the ‘Race for the Arctic’.
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